
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
Arkivsak: 21/245 

Møtedato/tid: 25.08.2021 kl. 09:00 
Møtested: Møterom, Rissa hotell 

 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Karoline Lorentzen på telefon 984 22 653, eller e-post: karoline.lorentzen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim, 17.08.2021 
 
 
Kurt Myrabakk (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Karoline Lorentzen 
rådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
37/21 Orientering om avtale om lossing ved Kvithyll kai og fordeling av kostnader og 

inntekter 
38/21 Orientering om godkjenning av arbeidsvarslingsplaner 
39/21 Orientering om kommunens evaluering av avsluttede byggeprosjekter 
40/21 Orientering om kommunens responstid ved henvendelser fra publikum 
41/21 Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon av selvkostområdet 
42/21 Referatsaker 
43/21 Eventuelt 
44/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 



       
Orientering om avtale om lossing ved Kvithyll kai og fordeling av 
kostnader og inntekter  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 37/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har bedt om at kommunedirektøren orienterer om en avtale om 
lossing ved Kvithyll kai. Avtalens parter er kommunen og en privat aktør og gjelder fordeling 
av kostnader og inntekter. Utvalget ønsker å vite om avtalen er terminert.  
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
 
 
 



  
Orientering om godkjenning av arbeidsvarslingsplaner  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 38/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 18 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i møte 03.06.2021 i sak 35/21 om at kommunedirektøren orienterer om 
kommunens håndtering av arbeidsvarslingsplaner. Kommunedirektøren vil delta i møtet og 
orientere om saken.  
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
 



       
Orientering om kommunens evaluering av avsluttede 
byggeprosjekter  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 39/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 19 
 
Forslag til vedtak 
Sekretariatet tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i møte 03.06.2021 i sak 35/21 om at kommunedirektøren orienterer om 
hvordan kommunen evaluerer avsluttede byggeprosjekter. Bakgrunnen for spørsmålet er at 
kontrollutvalget ønsker å vite hvordan kommunen sikrer at det tas lærdom av prosjektene. 
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
 



  
Orientering om kommunens responstid ved henvendelser fra 
publikum  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 40/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har bedt om at kommunedirektøren orienterer om kommunens rutiner 
for å svare på henvendelser fra publikum. Bakgrunnen for spørsmålet er en avtale mellom 
Rissa IL og kommunen fra 1970, som også involverer grunneier. Avtalen utløp etter 50 år, 
den 01.01.2020. Ny grunneier forsøkte for halvannet år siden å få kommunen i dialog, men 
har ikke fått svar på sin henvendelse. Kontrollutvalget har også fått en henvendelse fra en 
person som tok kontakt med kommunen den 19.07.2021 vedrørende metallsøking, og som 
heller ikke har fått svar per dags dato.  
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
 
 



       
Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon av selvkostområdet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 41/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 21/11 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisor levere rapporten uten data fra brukerundersøkelsen. 
 
Vedlegg 
Rapportering - prosjektstatus 
 
Saksopplysninger 
Revisor opplyser at rapporten er i rute til å bli levert innen 30.09.2021 og det gjenstår kun å 
motta rådata fra brukerundersøkelsen. Det er per i dag mottatt en svarprosent på 23 %, noe 
som ikke er nok til at svarene kan brukes som datagrunnlag. Se vedlagt brev fra revisor.  
 
Det er to mulige løsninger på problemet med manglende svar:  

1. Gjenåpne undersøkelsen og sende ut ny(e) purring(er).  
2. Levere rapporten uten data fra spørreundersøkelsen  

Kontrollutvalget må ta stilling til hvilken løsning de ønsker.  
 
Vurdering 
Spørreundersøkelsen har vært åpen i 1 måned, og det har blitt sendt ut purringer ved 
manglende svar. Dette har som nevnt resultert i en svarprosent på 23 %.  
 
Sekretariatet mener at det er lite sannsynlig at en gjenåpning av undersøkelsen vil gi 
tilstrekkelig antall svar. Sekretariatet anbefaler derfor at rapporten leveres uten data fra 
brukerundersøkelsen.  
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STATUSRAPPORT  
 
 
Arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet om vann og avløp er godt i gang.  
Status pr dato er: 
 

• Planlagte intervjuer er gjennomført og verifisert 

• Nødvendig dokumentasjon fra kommunen er i all vesentlighet innhentet 

• Informasjon fra private vannverk er etterspurt 

• Spørreundersøkelse er sendt ut og avsluttet (se under) 

• Rådata fra spørreundersøkelse er etterspurt, men ikke mottatt 
 
I henhold til vedtatt prosjektplan, er det forventet levering innen 30.09.2021 under forutsetning av at 
brukerundersøkelsen er gjennomført i henhold til plan og at data fra brukerundersøkelsen er 
tilgjengelig på avtalt tidspunkt. 
 
