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HØRING AV LOVFORSLAG OM STATLIG GODKJENNING AV KOMMUNALE 
LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER FØR IVERKSETTING AV 
KOMMUNEREFORMEN 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar lovforslaget til etterretning. 
2. Kommunestyret forutsetter at saksbehandlingen hos Fylkesmannen tar kort tid 

slik at helt nødvendige investeringer ikke blir forsinket. 

 
 
Vedlegg 

1. Brev fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 
14.05.2014. 

2. Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og 
leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma, datert 14. mai 2014. 

 
 
Referanser i saken 
Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) - Kommunereform 
 
  
Bakgrunn 
I forbindelse med kommunereformen tas det sikte på kontroll av låneopptakene for alle 
kommuner. 
 
Saksfremstilling 
KMD vurderer det nødvendig å gjennomføre en slik lovendring for å hindre såkalt 
strategiske investeringer i forkant av en kommunereform. 
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Rådmannens vurdering 
Drangedal kommune går mot avslutning av en større investeringsperiode.  For 
Drangedal er det viktig å få fullført de store investeringene som løper.  De største 
postene gjelder ny skole og VA Gautefall.   Det meste av disse investeringene blir 
gjennomført innen utgangen av 2014.  For de neste årene inneholder økonomiplanen 
bare mindre investeringer.   

 
  
  

Økonomikonsekvenser 
For de nærmeste årene vil antatt investeringsnivå være mindre enn årlig avdrag.  Helt 
nødvendige mindre investeringer forutsettes å bli godkjent av Fylkesmannen når nivået 
er så lavt. 

 
 
Konklusjon 
Rådmannen ser ikke behov for å problematisere dette lovforslaget for Drangedal 
kommune.  Høringsfristen er 25. juni 2014.  Rådmannen sender høringssvar etter 
saksbehandling i formannskapet. 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 19.06.2014 sak 48/14 
 
Møtebehandling 

Magnus Straume satte frem flg. endringsforslag: 
“Kommunestyret” endres til “Formannskapet”. 
“Etterretning” endres til “orientering”. 
 
Saken legges fram for kommunestyret til orientering. 
 
Votering 

Rådmannens innstilling med Magnus Straumes endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Formannskapet tar lovforslaget til orientering. 
2. Formannskapet forutsetter at saksbehandlingen hos Fylkesmannen tar kort tid 

slik at helt nødvendige investeringer ikke blir forsinket. 
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