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• Kommunen har anledning til 
å ta opp lån!

• Vedtak om budsjett skal 
følge ny lov!

• Det skal gjøres vedtak om 
låneopptak



Ny kommunelov § 14 - Økonomiforvaltning
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§ 14-14 – Adgang til å ta opp lån og hjemmel
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Vedtak

5



Lovlige formål
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• § 14-15 Lån til egne investering
• Varige driftsmidler
• Eiendomsselskap (single purpose)

• § 14-16 Lån til andres investeringer
• Kun på områder hvor kommunen har et lovpålagt 

ansvar
• Innfri kausjoner

• § 14-17 Lån til videre utlån
• Ikke næringsvirksomhet
• Ikke vesentlig økonomisk risiko



§ 14-14 - Dokumentasjonsplikt
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§ 14-13 i ny kommunelov (egen utheving)
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Kommunedirektøren skal minst to ganger i
året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget 
om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I 
tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang 
legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom 
året og status ved utgangen av året.

Før kommuner og fylkeskommuner inngår
avtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten
at avtalen ikke innebærer vesentlig finansiell
risiko i strid med § 14-1 tredje ledd.

En avtale som innebærer vesentlig finansiell
risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller 
fylkeskommunens avtalepart forsto eller burde ha
forstått dette.

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning

Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som 
hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å ta en 
vesentlig finansiell risiko i finans- og
gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende
betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.
Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser 
om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for 
finansforvaltningen.
Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet,
skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det er
nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko,
blant annet for å sikre at løpende betalingsforpliktelser 
kan innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv 
endre finansreglementet.
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Kommunestyret må også ta stilling til hva som
er akseptabel risiko for gjeldsporteføljen, uten at 
gjeldsforvaltningen innebærer vesentlig finansiell risiko. Det 
omfatter blant annet risikoen ved å ta opp lån med kort 
løpetid, hvor kommunen kan komme i en situasjon der de 
ikke kan dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall fordi 
den ikke får refinansiert lånet, eventuelt at det oppstår 
store kostnader i form av dyr refinansiering.

Kommuner som har svak likviditet og mindre rammer for 
likviditetslån å trekke på, vil i mindre grad ha anledning til å 
benytte seg av kortsiktig lånefinansiering enn kommuner 
med god likviditet. For kommuner som ikke har tilstrekkelig 
likviditet eller trekkrettigheter å trekke på ved forfall, kan en 
betydelig eksponering mot markedet for kortsiktige lån 
innebære betydelig grad av risiko.

Utdrag fra proposisjonen (egen utheving):
Spørsmålet om en kommune har gått utover lovens forbud mot vesentlig 
finansiell risiko, kan prøves ved lovlighetskontroll. Det hører således ikke 
til kommunenes frie skjønn å avgjøre hva som er vesentlig finansiell risiko 
i den enkelte sak. Lovens begrep vesentlig finansiell risiko gir en rettslig 
ramme for hvilken risiko den enkelte kommunes finansreglement kan 
åpne for. Innenfor denne rettslige rammen tar kommunestyret selv stilling 
til hvilken grad av risiko som finansreglementet skal åpne for…..  

Departementet foreslår at en avtale om lån også skal være ugyldig 
dersom långiveren forsto eller burde ha forstått at lånet er utenfor 
rammene av det kommunestyret har bestemt eller at lånetiltaket ikke har 
hjemmel i bevilgning i årsbudsjettet. 

Dersom finansinstitusjonen mener den påtenkte avtalen innebærer 
vesentlig finansiell risiko, vil finansinstitusjonen ha et selvstendig ansvar 
for ikke å inngå en slik avtale. Dette vil for eksempel være i tilfeller der det 
er åpenbart at disposisjonen innebærer vesentlig finansiell risiko, selv om 
kommunen har lagt en annen vurdering til grunn. Dersom 
finansinstitusjonen likevel inngår en avtale som den forsto eller burde ha 
forstått at innebærer vesentlig finansiell risiko, vil avtalen etter 
departementets forslag ikke være gyldig
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Låntaker

Dokumentasjonsplikt

Långiver

Undersøkelsesplikt
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