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Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av 

kommunereformen 

 

Viser til høringsdokument vedr. Høyring av lovframlegg om 

statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar 

før iverksetjing av kommunereforma.  

 

Kommunestyret i Songdalen kommune har i møte 11.06.2014 

sak 060/14 fattet følgende vedtak: 
 

KS-060/14 VEDTAK: 
 

Songdalen kommune er uenig i lovforslaget og stiller seg ikke bak 
de vurderinger og konklusjoner som er gjort av Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet. 

 

Vedlegg: 

Saksfremlegg til høringssak vedr. lov om godkjenning av 

låneopptak i forkant av kommunereformen. 
 

 

 

Songdalen kommune 

 

 

Anne Gerd Lauvsland 

konsulent 

e.f. 



          

SONGDALEN KOMMUNE

Møtebok

SAKSGANG

Styre, utvalg, komitè 
m.m.

Møtedato Saksnr Saksbeh.

Formannskapet 11.06.2014 043/14 ARA

Kommunestyret 18.06.2014 060/14 ARA

Saksansv.:  
Arild Andresen

Arkiv:    K1-251, 
K3-&13
Objekt:      

Arkivsaknr.:
14/740 -2

Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av 
kommunereformen

Bakgrunn for saken
I forbindelse med kommuneproposisjonen fremlagt 14. mai 2014 er det 
også kommet et lovforslag som er sendt ut på høring (svarfrist 25. juni 
2014). I kort trekk går dette ut på at låneopptak og langsiktige leieavtaler 
heretter må godkjennes av Fylkesmannen for å være gyldige. Ordningen 
gjelder budsjettårene 2015-2017 og gjelder med virkning fra 14. mai 
2014. 

Godkjenningsordningen er ment å hindre rent strategiske tilpasninger og 
disposisjoner i forkant av kommunereformen. Dette kan være å 
lånefinansiere investeringer i lokale tiltak, eksempelvis svømmehall. 
Kostnadene vil da bli veltet over på den nye, større kommunen. 

Formålet med ordningen er å unngå konflikter mellom aktuelle kandidater 
for sammenslåing og at kommuner gjør seg mindre «attraktive» som 
partnere ved å ta opp nye lån.

Vedlegg:

Nr Dok.dato   Tittel

1 19.05.2014 Høyringsnotat med frist 25 
juni 2014.pdf



RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR 
KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL 

INNSTILLING: 

Songdalen kommune tar lovforslaget til etterretning og stiller seg bak de 
vurdering og konklusjoner som er gjort av Kommunal og 
Moderniseringsdepartmentet.

11.06.2014 FORMANNSKAPET

Arild Birkenes la fram følgende forslag:

Songdalen kommune er uenig i lovforslaget og stiller seg ikke bak de 
vurderinger og konklusjoner som er gjort av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet.

Alternativ votering:
Arild Birkenes forslag ble enstemmig innstilling
Rådmannens forslag fikk 0 stemmer

FS-043/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE

VEDTAK:

Songdalen kommune er uenig i lovforslaget og stiller seg ikke bak de 
vurderinger og konklusjoner som er gjort av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet.

18.06.2014 KOMMUNESTYRET

Votering:

Enstemmig vedtatt



KS-060/14 VEDTAK:

Songdalen kommune er uenig i lovforslaget og stiller seg ikke bak de 
vurderinger og konklusjoner som er gjort av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet.

Songdalen kommune, 19.juni 2014

Johnny Greibesland
Ordfører

Reidun Fredriksen
Form.skap.sekr.
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