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I Tønsberg kommune, som i likhet med Drammen, har en krevende økonomisk situasjon, har de ved å 
bytte ut bindende og kostbare fastrenteavtaler med den til enhver tid billigste flytende rente, redusert 
kostandene til kommunen med 45 millioner frem til 2023, og godt over 20 millioner årlig etter dette. 
 
Hva er potensialet for å gjøre tilsvarende grep i Drammen? 
 
Svar 
 
Rammer for hvor mye av lånegjelden som skal sikres med fast rente fremgår av kommunens reglement 
for finans- og gjeldsforvaltning. Formålet med reglementet er å hindre at kommunen tar vesentlig 
finansiell risiko og skape forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling samtidig som det søkes å oppnå 
lavest mulig netto finansutgifter over tid. 
 
I gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret skal minimum 1/3 av gjeldsporteføljen ha flytende 
rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn et år), 
mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente skal 
fordeles i segmenter på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. Instrumenter 
som kan benyttes i rentesikringen er langsiktige låneavtaler med fast rente, framtidige rentebytteavtaler 
(FRA) og renteswapper.  
 
Retningslinjene for strukturering av låneporteføljen er i det alt vesentlige en videreføring av de 
rammene som har vært gjeldende for Lånefondet i tidligere Drammen kommune. Over tid har 
rådmannen her funnet det hensiktsmessig å sikre ca. 50 prosent av lånegjelden, dog hensyntatt den til 
enhver tid gjeldende markedsrente og forventinger om utviklingen i finansmarkedet.  
 
Per 2. tertial - og før hele årets vedtatte låneopptak er gjennomført - er ca. 57 % av Lånefondets gjeld 
sikret med fast rente, med en gjennomsnittlig rentebindingstid på 2,56 år fordelt som følger: 
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