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 HØRING OM LOVFORSLAG OM STATLIG GODKJENNING AV 

KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER FOR 

IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMEN  

 

Behandling: 

 

Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 

 

Nytt punkt 1. 

«Stavanger kommune tar til etterretning at regjeringa har satt i gang arbeidet med en 

kommunereform.» 

 

Marcela Molina (SV) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1: 

 

«Stavanger kommune ser ikke behov for en kommunereform basert på bruk av sentralisering.» 

 

Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende endringsforslag: 

 

«Som rådmannen, men pkt. 2 strykes:» 

 

 

Votering: 

Rådmannens forslag pkt. 1 ble vedtatt med 17 stemmer (H, Ap, FrP, V (1), KrF, Pp, uavh. (2) 

Sp’s endringsforslag til pkt. 1 fikk 1 stemme (Sp) 

SV’s endringsforslag til pkt. 1 fikk 1 stemme (SV) 

Rådmannens forslag pkt. 2 ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V (1), KrF, Pp, SV, Sp, uavh. (2)) 

Frp’s endringsforslag til pkt. 2 fikk 3 stemmer (FrP) 

Rådmannens forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt 

 



 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

Rådmannen foreslår at Stavanger kommune avgir slik høringsuttalelse til det foreliggende lovforslag. 

 

1. Stavanger kommune ser behovet for en kommunereform og gir sin tilslutning til arbeidet med 

å oppnå dette. 

 

2. Stavanger kommune er imidlertid prinsipielt ikke enig i behovet for gjeninnføring av regler 

for statlig godkjenning av låneopptak og langsiktige avtaler om leie av bygninger, anlegg og 

varige driftsmidler da slike regler strider mot prinsippet om kommunalt selvstyre, og er et 

unødig inngrep overfor kommuner i økonomisk balanse. 

 

3. Dersom Stortinget mener at det er nødvendig i tiden frem til endelig beslutning i sak om ny 

kommunestruktur å innføre slike regler, bør den endelige godkjennings-myndigheten av 

legalitetshensyn legges til departementet. Det er statsråden som er ansvarlig overfor 

Stortinget. Ved intern delegasjon kan myndigheten delegeres til fylkesmennene, og 

kommunene gis rett til å klage vedtak inn for departementet. En slik ordning vil skape større 

likhet mellom kommuner og fylker. For å sikre effektiv saksbehandling, bør det settes frister 

både for klage og klagebehandling. 
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