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Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2019

Sammendrag av saken:
Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll av budsjettvedtaket, jf. kommuneloven
§ 60 og Kommunaldepartementets rundskriv H-8/01. Gjennom kontrollen har Fylkesmannen ikke
funnet forhold som tilsier at vedtaket i sak 2018/135 må oppheves. Fylkesmannen ber likevel
kommunen være oppmerksom på de merknader som fremkommer i brevet.

Fylkesmannen godkjenner låneopptak på 619,851 mill. kroner til dekning av investeringene i 2019 i
henhold til vedtatt investeringsbudsjett, hvorav 245,2 mill. kroner gjelder rentable investeringer.
Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid.
Startlån utgjør 60 mill. kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens
retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
Fylkesmannen godkjenner i tillegg trekkrettighet i bank i 2019 på inntil 300 mill. kr.
Trekkrettigheten er nedjustert i forhold til tidligere innvilget trekkrettighet.
Merknader:
Kommunen har et høyt investeringsnivå over år. Som kommunen selv påpeker: «Gitt det
investeringsnivået som ligger i gjeldende økonomiplan og som skal gjennomføres de neste 4 årene,
vil gjeldsnivået i kommunen bli høyt. Anslagsvis rundt 4 mrd. kr ved utgangen av perioden.»
For å kunne bære driftskonsekvensene av investeringstiltak bør kommunen bidra med egenkapital,
og begrense gjeldsvekst, rente- og avdragsbelastning. Kommunen bør ha som målsetning minimum
25% egenkapitalandel i de investeringene som ikke er selvfinansierende.
Kommunen omtaler i budsjettdokumentet at de i tillegg til økt egenfinansiering av investeringer
også har behov for å opparbeide en viss størrelse på disposisjonsfond. Fylkesmannen understreker
behovet som kommunen har for å opparbeide seg buffere.

Fylkesmannen vil understreke at kommunen kun bør gjennomføre nødvendige investeringer som
kommunen vil ha økonomisk bæreevne til å kunne takle. Fylkesmannen er bekymret for det høye
investeringsnivået i kommunen og ber kommunen vise måtehold. I henhold til kommunens planer
vil kommunens gjeldsnivå utgjøre rundt 4 mrd. kr ved utgangen av perioden.
Oppsummering:
Fylkesmannen vil berømme kommunen for arbeidet med å dekke inn underskudd. Vi vil understreke
kommunens behov for fortsatt stort trykk på styring. Kommunens gjeldsnivå er betydelig og kan
skape ubalanse i økonomien. Vi vil også minne om at merskatteveksten de siste årene har vært
betydelige, men må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige
inntektsnivået for kommunesektoren. Signalene fremover, gitt bl.a. av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, viser at man må regne med lavere inntektsvekst i årene som
kommer, samtidig som demografikostnadene vil øke.
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