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MELDING OM VEDTAK

Formannskapet har i møte den 02.06.2014 gjort følgende vedtak i sak 28/14,
MELDING OM VEDTAK - HØRING: LOVFRAMLEGG OM STATLIG
GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER FØR
IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMEN:

Enstemmig:

Sørreisa kommune er imot statlig overstyring av kommunale investeringer.

Sørreisa kommune legger til grunn at de større investeringer kommunene nå gjennomfører er
godt forankret i tidligere vedtatte økonomiplaner.

Med hilsen

Grete Nybakk Vaeng
sekretær
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SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING: LOVFRAMLEGG OM STATLIG
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Administras 'onens utrednin :

Vedlegg:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet pr 14.5.14: Høringsbrev og - notat

Kort  sammendrag:
Det skal gjennomføres en kommunereform, jf Prop. 95 S (2013-2014)
Kommuneproposisjonen 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har
utarbeidet et forslag til lovendring som styrker den statlige kontrollen med økonomien til
kommunene. Framlegget går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige
leieavtaler for budsjettåra 2015-2017 ikke er gyldige før de er godkjente av fylkesmannen.
Forslaget er ute på høring med høringsfrist 25.juni 2014.

Saksopplysninger:
Formålet med KMDs forslag til lovendring er å sikre at kommunene ikke gjennomfører uheldige
økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger i forkant av kommunereformen. Forslaget til
lovendring går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler ikke er
gyldige før de er godkjente av fylkesmannen. Kravet om statlig godkjenning av låneopptak og
langsiktige leieavtaler vil være knyttet til kommunestyret sine vedtak. Normalt vil dette være
knyttet til investeringsbudsjettet og lovendringen vil i praksis innebære at ett vedtak per år må ha
statlig godkjenning.

KMD skriver i sitt høringsnotat at kravet om statlig godkjenning er ment å forhindre rent
strategiske tilpasninger i forkant av kommunereformen:

«Kravet om statleg godkjenning skal førebyggje at lån, investeringar eller lokaliseringar lokalt
skaper usemje mellom kommunar som kan vere aktuelle kandidatar for samanslåing. For å nå
måla i kommunereforma, kan det vise seg vesentleg å unngå at investeringar og lokaliseringar
dei komande åra snevrar inn kva for inndelingsendringar som lokalt blir oppfatta som aktuelle.
For at dei samanslåtte kommunane etter reforma ikkje skal få svekka handlefridomen sin, er det
vesentleg å unngå auka opplåning i forkant av reforma og å sorgje for at nye bygg osb. ikkje får
ei lokalisering som gjer drifta av den nye kommunen vanskelegare.



I dei tilfella der investeringane til dømes har karakter av strategiske tilpassingar i forkant av
kommunereforma, vil departementet kunne la vere å godkjenne, heilt eller delvis, at kommunen
tek opp lån eller inngår ein langsiktig leigeavtale, sjølv omføremålet isolert sett skulle vere
lovleg. Kravet om statleg godkjenning av lån osb. er meint a hindre reint strategiske tilpassingar
i forkant av kommunereforma. Det er ikkje tenleg å legge avgrensingar på investeringsnivået i
seg sjølv. Dersom ein kommune er i økonomisk balanse, skal fylkesmannen ikkje nekte eit lån
utifrå ei rein økonomisk vurdering. »

Departementet vil legge opp til ei effektiv og ubyråkratisk håndtering av søknader om
godkjenning av låneopptak osv. Forslaget til lovendring gjelder for budsjettårene 2015-2017 og
lovendringa vil gjelde alle vedtak gjort etter 14.5.14.

Vurdering:
For Sørreisa kommune vil en slik ordning kunne få konsekvenser for låneopptak til blant
annet renovering svømmehall, ny brannbil og utbygging av vannverk, jf sist vedtatte
investeringsprogram i økonomiplanen. Videre ny felles skole i sentrum og evt andre tiltak som
vil komme på investeringsprogrammet fra 2015. Dersom lovendringen innføres, vil disse
tiltakene måtte vurderes i forhold til om de vil skape uro ovenfor nabokommuner og om de vil
være av strategisk karakter før de eventuelt godkjennes. I en slik vurdering må det ligge
implisitt noen tanker om hvordan/hvilke kommuner som skal slås sammen og kan dermed
innebære en foregripen av utredninger og vedtak. En slik statlig godkjenningsordning vil
kunne oppfattes som en innskrenking av kommunens råderett og at prosjekter kan stoppe opp
i påvente av avklaringer (kommunereform).
Samtidig er det ut fra samfunnsøkonomiske hensyn forståelig at regjeringen ønsker en slik
kontroll i forkant av en kommunereform.

Rådmannens tilrådin :
Saken er prinsipielt viktig og kommunen bør gi en uttalelse til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Innstilling:

Formannska ets behandlin sak 28/14:

Behandling:
Omforent innstillin :
Sørreisa kommune er imot statlig overstyring av kommunale investeringer.
Sørreisa kommune legger til grunn at de større investeringer kommunene nå gjennomfører er
godt forankret i tidligere vedtatte økonomiplaner.

Vedtak:
Enstemmig:
Sørreisa kommune er imot statlig overstyring av kommunale investeringer.
Sørreisa kommune legger til grunn at de større investeringer kommunene nå gjennomfører er
godt forankret i tidligere vedtatte økonomiplaner.
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