Spørreundersøkelsen har vært åpen i 1 måned, og det har blitt sendt ut purringer ved manglende svar. 
Pr i dag har vi en svarprosent på 23 %, og dette er ikke nok til at vi kan bruke svarene som 
datagrunnlag i rapporten. 
 
Vi ser for oss to mulige løsninger på dette: 

1. Gjenåpne undersøkelsen og sende ut ny(e)  purring(er). 
2. Levere rapporten uten data fra spørreundersøkelsen 

 
Dersom alternativ 1 velges, får vi forsinkelser i forhold til leveringstidspunktet i prosjektplanen. 
Prosjektet vil likevel kunne leveres i 2021, da til kontrollutvalgets møte 24.november 2021.  
 
Vi ber om tilbakemelding på hvilken løsning kontrollutvalget ønsker.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Unni Romstad 
Ass. daglig leder 

 
Direkte    417 39 319 eller    unni.romstad@revisjonmidtnorge.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 42/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/245 - 2 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
01 Juli Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling - NKRF 
04 Juli Innkjøpssamarbeid eller lokal handel_ Ja takk, begge deler 
26 Juli Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom - NKRF 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram i møtet: 

1. Kontrollutvalgenes rolle ved varsling 
2. Innkjøpssammarbeid og lokal handel 
3. Kommunenes økonomiske handlingsrom 
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Kurs Nytt KU KomRev 

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling
Publisert 01.07.2021 

 

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport

Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men
fordi de kan bidra til riktig behandling.

Hvem som skal behandle varsler mot kommunale toppledere, hvordan varslingssaker skal undersøkes
og hvem som er habile eller inhabile, skaper strid og blir heftig debattert. Temaet var også oppe på
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse i vår, med gode bidrag fra kompetente innledere.

En lærdom å trekke fra varslingssaker som er blitt offentlig kjent, er at man ikke skal undervurdere hvor
viktig tillit til behandlingen er. Det gjelder både hvordan saken undersøkes, av hvem og hvordan
beslutning fattes.

Uten tillit til prosessen, blir det vanskelig å oppnå forståelse for at konklusjonen er riktig.

Politikere lever av tillit. Velgerne er deres «arbeidsgivere», og de kan bare avsettes i valg – nesten.
Folkevalgte kan riktignok bli suspendert hvis de siktes eller tiltales for alvorlige straffbare forhold. Dette
etter en bestemmelse i den nye kommuneloven som har sin bakgrunn i dommen mot Vågå-ordfører
Rune Øygard for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Et kommunestyre eller fylkesting kan også – med minst 90 prosent av stemmene – vedta å frata en
ordfører vervet hvis vedkommende «ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta
vervet».

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt fra sitt verv. Slik skal det være.

Men hva bør da gjøres, når det kommer et varsel mot en ordfører eller annen folkevalgt – om misligheter,
overgrep eller annen ulovlig eller uetisk oppførsel? Hvor skal varslet leveres?

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt
fra sitt verv. Slik skal det være. “

https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nkrf.no/nyheter
https://www.nkrf.no/kontrollutvalg
https://www.nkrf.no/kommunerevisoren
https://www.nkrf.no/sok
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En folkevalgt har ingen arbeidsgiver i kommunen, og er dermed ikke omfattet av varslingsreglene i
arbeidsmiljøloven.

Trondheim kommune løste dette ved å ta inn i kommunenes etiske retningslinjer at kontrollutvalget kan
være mottaker av varsler mot folkevalgte, slik utvalget i prinsippet kan motta ethvert varsel.

Det skjedde ikke uten strid. Ordfører Rita Ottervik (Ap) var klar på at varsler på folkevalgte bør rettes til
det respektive parti, eller til ordføreren hvis vedkommende er partiløs, ikke til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget og lederen Rolf Jarle Brøske (H) engasjerte seg i saken. De argumenterte for at hva det
varsles om, skal ha betydning for varslingsbehandlingen.

Et varsel om utilbørlig oppførsel på et partiarrangement er for eksempel en annen sak enn om det gjelder
misbruk av vervet til egen vinning.

Bystyret i Trondheim sluttet seg enstemmig til at kontrollutvalget skal kunne motta varsler om
«kritikkverdige forhold på politisk nivå og sikre at varselet behandles i riktig instans».

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser. Men utvalget kan sørge for at varslet blir behandlet videre, og innstille overfor
kommunestyre eller fylkesting om anmeldelse eller gransking, for eksempel.

