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HØRINGSUTTALELSE TIL LOVFRAMLEGG OM STATLEG 
GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG 
LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMA 
 
 
Det vises til ovennevnte som er sendt på høring. Rømskog kommune mener at forslaget 
innebærer et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret. Kommunereformen skal baseres på 
lokale prosesser og beslutninger, og det ikke signalisert at det skal foretas 
tvangsammenslåing av kommuner.  
 
Historien taler for at det ikke er behov for statlig godkjenning av kommunale investeringer 
eller leieavtaler med mindre departementet mener det blir aktuelt med omfattende 
tvangssammenslåing av kommuner. Dersom kommunene har tillit til løftene om at det ikke 
vil skje tvangssammenslåing, vil det heller ikke være aktuelt å foreta uansvarlige 
investeringer i årene som kommer. 
 
Departementet foreslår at fylkesmennene skal ha ansvar for å vurdere de kommunale 
vedtakene. Med den svært vide begrunnelsen som er gitt for lovforslaget, innebærer det at 
fylkesmennene vil måtte utøve et betydelig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen vil kunne variere 
fra fylke til fylke, noe som vil innebære en stor grad av overføring av politisk myndighet fra 
lokale folkevalgte til statlige embedsmenn. Det er uheldig. 
 
Hva som kan oppfattes som «strategiske tilpasninger» er uklart og varierende. Når 
departementet i tillegg omtaler lokalisering av bygg, og at investeringer kan skape uenighet 
mellom kommuner som en del av begrunnelsen for lovendringen, åpner det for at kommuner 
som i dag er selvstendige kan kreve at planlagte investeringer i nabokommuner stoppes inntil 
spørsmålet om sammenslåing er avgjort. 
 
Kommuner med sunn økonomi, som f.eks Rømskog (ble nr 1 i økonomi på Kommunal 
rapports Kommunebarometer i 2014), kan komme til å oppleve at nabokommuner med høy 
lånegjeld og ubalanse i økonomien blir argumenter mot godkjenning av låneopptak. Slike 
tilfeller kan skape sterke motsetninger mellom gode naboer, noe som gir et dårlig 
utgangspunkt for frivillige sammenslåinger. 
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Det forhold at en kommune kan risikere å bli tvangssammenslått med andre, kan føre til at 
kommunestyrene ønsker å forsere planlagte investeringer fordi det oppstår usikkerhet om en 
fremtidig ny kommune vil gjennomføre investeringen. Det er derfor sannsynlig at 
lovforslaget om det blir vedtatt vil utløse en rekke «strategiske» beslutninger om låneopptak. 
Dersom kommunene kan ha tillit til at kommunesammenslåinger skal bygge på lokale vedtak 
så vil dette problemet ikke oppstå. 
 
Rømskog kommune anbefaler at lovendringen avvises. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
RØMSKOG KOMMUNE 
 
 
Kari Pettersen 
ordfører 
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