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HØRINGSUTTALELSE - HØRING FRA KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OM STATLIG 
GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG 
LEIEAVTALER FØR IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMEN 
 
Nittedal kommune avgir følgende høringsuttalelse om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen: 
 
Regjeringen, ikke minst Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har uttalt at 
det skal satses på forenklinger i offentlig forvaltning og mindre regelverk m.m. På 
regjeringens hjemmeside under temaet «Enklere regelverk» siteres: 
 

«Regjeringen bygger sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, 
gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Vi ønsker et samfunn som utvikles 
mer nedenfra. Da må vi styre og regulere mindre ovenfra. 
 
Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest gjennom forenkling av 
lover og regler og fjerne unødvendige særnorske forbud og påbud. Samfunnet 
må bli mindre byråkratisk. Vi vil detaljstyre mindre.» 

 
Forslaget om at alle kommuner for budsjettårene 2015-2017 skal underlegges 
godkjenning på alle låneopptak og langsiktige låneavtaler går i motsatt retning av 
det regjeringen uttaler at den vil satse på. 
 
Regjeringen frykter at kommuner, i forbindelse med kommunereformen, vil foreta 
kortsiktige og lite fornuftige vedtak for å unngå at andre kommuner vil slå seg 
sammen med denne kommunen.  
 
Norske kommuner har en stram økonomi og stort press på sine tjenester. Det er lite 
grunn til å tro at kommuner kan ta sjansen på å vedta ufornuftige og kostbare tiltak 
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av rent kortsiktige strategiske hensyn i forbindelse med evt. 
kommunesammenslåing. Nittedal kommune mener regjeringens forslag gir et meget 
dårlig signal når regjeringen gjennom dette forslaget tydeliggjør at den ikke stoler på 
at kommunene og deres politikere vil prioritere tiltak som er til gavn for kommunen 
på både kort og lang sikt. 
 
Nittedal kommune ber derfor regjeringen trekke forslaget om særskilt godkjenning 
av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erling Kristiansen Inge Bjur Halvorsen 
stabssjef økonomisjef 
 
Ekspedert uten underskrift  
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Høringsuttalelse - Høring fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen



Nittedal kommune avgir følgende høringsuttalelse om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen:



Regjeringen, ikke minst Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har uttalt at det skal satses på forenklinger i offentlig forvaltning og mindre regelverk m.m. På regjeringens hjemmeside under temaet «Enklere regelverk» siteres:



«Regjeringen bygger sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Vi ønsker et samfunn som utvikles mer nedenfra. Da må vi styre og regulere mindre ovenfra.



Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest gjennom forenkling av lover og regler og fjerne unødvendige særnorske forbud og påbud. Samfunnet må bli mindre byråkratisk. Vi vil detaljstyre mindre.»



Forslaget om at alle kommuner for budsjettårene 2015-2017 skal underlegges godkjenning på alle låneopptak og langsiktige låneavtaler går i motsatt retning av det regjeringen uttaler at den vil satse på.



Regjeringen frykter at kommuner, i forbindelse med kommunereformen, vil foreta kortsiktige og lite fornuftige vedtak for å unngå at andre kommuner vil slå seg sammen med denne kommunen. 



Norske kommuner har en stram økonomi og stort press på sine tjenester. Det er lite grunn til å tro at kommuner kan ta sjansen på å vedta ufornuftige og kostbare tiltak av rent kortsiktige strategiske hensyn i forbindelse med evt. kommunesammenslåing. Nittedal kommune mener regjeringens forslag gir et meget dårlig signal når regjeringen gjennom dette forslaget tydeliggjør at den ikke stoler på at kommunene og deres politikere vil prioritere tiltak som er til gavn for kommunen på både kort og lang sikt.



Nittedal kommune ber derfor regjeringen trekke forslaget om særskilt godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen. 
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		stabssjef
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Ekspedert uten underskrift 
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