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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep. 
0032 Oslo 
 
 
Høringsuttalelse om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler 
før iverksetting av kommunereformen 
Skedsmo kommunes formannskap (kommunenummer 0231) vedtok enstemmig i møte 
18. juni følgende høringsuttalelse: 
 
Skedsmo kommune avgir følgende høringsuttalelse om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen: 
 
Regjeringen frykter at kommuner i forbindelse med kommunereformen vil foreta kort-
siktige, 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. kommune-
sammenslåing. Skedsmo kommune mener regjeringens forslag gir et dårlig signal når 
den ikke stoler på at kommunene og deres politikere vil prioritere tiltak som er til gavn 
for kommunen på både kort og lang sikt. 
 
Det er viktig at arbeidet med kommunereform kommer raskt i gang, og at perioden med 
usikkerhet om gjennomføring og resultat av evt. kommunesammenslåinger ikke trekker 
unødvendig ut. Mange forhold i den kommunale driften og det interkommunale sam-
arbeidet tilsier at det vil være nyttig å få en gjennomgang av hvordan kommunene skal 
samarbeide i årene som kommer, og om det også kan være fordelaktig å slå sammen 
kommuner på Nedre Romerike. 
 
Så fremt fylkesmannembedene ikke bruker lang tid på godkjenningen vil den foreslåtte 
forhåndsgodkjenningen ikke skape problemer for kommunenes drift. 
 
Det er ønskelig at kommunereformprosessen kommer i gang uten for mange disku-
sjoner om detaljer for gjennomføringen. 
 
Skedsmo kommune aksepterer derfor regjeringens forslag om særskilt godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen ! 
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Kommunereform - høring om statlig godkjenning av kommunale 
låneopptak og leieavtaler før iverksetting 
 
Saksgang 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

14/128 Formannskapet 18.06.2014 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Høringsuttalelse om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før 
iverksetting av kommunereformen godkjennes. 
 
 
 
 
 Behandling i Formannskapet - 18.06.2014:  
 
Saken ble behandlet med 11 medlemmer til stede.  
 
Trine Nordstrøm (H) fremmet følgende forslag:  
Stryk siste setning i første avsnitt:  
«Skedsmo kommune mener regjeringens forslag gir et dårlig signal når den ikke stoler 
på at kommunene og deres politikere vil prioritere tiltak som er til gavn for kommunen 
på både kort og lang sikt.  

Forslaget fikk 4 stemmer (H) og falt.  
 
Vedtak i Formannskapet - 18.06.2014:  
Høringsuttalelse om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før 
iverksetting av kommunereformen godkjennes.  

Enstemmig vedtatt. 
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1. BAKGRUNN 
 
1.1 Vedlegg i saken 
Høringsuttalelse fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om lovfremlegg om 
statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av 
kommunereformen. 
 
1.2 Problembeskrivelse 
Regjeringen har sendt ut et 6-siders høringsnotat med høringsfrist 25. juni 2014 med 
lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverk-
setting av kommunereformen. I høringsnotatet viser regjeringen til at dagens regler om 
at kommuner registrert i ROBEK-registeret (register om betinget godkjenning og 
kontroll) pga. dårlig økonomi pr. mai 2014 omfatter 51 kommuner av landets 428 
kommuner. Kun disse kommunene er pr. nå pålagt godkjenning fra fylkesmannen 
(staten) for låneopptak. Regjeringen frykter at kommuner, som ikke allerede er i 
ROBEK-registeret, pga. frykt for kommunesammenslåing vil gjøre vedtak om store 
investeringer med tilhørende låneopptak eller inngå kostbare leieavtaler som gjør 
kommunen uattraktiv for kommunesammenslåing. Regjeringen foreslår derfor låne-
godkjenning for alle kommuner i den foreslåtte perioden for kommunereform, budsjett-
årene 2015-2017. 
 
Saksfremlegget gjelder forslag til høringsuttalelse om saken. Kommunene på Nedre 
Romerike har vært i kontakt med hverandre vedr. tekst til høringsuttalelse, og den kan 
være at flere kommuner vil avgi likelydende uttalelser. 
 
 
2. ALTERNATIVE LØSNINGER 
2.1 Forslag til høringsuttalelse godkjennes. 
2.2 Forslag til høringsuttalelse endres eller avvises. 
 
 
3. VURDERING 
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 (med vår utheving): 

«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 god-
kjenning 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 kort-
siktige, 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 
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kostbare tiltak av rent kortsiktige strategiske hensyn i forbindelse med evt. kommune-
sammenslåing. Regjeringens forslag gir et dårlig signal når den ikke stoler på at 
kommunene og deres politikere vil prioritere tiltak som er til gavn for kommunen på 
både kort og lang sikt. 
 
Det er viktig at arbeidet med kommunereform kommer raskt i gang, og at perioden med 
usikkerhet om gjennomføring og resultat av eventuelle kommunesammenslåinger ikke 
trekker unødvendig ut. Mange forhold i den kommunale driften og det interkommunale 
samarbeidet tilsier at det vil være nyttig å få en gjennomgang av hvordan kommunene 
skal samarbeide i årene som kommer, og om det kan være fordelaktig å slå sammen 
kommuner på Nedre Romerike. 
 
Skedsmo kommune har en økonomisk situasjon pr. nå som ikke tilsier at vi vil få 
problemer med godkjenning av de låneopptak og leieavtaler kommunen planlegger å 
inngå i årene 2015-2017, og havne på ROBEK-listen. Så fremt fylkesmannen ikke 
bruker lang tid på godkjenningen vil den foreslåtte forhåndsgodkjenningen ikke skape 
problemer for kommunenes drift. 
 
Det er ønskelig at kommunereformprosessen kommer i gang uten for mange disku-
sjoner om detaljer for gjennomføringen. Rådmannen foreslår derfor at kommunen i 
høringsuttalelsen aksepterer foreslått lovverk. 
 
 
4. KONKLUSJON/ HØRINGSUTTALELSE 
Rådmannen foreslår at Skedsmo kommune avgir følgende høringsuttalelse: 
Skedsmo kommune avgir følgende høringsuttalelse om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen: 
 
Regjeringen frykter at kommuner i forbindelse med kommunereformen vil foreta kort-
siktige, 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. kommune-
sammenslåing. Skedsmo kommune mener regjeringens forslag gir et dårlig signal når 
den ikke stoler på at kommunene og deres politikere vil prioritere tiltak som er til gavn 
for kommunen på både kort og lang sikt. 
 
Det er viktig at arbeidet med kommunereform kommer raskt i gang, og at perioden med 
usikkerhet om gjennomføring og resultat av evt. kommunesammenslåinger ikke trekker 
unødvendig ut. Mange forhold i den kommunale driften og det interkommunale 
samarbeidet tilsier at det vil være nyttig å få en gjennomgang av hvordan kommunene 
skal samarbeide i årene som kommer, og om det også kan være fordelaktig å slå 
sammen kommuner på Nedre Romerike. 
 
Så fremt fylkesmannembedene ikke bruker lang tid på godkjenningen vil den foreslåtte 
forhåndsgodkjenningen ikke skape problemer for kommunenes drift. 
 
Det er ønskelig at kommunereformprosessen kommer i gang uten for mange disku-
sjoner om detaljer for gjennomføringen. 
 
Skedsmo kommune aksepterer derfor regjeringens forslag om særskilt godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen ! 
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Skedsmo kommune den 6. juni 2014 
 

 
 

Torstein Leiro 
Rådmann 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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