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I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014 , K - sak 73/14 ) skal rådmannen i forbindelse med
tertialrapportering p e r 30. april og 31. august legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og
andre midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i tillegg foretas risikovurderinger. Ved årets ut gang skal det legges
fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, gjeldsforvaltning
og renterisiko. Rådmannen har følgende kommentarer til status pr utgangen av 201 7 :
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Forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsfor mål

Rådmannen har valgt å holde utenom rapporteringen de midlene som ikke er aktuelle for annen plassering enn hos hovedbankforbindelsen. Til
sammen dreier dette seg om 34 mill kr ved utgangen av 201 7, hvorav de største postene er skattetrekkskontoen på 9 ,1 mill kr , utlånsmidler på
10,4 mill kr og konto for innbetaling av kommunale krav til Fe lles enhet Skatt/Innfordring på 14 ,1 mill kr (m idler som tilhører alle de fire
samarbeidskommunene). Restere nde poster er diverse gavekonti.

I Øyer kommune er det ikke praksis for å ta opp lån før vi trenger det for å føl ge opp vedtatt investeringsplan. P roblemstill ingen med midler -
tidig plassering av ubrukte lånemidler er følgelig lite aktuell.

Kommunen har som det framgår av tabellen begrensede midler under denne forvaltnings typen og det er store svingninger i beholdningen.
S amlet beholdning har hele året vært plas sert hos hovedbankforbindelsen. Sammenlikne t med benchmark har vi på årsbasis oppnådd noe
bedre avkastning, 1, 00 % for året, mot benchmark 0,47 % rente.
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Gjeldsforvaltningen

I løpet av 201 7 ble kommunens lånegjeld redusert med 1,8 mill kr. Andelen av lånegjelda med fast rente er økt fra 37 % til 49 %. Dette er innen -
for reglene i finansreglementet. I henhold til reglementet skal den gjennomsnitt lige gjenværende rentebindingen være mellom 1 og 5 år. Det
heter imidlertid at i en normalsit uasjon og som en benchmark skal rentebindingen være 3 år . I løpet av 201 7 er rentebindingen økt fra 1,6 år
til 2,5 år.

For 313 mill kr av lånene er det inngått rentebytteavtaler. En av rentebytteavtalene har forfall mindre enn et t år frem i tid, og regnes derfor
som flytende. Dette er årsaken til at sum lån med fastrente er lavere enn sum rentebytteavtaler. Samlet for gjelda er effektiv rente høyere enn
benchmark, dette er naturlig i en situasjon der markedsrenta har vært nedadgåen de og Øyer har fastrenteavtaler på 49 % av g jeldsporteføljen.

Øyer kommune har tatt opp ett nytt sertifikatlån på 15 mill kr i 2017 og et t lån for videre utlån (startlån) på 10 mill kr.
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Renterisiko pr 31.12.201 7

Med den fordelingen av gjeldsporteføljen på fast og flytende rente som Øyer kommune har pr utgangen av 2017 er den potensielle merutgift -
en v ed 1 % økning av renten på 3,1 mill kr på årsbasis. Dersom en « netto » gjeldsbetraktning legges til gru nn reduseres merutgiften med 0,7 mill
til 2,4 millioner kroner som følge av økte renteinntekter av kommunens bankinnskudd. Vann og avløp sin andel av gjeld med flytende rente , og
rentekompensasjon fra staten ti l investeringer , vil redusere den potensielle merutgiften noe, i størrelsesorden 1 mill kr (ca 30 %) .

Avsluttende kommentar
Reglementet for finansforvaltning skal vedtas minst en gang i hver kommu nestyreperiode. Revidert regle ment ble vedtatt september 2014 .

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til fin a nsrapporten pr utgangen av 2017 .


