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Re kommune har følgende uttalelse til lovforslaget: 
 
 
Formannskapet vedtok enstemmig den 5. juni etter innstilling fra rådmannen i sak-027/14 
,Vedtak: 
 

1. Formannskapet i Re kommune støtter lovforslaget om særskilt godkjenning av 
låneopptak for årene 2015-17.  

2. Re kommune ønsker en ytterligere spesifisering i forskrift som gir et bedre innsyn i de 
vurderinger fylkesmannen skal gjøre. Dette vil gjøre at kommunen kan arbeide mer 
effektivt ved å tilpasse seg kravene i sin saksbehandling og i dets vedtak i 
kommunestyret. Derved unngås å få vedtak underkjent av fylkesmannen med 
påfølgende ny behandling. 

3. Det bør også innføres en plikt for fylkesmannen til å gi et forhåndstilsagn under 
budsjettarbeidet eller en vurdering av investeringer med låneopptak, for derved å unngå 
forsinkelser og merarbeid for både kommuner og fylkesmann. 

4. Fylkesmannens godkjenningspraksis må ikke hindre påkrevde investeringer innenfor 
kommunens lovpålagte tjenester. 

 
 
Fra saksutkastet begrunnes vedtaket slik: 
 
Konklusjon/anbefaling: 

Re kommune får en beskyttelse mot at samarbeidskommuner svekker den nye kommunens 
handlefrihet og det må vurderes som viktig og positivt. 
 
Re kommune kan selv bli begrenset i sin handlefrihet frem til 2017. Det kan oppleves vanskelig. 
Antagelig blir vedtak om eiendomsskatt i noen som helst form ikke en mulig finansiering i denne 
perioden. Store investeringer som gir sterke kutt i lovpålagte tjenester kan også bli stoppet. 
Også dersom budsjettet baserer seg på urealistiske inntektsanslag fra skatt og rammetilskudd, 
vil investeringen kunne stoppes. Men dette er en periode på tre år. Det vil være en stimulans for 
de kommuner som aktivt selv slutter seg sammen og etablerer en ny felles handlefrihet. Straks 
ny kommune er etablert bortfaller begrunnelsen for ikke å godkjenne lån.  Det kan være et ris 
bak speilet for de som ikke gjør noe i perioden og som da kan få en forlenget periode med 
investeringsstopp. 
 
Rådmannen vurderer at fordelene som Re kommunes innbyggere får med en ny kommune med 
bedre handlefrihet oppveier ulempene med evt, forsinkelser i nye investeringer. 
 
Rådmannen ønsker en spesifisering i forskrift som gir bedre innsyn i de vurderinger 
fylkesmannen skal gjøre. Dette vil gjøre at kommunen kan arbeide mer effektivt ved å kunne 
tilpasse seg kravene i sin saksbehandling og i vedtak i kommunestyret. Derved unngås å få 
saker underkjent av fylkesmannen med påfølgende ny behandling. 
 



Det bør også innføres en plikt for fylkesmannen til å gi et forhåndstilsagn under budsjettarbeidet 
eller en vurdering av investeringer med låneopptak, for derved å unngå forsinkelser og 
merarbeid i kommunen. 
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