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Høring - Lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale 
låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen 

Det vises til skriv av 14.05.14, høring av lovframlegg om styrking av den statlige kontrollen med 
økonomien i kommunene. 
 
Askøy kommune vil gi uttrykk for at forslaget om å skulle søke fylkesmannen om godkjenning 
både for låneopptak og inngåelse av leieavtaler, ser vi på som en inngripen i vårt kommunale 
selvstyre. 
Askøy kommune, administrasjon og politisk miljø, bestreber seg på å føre en ansvarlig 
økonomisk politikk. Det gjelder hva vi iverksetter av tiltak innenfor egen kommune og det 
gjelder, etter vårt syn, også hva vi forventer både fra fylkeskommunalt og statlig hold. 
Vi er opptatt av en effektiv saksbehandling, både administrativt og politisk, og har kommet godt 
på vei her.  
Hordaland har i dag 33 kommuner som, etter forslaget i høringen, alle skal ha sine lånesøknader 
og leieavtaler behandlet av fylkesmannen. Dette innebærer et økende byråkrati og er et 
forsinkende element i en hektisk kommunal hverdag, og ordningen vil etter forslaget vare i over 
tre år. Saksbehandlingsmessig må kommunene nå bruke tid og ressurser på å overbevise 
fylkesmannen om at tiltakene er påkrevet, og ikke en «strategisk tilpasning i forkant av 
reformen». 
 
Skal det innføres denne type «restriksjoner» bør det tidligst skje fra det tidspunkt det er klart 
hvilke kommuner det er forslag om å «slå sammen», og da eventuelt gjelde disse kommunene. 
Det bør på det tidspunktet også innføres tidsfrister for fylkesmannens behandling.  
 
 
Med hilsen 
Askøy kommune 
 
 
Siv Høgtun 
ordfører 
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