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NR.  

 

SVAR TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 

 
Spørsmål fra Simen Solbakken, Høyre i mail av 7.12.2017 om avdragsutgifter 

I forslaget til ny kommunelov er det nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån. Dette vil, i 
følge KS, for flere kommuner kunne bety en plikt til å øke låneavdragene. 

I Eidsvoll har rådmannen tatt høyde at de nye reglene kommer, og økt stipulerte avdrag i sitt forslag 
til økonomiplan. Er dette vurdert i Aurskog-Høland, og er i så tilfelle dette tatt inn i oversikten over 
minimumsavdrag på side 9 i økonomiplanen? 

Svar: 
Spørsmålet som stilles tok vi opp med revisor allerede i begynnelsen av året.  Her er et utdrag fra 
mailkorrespondansen med revisor fra 23.2.2017: 
 
Minimumsavdrag 

Også her har KS gått ut og signalisert at nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån vil 

komme, som for flere kommuner vil kunne bety en plikt til å øke låneavdragene. Slik jeg leser NOU 

2016:4 vil beregningsbrøken være: 

Minimumsavdraget = Sum avskrivninger X Rest lånegjeld / Sum bokført verdi varige driftsmidler 
 
Dette samsvarer med slik vi beregner minimumsavdrag pt. 
 
Kan jeg legge dette til grunn ved beregning av de økonomiske utslagene av framtidige 
investeringsbehov? 
 
Svar fra revisor: Ja 
 
Minimumsavdrag kan beregnes på to måter: Regnearkmodellen (som beskrives i kommuneloven 

§50.7) eller den såkalt forenklet modell.  

Forenklet modell gir høyere avskrivninger enn regnearkmodellen. 

Bruk av forenklet formel gir en riktigere tilpasning for nedbetaling av lånebyrden og er i samsvar med 

avskrivningene av anleggsmidler. 

Aurskog-Høland kommune har de seneste årene benyttet forenklet modell, slik at endringer i 

kommuneloven ikke vil ha noen betydning for vår måte beregne minimumsavdrag.  

Svaret fra revisor er for øvrig på nytt bekreftet av revisor 7.12.2017. Eidsvoll kommune har brukt den 

andre modellen (regnearkmodellen). Dette sammen med økte investeringer i årene fremover 

medfører større avdragsutgifter i årene fremover der. 
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Siri Hovde       John-I. Udnesseter   

Rådmann       Økonomisjef 

            

   

Kopi:  Ordfører 


