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Melding om vedtak 
  

Vår ref: Saksbehandler: Dato 

2014/2235-4 Brit Skjevling 24.06.2014 

Høring - lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 

leieavtaler i forkant av kommunreformen 

Det vises til  møte i  Vega kommunestyre 19.6.14 der følgende vedtak ble fattet i sak 34/14: 

 

Vega kommunestyre viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 

14.05.2014 om «Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og 

langsiktige leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma». 
  

Forslaget om en slik lovendring innebærer et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret ovenfor 

alle kommuner. Kontrollordningen skal gjelde fra brevet ble sendt kommunene i år og i 

ytterligere tre år. Departementet har gitt en svært vid begrunnelse for forslaget. 

 

Historien taler for at det ikke er behov for en statlig godkjenningsordning av kommunale 

investeringer, låneopptak eller leieavtaler. 
 

Departementet foreslår at fylkesmennene skal ha ansvaret for å godkjenne de kommunale 

vedtakene fordi fylkesmennene forutsettes å ha den nødvendige lokalkunnskap. Med den svært 

vide begrunnelsen som departementet har gitt for lovforslaget innebærer dette at fylkesmennene  

vil måtte utøve et betydelig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen vil kunne variere sterkt fra fylke til 

fylke. Det innebærer en svært stor grad av overføring av politisk myndighet fra lokale folkevalgte 

til statlige embedsmenn. 

  

Hva som kan oppfattes som «strategiske tilpasninger» vil variere og er uansett svært uklart. Når 

departementet i tillegg omtaler lokalisering av bygg og muligheten for at investeringer kan skape 

uenighet mellom kommuner som en del av begrunnelsen for lovendringen åpner det seg 

muligheter for at kommuner som i dag er selvstendige kan kreve at planlagte investeringer i 

nabokommuner blir stoppet inntil spørsmålet om sammenslåing har blitt avgjort. Slike eller 

lignende tilfeller vil skape sterke motsetninger mellom nabokommunene.  

 

Stortinget bør derfor avvise lovendringen. 
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Med hilsen 

 

 

 

Brit Skjevling 

Rådmann 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 

34/14 Vega kommunestyre 19.06.2014 

 

Høring - lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og 

leieavtaler i forkant av kommunereformen 

 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 19.06.2014  

 

Behandling: 

Senterpartiet v/Ann-Hege Lervåg fremmet følgende forslag: 
 

  

Forslag til vedtak: 

Vega kommunestyre viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 14.05.2014 om «Høyring 
av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og langsiktige leigeavtalar før iverksetjing av 

kommunereforma». 

  

Forslaget om en slik lovendring innebærer et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret ovenfor alle kommuner. 

Kontrollordningen skal gjelde fra brevet ble sendt kommunene i år og i ytterligere tre år. Departementet har gitt en 

svært vid begrunnelse for forslaget. 

 

Historien taler for at det ikke er behov for en statlig godkjenningsordning av kommunale investeringer, låneopptak 

eller leieavtaler. 

 

Departementet foreslår at fylkesmennene skal ha ansvaret for å godkjenne de kommunale vedtakene fordi 

fylkesmennene forutsettes å ha den nødvendige lokalkunnskap. Med den svært vide begrunnelsen som departementet 
har gitt for lovforslaget innebærer dette at fylkesmennene  vil måtte utøve et betydelig skjønn. Denne 

skjønnsutøvelsen vil kunne variere sterkt fra fylke til fylke. Det innebærer en svært stor grad av overføring av 

politisk myndighet fra lokale folkevalgte til statlige embedsmenn. 

  

Hva som kan oppfattes som «strategiske tilpasninger» vil variere og er uansett svært uklart. Når departementet i 

tillegg omtaler lokalisering av bygg og muligheten for at investeringer kan skape uenighet mellom kommuner som en 

del av begrunnelsen for lovendringen åpner det seg muligheter for at kommuner som i dag er selvstendige kan kreve 

at planlagte investeringer i nabokommuner blir stoppet inntil spørsmålet om sammenslåing har blitt avgjort. Slike 

eller lignende tilfeller vil skape sterke motsetninger mellom nabokommunene.  
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Stortinget bør derfor avvise lovendringen. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

  

Vega kommunestyre viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 

14.05.2014 om «Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og 

langsiktige leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma». 
  

Forslaget om en slik lovendring innebærer et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret ovenfor 

alle kommuner. Kontrollordningen skal gjelde fra brevet ble sendt kommunene i år og i 

ytterligere tre år. Departementet har gitt en svært vid begrunnelse for forslaget. 

 

Historien taler for at det ikke er behov for en statlig godkjenningsordning av kommunale 

investeringer, låneopptak eller leieavtaler. 
 

Departementet foreslår at fylkesmennene skal ha ansvaret for å godkjenne de kommunale 

vedtakene fordi fylkesmennene forutsettes å ha den nødvendige lokalkunnskap. Med den svært 

vide begrunnelsen som departementet har gitt for lovforslaget innebærer dette at fylkesmennene  

vil måtte utøve et betydelig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen vil kunne variere sterkt fra fylke til 

fylke. Det innebærer en svært stor grad av overføring av politisk myndighet fra lokale folkevalgte 

til statlige embedsmenn. 

  

Hva som kan oppfattes som «strategiske tilpasninger» vil variere og er uansett svært uklart. Når 

departementet i tillegg omtaler lokalisering av bygg og muligheten for at investeringer kan skape 

uenighet mellom kommuner som en del av begrunnelsen for lovendringen åpner det seg 

muligheter for at kommuner som i dag er selvstendige kan kreve at planlagte investeringer i 

nabokommuner blir stoppet inntil spørsmålet om sammenslåing har blitt avgjort. Slike eller 

lignende tilfeller vil skape sterke motsetninger mellom nabokommunene.  

 

Stortinget bør derfor avvise lovendringen. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til høringsbrev av 14.5.14. 

Vurdering 
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