Dette vil være kontrollutvalgets rolle, uansett hvem de mottar varsler fra eller mot. Utvalget har
kompetanse i egne rekker, i sitt sekretariat og i kommunerevisjonen. De kan sortere varsler og
bekymringsmeldinger, veilede varslere om riktig instans og videre prosess.

Ikke alle kommuner har et velfungerende varslingssekretariat som kan motta varsler og sørge for riktig
behandling. Ikke alle varslere har klart for seg hvem som er riktig mottaker, eller om deres melding er et
varsel etter arbeidsmiljøloven. Her vil kontrollutvalgene være en viktig kanal.

Det er et poeng å ha mange veier inn for varslinger og bekymringsmeldinger, for å kunne avdekke og
rette opp kritikkverdige forhold. At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er, uansett utfall, av stor
betydning for tilliten til politikerne og til forvaltningen. 

_________________________

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling
til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser.“

At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er,
uansett utfall, av stor betydning for tilliten til
politikerne og til forvaltningen.“
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”

Kommunar i Telemark har innkjøpsreglement som legg til rette for at lokale leverandørar kan delta i utlyste konkurransar. Eit grep for å få til det, er å skilje mellom
daglegvaregrossistar og lokale daglegvarebutikkar, ifølgje Distriktssenteret.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

› DEBATT 01.07.2021 13:14

Innkjøpssamarbeid eller lokal handel? Ja takk,
begge deler!

Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Nokre kommunar tol-
kar lovverket slik at det
nesten blir ulovleg å
handle lokalt. Slik er
det ikkje.

MARIT LOFNES MELLINGEN
direktør ved Distriktssenteret

PER KJETIL JØRGENSEN
seniorrådgivar ved Distriktssenteret

Må kommunen ofre dei lokale leverandørane for å kunne delta i innkjøpssamarbeid?

Store interkommunale innkjøp vil lett favorisere store
leverandørar som kan levere til eit stort geografisk område. Men
fleire kommunar har funne løysingar som gjer at dei kan handle
lokalt sjølv om dei deltar i eit innkjøpssamarbeid.

Suldal i Rogaland deltek i interkommunalt innkjøpssamarbeid på
Haugalandet og har IT-samarbeid med nabokommunane.
Kommunen har fordel av å vere med i eit større fellesskap fordi
dei kan få tilgang til kompetanse og rimelege innkjøp. Likevel vel
kommunen å kjøpe daglegvarer til grendeskulane lokalt. Dei har

og lokale avtalar med elektrikar og røyrleggar.

Sju kommunar i Telemark samarbeider om innkjøp gjennom Telemark
innkjøpssamarbeid. Eit av måla for dette samarbeidet er at dei kommunale innkjøpa skal
bidra til utvikling av lokalt næringsliv. Kommunane seier i sitt innkjøpsreglement at dei vil
legge til rette for at lokale leverandørar kan delta i utlyste konkurransar.

https://www.kommunal-rapport.no/meninger/debatt/
mailto:maritlofnesmellingen@kommunal-rapport.no
mailto:redaksjon@kommunal-rapport.no
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Korleis vil dei oppfylle dette målet? Eit grep er å skilje mellom daglegvaregrossistar, som er gode på å levere til
storhushaldning, og lokale daglegvarebutikkar, som kan levere mindre volum til skular og barnehagar.

Innkjøpssamarbeidet har fått på plass ein rammeavtale om næringsmiddel som gjeld for alle kommunale verksemder.
Avtalen har unntak for mindre verksemder som får handle gjennom eigne avtalar, med til dømes lokale
daglegvarebutikkar. Små grendeskular som har behov for daglegvarer, er ikkje forplikta til å bruke rammeavtalen, men
dei kan bruke den om det er formålstenleg.

Kommunar i Distrikts-Norge bør tenke nøye gjennom fordelar og ulemper ved omfattande innkjøpssamarbeid og sjå på
korleis slikt samarbeid kan ta lokale omsyn.

Er det mogleg å få til fleksible løysingar, der nokre innkjøp blir gjennomført kommunalt og andre, større innkjøp blir
gjennomført interkommunalt, slik som i eksempla ovanfor?

70 prosent av alle landets kommunar deltar i dag i formaliserte innkjøpssamarbeid. Kommunane rapporterer om
reduserte kostnader og betre innkjøpsvilkår. Men erfaringane med store interkommunale innkjøpssamarbeid er ikkje
berre av det gode. Mange små og mellomstore bedrifter opplever at dei ikkje lenger får selje varer og tenester til
kommunen.

Når fylkeskommunen etablerer store innkjøpssamarbeid saman med kommunane, så blir dei lokale bedriftene rett og
slett for små. Dette går fram av rapporten «Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren», som Oslo Economics i samarbeid
med Inventura og NIVI Analyse har utarbeidd for Nærings- og fiskeridepartementet (2021).

