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OPPRETTING AV RAMME FOR DRIFTSKREDITT/LIKVIDITETSLÅN  
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at det godkjennes å opprette ramme for driftskreditt/likviditetslån på inntil 
100 mill. kr. Administrasjonen avgjør i det enkelte tilfellet hvor stor driftskreditt som 
avtales innen denne rammen. Myndighet til å signere på slik avtale gis til ordfører, 
kommunedirektør eller kommunalsjefer.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til kommunelovens § 11-8 (hasteparagrafen) og kommunens 
delegeringsreglement punktene 3.7 og 13.4. Vedtaket skal legges fram for 
kommunestyret på første mulige møte. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Gausdal kommune har tidligere ikke hatt behov for å ha muligheten til å inngå avtale om 
driftskreditt / ta opp likviditetslån. Vi er nå i en situasjon der finansmarkedene er svært 
nervøse, og det er få transaksjoner som gjøres. Dette vil kunne gjøre det svært krevende for 
kommunen å få refinansiert det ene sertifikatlånet som kommunen har. I tillegg kan det 
medføre at muligheten for å ta opp nye lån vil kunne reduseres i en periode. 
 
Kommunen er garantert en fornyelse av lånet ved rullering denne gangen, men vi har ingen 
garanti for at det vil være slik ved neste rullering. Kommunen har som regel likviditet nok til 
å kunne løse inn sertifikatlånet, men likviditeten vil da bli så marginal at det vil kunne gi 
utfordringer knyttet til utbetaling av lønn og leverandørgjeld. Dette er en situasjon som vi må 
arbeide hardt for å unngå. 
 
Dersom kommunen ikke får rullert lånet, vil kommunen måtte gjøre ett av følgende: 

1) Forsøke å få ordinært lån hos f.eks KLP eller Kommunalbanken (eventuelt en annen 
låneinstitusjon). En er da avhengig av at de to institusjonene har tilgang på likviditet 
for utlån. 

2) Ha en driftskreditt som i en kort fase kan mellomfinansiere likviditetsmangelen. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunelovens § 14-15 3. ledd gir åpning for at kommunen kan ta opp en driftskreditt. 
Dette lånet vil vanligvis ha omtrent samme pris som et ordinært gjeldsbrevlån. Selv om dette 
er en utgift som kommunen ikke har lagt inn i sitt budsjett, er det viktig at vi har en mulighet 
til å ta opp en driftskreditt i tilfelle markedet skulle låse seg helt. 
 
Også i kommunens finansreglement er det åpning for driftskreditt hos 
hovedbankforbindelsen, jmf punkt 6. 
 
Hvor stort et slikt lån trenger å være kan diskuteres, men det anbefales at det blir gitt en 
ramme inntil 100 mill. kr. Administrasjonen kan velge å gjøre avtale om trekkrettighet på et 
lavere beløp, dersom det er tilstrekkelig i den konkrete situasjonen som eventuelt oppstår. 
 
Det er kommunestyret som skal fatte vedtak om låneopptak. Situasjonen er imidlertid slik, at 
det ikke er sikkert når neste kommunestyremøte blir som følge av situasjonen knyttet til 
Korona-viruset. Utfordringen med driftslikviditeten kan bli akutt om relativt kort tid, og det 
anmodes derfor om at formannskapet fatter dette vedtaket allerede nå.  
 
I kommuneloven § 11-8 er det angitt hvordan myndighet i hastesaker skal håndteres: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, 
kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe 
vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 
vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En 
melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 
møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 
 
Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte 
hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 
ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 
nødvendig. 
 
Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist 
enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til 
det kan holdes et ordinært møte. 
 
Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til 
vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis 
samtlige medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter 
skriftlig saksbehandling.» 
 
Myndighet til at formannskapet kan fatte slikt vedtak kommer fra gjeldende 
delegeringsreglement: 
 
3.7  
Formannskapet har fullmakt til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ 
når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jfr. 



  
 
 

  
 
 

 

kommuneloven § 13 (myndighet i hastesaker). I denne forbindelse vises til reglement for 
delegering av myndighet punkt 13.4. 
 
13.4  
Vedtak i medhold av kommuneloven § 13,”hasteparagrafen”, meldes kommunestyret i første 
møte i etterkant.  
 
Reglement for folkevalgte organer 2019-2023: 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet 
organ når det ikke tid til å innkalle dette, jfr. kommuneloven § 11-8 (haste-paragrafen). 
 
Hastekompetansen for Gausdal formannskap er generell, og ikke begrenset til enkelte 
sakstyper. 
 
Vurderinger hentet fra kommentarer til kommuneloven 2018 
Bruken av hastekompetanse er begrenset til situasjoner der det er nødvendig å handle så raskt 
at det ikke er tid til å innkalle det ordinært kompetente organ. 
 
Nødvendighetskriteriet er ikke nærmere definert verken i lovteksten eller i forarbeidene. Det 
må være «berettigede hensyn» som kan bli skadelidende ved en forsinkelse, og dette kan 
omfatte både offentlige og private hensyn. Det vil si både situasjoner der det gjelder å yte 
hurtig hjelp, og situasjoner der en utsettelse kan påføre kommunen tap eller skade. 
 
Det er ikke tilstrekkelig at saken ikke anses som viktig nok til å innkalle til ekstraordinært 
møte i riktig organ. Situasjonen må være av en slik art at en avgjørelse er tvingende 
nødvendig. Særlig gjelder dette dersom det er tale om å gi pålegg til privatpersoner. 
Bedømmelsen vil trolig være noe mildere dersom det er tale om å yte hurtig hjelp for å redde 
liv og verdier, eller det gjelder å ivareta helt vitale offentlige interesser. 
 
Et vedtak som er truffet ved korrekt bruk av tildelt hastekompetanse, gjelder som om det var 
truffet av det ordinært kompetente organet. Organet som har fattet hastevedtaket skal melde 
fra om vedtaket i første møte i det organ som i utgangspunktet har vedtaksmyndigheten. 
Meldingen medfører ingen særskilt rett for vedkommende organ til å overprøve eller forkaste 
vedtaket. Det kan bare omgjøre vedtaket i den utstrekning det hadde kunnet omgjøre et 
tilsvarende vedtak de selv hadde truffet. 
 
 
VURDERING: 
 
Administrasjonen mener det er svært tungtveiende grunner for å benytte hasteparagrefen i 
denne situasjonen.  Tilgang på likviditet vil sikre at alle ansatte får lønn til rett tid, og at 
leverandørene får det de har krav på i tide.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  
 
 

  
 
 

 

vedtak: 
1. Det godkjennes at administrasjonen kan inngå avtale om en driftskreditt / ta opp et 
likviditetslån på inntil 100 mill. kr.  
2. Administrasjonen avgjør i det enkelte tilfellet hvor stor driftskreditt som avtales innen 
denne rammen. 
3. Myndighet til å signere på avtale om driftskreditt gis til ordfører, kommunedirektør eller 
kommunalsjefer. 
4 Vedtaket er gjort i henhold til kommunelovens § 11-8 (hasteparagrafen) og kommunens 
delegeringsreglement punktene 3.7 og 13.4. 
5. Vedtaket skal legges fram for kommunestyret på første mulige møte. 


