
Nordreisa kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
PB 8112 Dep
0032  OSLO

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
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Svar - Høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i 
forkant av kommunereformen

Nordreisa kommune behandlet i sak 33/14, 12. juni høring på lovforslag om statlig godkjenning 
av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen. 

Vedlagt følger samlet saksfremstilling. 

Høringsuttalelsen vil bli sendt til postmottak@kmd.dep.no samt som ordinært brev.  

Med hilsen

Christin Andersen
Assisterende rådmann
Direkte innvalg: 77 77 07 23

Kopi til:
Ordfører Lidvart Jakobsen



Side 2 av 2

Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1981-2

Arkiv:                020

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 10.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/14 Nordreisa kommunestyre 12.06.2014

Svar - Høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 
leieavtaler i forkant av kommunereformen

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Vedlegg
1 Høring - Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i 

forkant av kommunereformen
1 Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtaler før 

iverksetjing av kommunereforma
3 Uttalelse fra Lokalsamfunnsforeningen

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune viser til brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 14.05.2014 
om Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av 
kommunereformen.

Nordreisa kommune reagerer på den korte høringsfristen, og at lovendringa ble iverksatt allerede 
fra og med dagen høringsnotatet ble sent ut. Dette tolker vi til at departementet ikke har tenkt å ta 
høringsuttalelsene til følge.
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Mange kommuner har vedtatt investeringer i økonomperioden. Lovforslaget vil i praksis bety at 
viktige investeringer for kommunens innbyggere allerede fra dags dato blir satt på vent. Dette vil 
få store konsekvenser for den kommunale tjenesteytinga.

Når regjeringa gjennom denne lovendringa vil øke den statlige kontrollen i kommunene, vil dette 
innebære et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret. Dette står i sterk kontrast til Regjeringas 
offisielle politikk om at kommunereformen skal være basert på lokal forankring, lokale prosesser 
og lokale beslutninger.

Nordreisa kommune går imot foreslåtte endringer i kommunelovens §60 nr. 6.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune stiller seg positiv til statlig godkjenning om opptak av kommunale lån.

Forslagene ble satt opp mot hverandre.

Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) fikk 11 stemmer og forslaget fra John Karlsen (Frp) fikk 8 
stemmer. 

Forslaget fra Sigrund Hestdal (Ap) derved vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 14.05.2014 
om Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av 
kommunereformen.

Nordreisa kommune reagerer på den korte høringsfristen, og at lovendringa ble iverksatt allerede 
fra og med dagen høringsnotatet ble sent ut. Dette tolker vi til at departementet ikke har tenkt å ta 
høringsuttalelsene til følge.

Mange kommuner har vedtatt investeringer i økonomperioden. Lovforslaget vil i praksis bety at 
viktige investeringer for kommunens innbyggere allerede fra dags dato blir satt på vent. Dette vil 
få store konsekvenser for den kommunale tjenesteytinga.

Når regjeringa gjennom denne lovendringa vil øke den statlige kontrollen i kommunene, vil dette 
innebære et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret. Dette står i sterk kontrast til Regjeringas 
offisielle politikk om at kommunereformen skal være basert på lokal forankring, lokale prosesser 
og lokale beslutninger.

Nordreisa kommune går imot foreslåtte endringer i kommunelovens §60 nr. 6.

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling. 
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Saksopplysninger

I forbindelse med ny kommunereform har regjeringen sendt forslag til lovendring i 
kommuneloven, ut til høring i kommunene. Høringen medfører en endring i kommuneloven som 
medfører en statlig godkjenning av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler. Dette betyr 
i praksis at vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler og garantier ikke er gyldige før 
fylkesmannen har godkjent vedtakene. 

Lovendringen styrker en statlig kontroll og formålet er at kommunene ikke gjennomfører 
uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger i forkant av kommunereformen. 
Statlig godkjenning skal forebygge at lån, investeringer eller lokaliseringer de kommende årene 
snevrer inn for hvilke inndelingsendringer som vil bli oppfattet som aktuelle. Videre at man 
ønsker å ivareta nasjonaløkonomiske hensyn og omgå press på staten vedr bevilgningsøkninger 
til kommunesektoren. 

De sentrale kontrollområdene vil bli økonomisk balanse i årsbudsjettene og godkjenning av lån 
og garantier. Eksempelvis kan departementet, på de investeringer som har karakter av strategiske 
tilpasninger i forkant av kommunereformen, kunne helt eller delvis avslås.  
  
Den økonomiske kontrollen vil gjelde for budsjettårene 2015 – 2017 og må hensyntas kommende 
budsjettår.  

Høringsfristen er 25. juni 2014. 

Vurdering

Statlig godkjenning er et enda sterkere virkemiddel enn lovlighetskontroll av budsjett og 
økonomiplan og krever endring i kommuneloven. Endringen innebærer at også de kommunene 
som ikke er registrert i ROBEK etter KL § 60, vil bli underlagt lånegodkjenning. 

Kommuneloven § 60 nr 2, har i dag en særregel om lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 
og økonomiplan, jfr ROBEK systemet. Nordreisa kommune er ROBEK kommune på 10. året. 
Dersom Nordreisa klarer komme ut av ROBEK i løpet av 2014 vil endring i kommuneloven 
videreføre samme praksis som kommunen har etterlevet siden innmeldingen i ROBEK. 

For å sikre best mulig vilkår for drift og utvikling for sammenslåtte kommuner etter 
kommunereformen, vurderer sentrale styresmakter at statlig kontroll må veie tyngre enn hensynet 
til det kommunale selvstyret. Det er viktig at kommunene deltar i høringen på lovforslaget. 


