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HØRINGSUTTALELSE - STATLIG GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA  
Innstilling til vedtak: 
Forslag til høringsuttalelse – Statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtale tas 
til orientering. 
 
Tromsø kommune mener at det ikke er hensiktsmessig at låneopptak må godkjennes av 
statlig instans. Begrunnelsen er i saksutredningen.  
 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA 
 
 
 
 
 
Øyvind Hilmarsen     Anne Berit Figenschau 
Byrådsleder      Byråd for finans 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA 
 
Saksutredning/høringsuttalelse: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut høringsutkast av 
lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting 
av kommunereform. Høringsutkastet omhandler at alle låneopptak og leieavtaler skal 
sendes inn til Fylkesmannen for godkjenning. Pr mai 2014 er det 51 kommuner registrert i 
ROBEK, som er et register over kommuner som er underlagt vilkårsbundet kontroll etter 
kommuneloven § 60 nr. 1. De kommuner som registrert i ROBEK må ha statlig godkjennelse 



før lån opptas, med de øvrige kommuner vil på et selvstendig grunnlag kunne ta opp nye lån 
til kommunale investeringer.  
 
KMD ser behov for sterkere statlig kontroll om hvilke forpliktelser den enkelte kommune tar 
på seg i forkant av kommunereformen. Kravet om statlig godkjenning skal forebygge at lån, 
investeringer og lokaliseringer lokalt skaper uenighet mellom kommuner som kan være 
aktuelle kandidater for sammenslåing. Hvis investeringer har karakter av strategiske 
tilpasninger i forkant av kommunereformen, vil departementet kunne la være å godkjenne 
helt eller delvis, selv om formålet isolert sett er lovlig.  
 
Høringsfrist er satt til 25.juni 2014. 
 
Tromsø kommune ser behovet for kommunereform og gir sin tilslutning til arbeidet med å 
oppnå dette. Kravet om fylkesmannens godkjenning av kommunale låneopptak og 
leieavtaler fra 2015-2017 er i midlertid ikke hensiktsmessig måte til å oppnå målet. Tilliten til 
lokaldemokratiet svekkes når vedtak om låneopptak må godkjennes av en statlig instans. 
Forslaget til endringer i lovverket strider mot prinsippet om kommunalt selvstyre og er en 
unødvendig restriksjon mot kommuner som ikke er i ROBEK. I dag sendes allerede vedtatt 
budsjett til Fylkesmannen, og dette bør være tiltrekkelig kontrollfunsjon ovenfor 
kommuner.  
 
Lovforslaget vil være en ulempe for vekstkommuner som er avhengig av fortløpende å gjøre 
nye investeringer i takt med innbyggernes preferanser og behov. Statlig godkjennelse av 
låneopptak vil være tidkrevende, lite effektivt og byråkratiserende, og i ytterste konsekvens 
medføre forsinkelser i nødvendige kommunale investeringer. Dersom forslag om lovendring 
likevel innføres bør det dog differensieres mellom store og små kommuner.  
 
Det fremkommer i høringsutkastet ikke hvor lang behandlingstid Fylkesmannen har å 
godkjenne søknader om nye låneopptak. Det er en risiko for at behandlingstiden vil bli 
uforholdsmessig lang når alle kommuner i Norge må søke om godkjennelse for låneopptak.  
 
Ved dette lovforslaget kan det være en risiko at kommunene øker lånerammene for 
innenværende år med den konsekvens at mengden ubrukte lånemidler i 2014 øker. Dette til 
tross for veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 
fra oktober 2011 ikke anbefaler ubrukte lånemidler.  
 
Tromsø kommune støtter ikke lovendring statlig godkjennelse av låneopptak i kommuner.  
 
Vedlegg 
 
Høringsbrev av 14.05.14 
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