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Høring av lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler 

før iverksetting av kommunereformen 

 

Ved en inkurie har Våler kommune ikke oversendt Våler kommunestyrets høringsuttalelse. 

Uttalelsen ble vedtatt i K-SAK 044/14 den 23. juni 2014.  

 

Undertegnede beklager at uttalelsen oversendes efter fristens utløp  

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Olav Lund 

rådmann 

 
Dokumentet er elektronisk signert 

 



  Side 2  

Vedtatt høringsuttalelse i Våler kommunestyre – 044/ 14, 23. juni 2014 

 

Det vises til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til statlig godkjenning av 

låneopptak og leieavtaler. Kommunestyret i Våler kommune har forståelse for at 

departementet ønsker å begrense kommunenes mulighet til å foreta disposisjoner rett i forkant 

av en kommunesammenslåing. Erfaringene fra bl.a. statlig overtakelse av sykehus viste at det 

kan være behov for visse begrensende tiltak. Kommunestyret er av den oppfatning av 

forslaget er for vidtrekkende og vil be departementet hensynta dette. 

 

Det vises i høringsnotatet til at det er 51 kommuner i ROBEK registeret. Dette utgjør om lag 

12% av kommunene. En omfattende prosess med å bringe kommunens økonomi i balanse, 

resulterte i at Våler ble meldt ut av ROBEK registeret i 2008. De siste 6 årene har kommunen 

drevet god økonomistyring og skaffet seg handlingsrom. Dette handlingsrommet beredte 

grunnlaget for kommunestyrets investeringsplan for 2014-2017. Større investeringer krever 

gode prosesser og et godt forarbeid. Det er følgelig ikke en enkel sak å foreta støtte 

investeringer uten et omfattende grunnarbeid. For eksempel er det planlagt byggestart på et 

aktivitetshus i kommunen. Arbeidet med aktivitetshuset ble først lansert i 2007. 

 

Kommunen mener forslaget fra departementet begrenser det kommunale handlingsrommet, 

og tilliten til kommunale beslutningsprosesser i sin ytterste konsekvens. Statlig overstyring og 

kontroll er ikke riktige tiltak dersom departementet ønsker en positiv innstilling til politiske 

prosesser med sikte på ny kommunestruktur. 

 

For kommunestyret i Våler er det på bakgrunn av dette viktig at departementet ikke legger 

begrensninger på allerede vedtatte investeringer i økonomiplanen for 2014 – 2017. Vedtatte 

investeringer i økonomiplanen må kunne gjennomføres som planlagt så fremt de er spesifisert 

med investeringsbeløp og finansiering i økonomiplanen. 

 

Som basis for alle investeringer skal kommunestyret samtidig vedta en finansieringsplan. For 

Vålers vedkommende er kommunen blant de største kommuneskogeierene i landet. Dersom 

en legger Statsskogs prising av Borregaardskogen til grunn, vil våre skogverdier ligge i 

området 150 – 200 millioner kroner. Innføres statlige godkjenningsordninger, må 

fylkesmennene få tilstrekkelig handlingsrom til å hensynta kommunens realverdier som en del 

av beslutningsgrunnlaet. 

 

Kommunestyret vil videre peke på behovet kommunesektoren har for å drive hensiktsmessig 

effektivisering og rasjonalisering. Det må ikke legges begrensinger på investeringstiltak med 

positiv nåverdi, når denne er regnet med utgangspunkt i Finansdepartementets veileder til 

samfunnsøkonomiske analyser. For Vålers del er dette relevant bl.a. når det skal vurderes å 

samle kommunens skoler i en felles barneskole. Norges største oppdyrkingsprosjekt, 6.000 

mål på Haslemoen, vil heller ikke kunne gjennomføres uten låneopptak. Kommunestyret vil 

derfor be departementet gi fylkesmannen nødvendig handlingsrom til å utvise tilstrekkelig 

skjønn når låneopptak i kommunene skal behandles. 

 

Leieavtaler er ikke relevant for Våler kommune. Kommunestyret uttaler på bakgrunn av dette 

ikke om departementets forslag som vedrører dette. 

 
 

 
 

 


