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Høring: Lov om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 
leieavtaler (sak 14/3975) 
 
Det blir vist til utsendt høring av lovframlegg om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereform, jf. 
brev datert 14.05.2014, ref. 14/3975-3. 
 
Saka er behandlet politisk i møte i formannskapet i Nord-Fron kommune 
12.06.2014, sak 068/14. Det ble fattet følgende vedtak: 
 
«Nord-Fron kommune ønsker ikke en lovendring som styrker den statlige 
kontrollen med økonomien til kommunene gjennom innføring av nytt nr. 6 til par. 
60 i kommuneloven slik det går fram av skriv av 14.5.2015 fra KMD.» 
 
Høringsuttalelsen blir med dette oversendt, og den politiske saka er også 
vedlagt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torild S. Weikle 
rådgiver 
 
Godkjent og sendt ut uten underskrift iht. interne rutiner. 
 
 

Vedlegg: 

• FS-sak 068/14: Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av 
kommunereformen 
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Vedlegg: 
1.  Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av 

kommunereformen 
2.  Høyringsnotat 

 

 
 

 

 
 
Oppsummering av saka: 
Departementet har utarbeidet et framlegg til lovendring i kommuneloven par. 60 som 
styrker den statlige kontrollen med økonomien til kommunene. Frist for høring er satt 
til 25.juni 2014, og administrasjonen ser ikke at det er grunnlag for å innføre skjerpa 
lovlighetskontroll som ledd i varsla Kommunereform. 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Det skal gjennomføres en kommunereform jfr. Kommuneproposisjonen 2015. 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet et framlegg til 
lovendring som styrker den statlige kontrollen med økonomien til kommunene. Frist 
for høring er satt til 25.juni 2014. 
 
Formålet med framlegget til en lovendring er å sikre at kommunene ikke 
gjennomfører uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger i forkant 
av evt. endra struktur som følge av varsla kommunereform. I forkant av en 
sammenslåing av kommuner kan lånegjelden i den enkelte kommune øke fordi det 
sittende kommunestyret i en av kommunene kan investere kraftig og velte 
kostnadene over på den nye, og større kommunen. Hensikten med framlegget er 
derfor å forebygge at lån, investeringer og lokaliseringer skaper uenighet mellom 
kommuner som ellers kan være aktuelle kandidater for sammenslåing.  
 
Framlegget går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler 
for budsjettårene 2015-2017 i alle kommuner ikke er gyldige før de er godkjent av 
fylkesmannen. Departementet sier videre at de vil legge opp til en effektiv og 
ubyråkratisk behandling av søknader om godkjenning av låneopptak. 
 
 
Rådmannsleiinga si vurdering: 
RL ser noen «poeng» med framlegget til lovendring, ikke minst ut i fra tidligere 
struktur prosesser der enkeltkommuner har gjort det som enkelte mener er 
urasjonelle / feil beslutninger. Vår vurdering er likevel at en slik prosess som 
framlegget legger opp til i unødig grad vil byråkratisere de kommunale prosessene 
vedrørende låneopptak. I tillegg vil et slikt lovframlegg bidra til å undergrave den 



kommunale selvstyreretten for kommuner som allerede har en «sunn» økonomi. De 
kommunene som er registrert i ROBEK er jfr. kommunelovens § 60, allerede i dag 
underlagt departementet for godkjenning av nye lån. 
 
Departementet har allerede i dag mulighet til å gjennomføre lovlighetskontroll både i 
forhold til vedtak om årsbudsjett, låneopptak og andre økonomiske disposisjoner. 
Selv om dette er en etterfølgende kontroll, og at et budsjettvedtak kan settes i verk 
før lovlighetskontrollen er gjennomført, så praktiserer også de aller fleste 
kommunene flerårige økonomiplaner. Økonomiplanene er ment å skissere den 
enkelte kommunes framtidige disposisjoner. På det grunnlaget har allerede her 
departementet mulighet til å gjennomføre en vurdering om den enkelte kommunes 
framtidige disposisjoner.   
 
Det blir sagt i høringsuttalelsen at de kommunene som er i økonomisk balanse skal 
jfr. dette lovframlegget ikke nektes lån utfra en ren økonomisk vurdering. Det blir 
videre sagt at fylkesmannen «normalt» behandler søknader om lånegodkjenning 
raskt, og at det trolig ikke er behov for å sette frister for fylkesmannens 
saksbehandling av søknader om lånebehandling. Vår vurdering er at begrepet 
«normalt», samtidig som det ikke er behov for frister ovenfor fylkesmannen, kan 
skape unødvendig byråkrati og ressursbruk. 
 
 
Administrasjonssjefen legg saken fram for formannskapet med slik 
 

Innstilling: 
Administrasjonssjefen rår formannskapet til å gjøre slikt vedtak 
 
1. Nord-Fron kommune ønsker ikke en lovendring som styrker den statlige 

kontrollen med økonomien til kommunene gjennom innføring av nytt nr. 6 til 
par. 60 i kommuneloven slik det går fram av skriv av 14.5.2014 fra KMD.  
 

 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron 
Arne Sandbu 
 
 
FOR-068/14   12.06.2014 Vedtak: 
Samrøystes som innstillinga.  
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