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VEDTAK: 
    

1.   Trondheim kommune ser behovet for sterkere statlig kontroll av hvilke økonomiske 
forpliktelser den enkelte kommune påtar seg i forkant av kommunereformen og gir 
sin tilslutning til at det innføres en tidsavgrenset lovbestemmelse om statlig 
godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler.   

2. Trondheim kommune forutsetter at den statlige godkjenningen kun skal omfatte   
lånerammen som blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av 
det årlige budsjettet og eventuelle endringer av denne i løpet av budsjettåret.  

3. Trondheim kommune forutsetter at godkjenningsordningen blir tidsmessig effektiv 
og foreslår at fylkesmannen har en tidsfrist på inntil tre uker fra kommunestyret har 
vedtatt neste års budsjett. 

 
 
 
 
Behandling: 
Geir Waage (Ap) forslag pva Ap, SV SP: 
Formannskapet i Trondheim kommune viser til brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet datert 14.5.2014 om «Høyring av lovframlegg om statleg 
godkjenning av kommunale låneopptak og langsiktige leigeavtalar før iverksetjing av 
kommunereforma». Kontrollordningen skal gjelde fra brevet ble sendt kommunene i år og i 
ytterligere tre år.  
 
Forslaget om en slik lovendring innebærer et kraftig inngrep i det lokale selvstyret til alle 
kommuner i landet. Trondheim kommune anbefaler derfor at den ikke gjennomføres. 
 Skulle lovendringen likevel bli gjennomført, så forventer Trondheim kommune at følgende 
legges til grunn: 
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a. at den statlige godkjenningen kun skal omfatte lånerammen som blir vedtatt av 
kommunestyret i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet og eventuelle 
endringer av denne i løpet av budsjettåret. 

b. at godkjenningsordningen blir tidsmessig effektiv og foreslår at fylkesmannen har en 
tidsfrist på inntil tre uker fra kommunestyret har vedtatt neste års budsjett. 

 
Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillinga og Waages forslag, ble innstillinga vedtatt med 6 
stemmer (3H, FrP, V, KrF) mot 5 stemmer (4Ap, SV) avgitt for Waages forslag. 
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Saksframlegg 
 
 

Høringssvar, lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale 

låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen   

Arkivsak.: 14/26865 
 
 
Forslag til vedtak:    

1. Trondheim kommune ser behovet for sterkere statlig kontroll av hvilke økonomiske 
forpliktelser den enkelte kommune påtar seg i forkant av kommunereformen og gir sin 
tilslutning til at det innføres en tidsavgrenset lovbestemmelse om statlig godkjenning av 
kommunale låneopptak og leieavtaler.   

2. Trondheim kommune forutsetter at den statlige godkjenningen kun skal omfatte 
lånerammen som blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av det 
årlige budsjettet og eventuelle endringer av denne i løpet av budsjettåret.  

3. Trondheim kommune forutsetter at godkjenningsordningen blir tidsmessig effektiv og 
foreslår at fylkesmannen har en tidsfrist på inntil tre uker fra kommunestyret har vedtatt 
neste års budsjett. 

 
Innledning 
Det vises til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 14. mai 
2014 om lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før 
iverksetting av kommunereformen. Forslaget om å innføre en godkjenningsordning for 
kommunale låneopptak er begrunnet i planen om en kommunereform:  
 
 ”Føremålet med framlegget til lovendring er å sikre at kommunane ikkje gjennomfører uheldige 
økonomiske disposisjonar og strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma.”(Høringsnotat 
fra KMD)  
 
Vurdering av lovforslaget  
Trondheim kommune ser behovet for sterkere statlig kontroll av hvilke økonomiske forpliktelser 
den enkelte kommune påtar seg i forkant av kommunereformen, og gir sin tilslutning til at det 
innføres en tidsavgrenset lovbestemmelse om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 
leieavtaler.   
 
Høringen er imidlertid ikke konkret på hvordan godkjenningen rent praktisk skal gjennomføres. I 
tillegg er det svært viktig at fylkesmannens behandling er rask.  
 
Trondheim kommune går ut fra at det er lånerammevedtaket og hovedoversikt 2B (oversikt over 
nybygg og nyanlegg) i budsjettet, jf. Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), 
som skal legges til grunn for godkjenningen. I dette ligger at departementet, ved fylkesmannen, 
formelt skal godkjenne lånerammen og ikke det enkelte låneopptak i løpet av året. Godkjenningen 
gjøres med grunnlag i de investeringer kommunen skal finansiere med låneopptak som fremgår av 
ovennevnte tabell 2B. I tillegg kommer godkjenning av eventuell endring av lånerammen i løpet av 
året. 
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Trondheim kommune anser det som vesentlig at behandlingen hos fylkesmannen går raskt. 
Budsjettdokumentet er til behandling i bystyret medio desember. Av likviditetshensyn, og sett i 
sammenheng med at kommunen skal ha best mulig samsvar med låneopptak og lånebehovet det 
enkelte år, er det vesentlig at kommunene har et gyldig lånevedtak ved inngangen til budsjettåret.  
 
For å sikre rask behandling hos fylkesmannen, foreslår Trondheim kommune at fylkesmannen har 
en tidsfrist på inntil tre uker fra kommunestyret har vedtatt neste års budsjett. 
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 28.5.2014 
 
 
 
Carl-Jakob Midttun 
kommunaldirektør 

Tore R. Neverdal 
rådgiver 
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Vedlegg: Høringsnotat, lovforslag av statlig godkjenning av låneopptak 
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