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TILBAKEMELDING PÅ HØYRING AV LOVFRAMLEGG OM STATLEG  
GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALAR FØR 
IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA 
 
Det vises til høringsnotat av 14. mai 2014.  
 
Hedmark Revisjon IKS er ikke høringsinstans, men vi velger å avgi høringsuttalelse siden det 
åpnet for det i avsnitt 3 i høringsnotatet. 
 
Departementet opplyser i notatet at kravet om statlig godkjenning skal forebygge at lån, 
investeringer eller lokaliseringer lokalt skaper uenighet mellom kommuner som kan være 
aktuelle kandidater for sammenslåing, og at det er vesentlig å unngå at økt opplåning i forkant 
av reformen og å sørge for at nye bygg osv ikke får en lokalisering som gjør driften av den 
nye kommunen vanskeligere. 
 
Dersom forannevnte vurdering legges til grunn, må den statlige godkjenningen etter vår 
vurdering omfatte alle investeringer uavhengig av hvilken finansiering disse planlegges gitt i 
budsjettene for årene 2015-2017. Kommuner som har egenkapital som gjør det mulig å 
finansierer investeringer med bruk av disposisjonsfond eller ubundne investeringsfond kan 
også foreta investeringer som gjør driften av den nye kommunen vanskeligere.  Foreløpige 
KOSTRA-tall pr 15.04.2014 viser at norske kommuner har innestående 38,7 milliarder på frie 
fond pr 31.12.2013.  
 
Vår vurdering er derfor om det skal innføres en statlig godkjenningsordning for budsjettårene 
2015-2017, må den omfatte alle investeringer uavhengig av finansieringsform. 
 
Vi merker oss for øvrig at lovforslaget ikke krever statlig godkjenning for eventuelle 
budsjettendringer for investeringsbudsjettet 2014, slik at kommuner kan forsere prosjekter 
planlagt i økonomiplan 2014-2017 i årene 2015-2017 med igangsetting i 2014 dersom 
kommunestyret gir sin tilslutning til dette og det lar seg gjennomføre i praksis. 
 
Løten, den 8.juni 2014 

 
Morten Alm Birkelid 
daglig leder 