Innkjøpssamarbeid har negativ effekt på vekst for små og mellomstore bedrifter og på utvikling av lokalt næringsliv,
seier ei overvekt av respondentane i rapporten.

Rapporten stadfestar hjartesukka frå lokalpolitikarar som er bekymra for lokale arbeidsplassar. Er det ikkje
kommunens oppgåve å vere samfunnsaktør og utvikle lokalt næringsliv? Kan det då vere riktig at kommunen har ein
innkjøpspolitikk som svekker, og i verste fall sparkar beina under, lokale bedrifter?

Oslo Economics anbefaler at små kommunar deltar i formaliserte innkjøpssamarbeid. Men rapporten viser at slikt
samarbeid kan ha negativ verknad på små og mellomstore bedrifter. Oppdraga blir så store at små bedrifter ikkje har
sjanse til å delta i konkurransane.

«Dette kan igjen føre til at konkurransen om de enkelte avtalene reduserast, som kan føre til dårlegare føresetnader i
avtalene og/eller negativ påverknad på konkurranse og næringsutvikling på sikt. Det er derfor viktig at
innkjøpssamarbeid vurderer å dele opp kontraktar i delkontraktar», skriv Oslo Economics i si anbefaling til Nærings- og
fiskeridepartementet.

Nokre kommunar tolkar lovverket slik at det nesten blir ulovleg å handle lokalt. Slik er det ikkje. Distriktsnæringsutvalet
slår fast at kommunane kan legge opp anbodskonkurransar slik at også lokale bedrifter kan delta: «Dette handlar om å ta
initiativ, utnytte det lokale handlingsrommet kommunane har og fylle entreprenørrolla med innhald som fremmer det
lokale næringslivet».

Kommunen har ei svært viktig rolle som samfunnsaktør, næringsutviklar eller «entreprenør». Kommunen skal legge til
rette for lokal næringsutvikling på ulike måtar. Denne oppgåva er enda viktigare for små distriktskommunar enn for store
bykommunar.

Distriktssenteret meiner at mange kommunar i større grad bør bruke det handlingsrommet dei har. Dersom kommunen
ser innkjøpa i samanheng med den rolla dei har som næringsutviklar, vil det vere positivt for små og mellomstore
bedrifter i kommunen.

Lokal handel styrker det lokale næringslivet og skaper lokale arbeidsplassar. Det kan igjen gi positive effektar for
kommunen sine inntekter. Innkjøpssamarbeid eller lokal handel? Ja takk, begge deler!

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: 
Britt Sofie Hestvik.

Utviklingsredaktør: Espen Andersen 
Nyhetsredaktør: Agnar Kaarbø 
Debattredaktør: Ragnhild Sved

Markedsdirektør: Fred Scharffenberg

Kommunal-Rapport.no er redigert på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Kontaktinformasjon

https://www.kommunal-rapport.no/
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Kontaktinformasjon: 
Boks 1940 Vika, 0125 Oslo 
Tlf: 24 13 64 50

E-post: redaksjon@kommunal-rapport.no 
abonnement@kommunal-rapport.no
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Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk
handlingsrom
Publisert 26.07.2021 

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte
med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

KS har gjennomført en analyse av den enkelte kommunes økonomiske handlingsrom der korrigert netto
lånegjeld, korrigert netto driftsresultat og disposisjonsfond ses i sammenheng. Analysen viser at det er
53 kommuner som vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom i 2020.

Kommunene investerer mer enn tidligere, og i 2020 tilsvarte investeringene 16 prosent av
driftsinntektene. I siste 10-årsperiode er det kun i 2019 at investeringsvolumet har vært høyere målt i
forhold til kommunenes driftsinntekter.

Mye av investeringsaktiviteten er dessuten låne�nansiert, og dette fører til at gjeldsbelastningen i
kommunene øker. Kommunenes netto lånegjeld (lånegjeld fratrukket utlån, ubrukte lånemidler og
ubundne investeringsfond) var ved utgangen av 2020 på 434 mrd. kroner; en økning på over 9 prosent fra
foregående år.

Driftsinntektene økte i samme periode med 15 mrd. kroner eller 3,1 prosent. Sterkere gjeldsvekst enn
inntektsvekst medførte at korrigert netto lånegjeld som andel av driftsinntektene økte med 5
prosentpoeng til 87,4 prosent i 2020.

Mange kommuner begynner etter hvert å få et så høyt
gjeldsnivå at det ifølge KS gir grunn til en viss
bekymring.“
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https://www.nkrf.no/kontrollutvalg
https://www.nkrf.no/kommunerevisoren
https://www.nkrf.no/sok
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/kommuneokonomi/okonomisk-handlingsrom-i-kommunene/Notat-kommunenes-okonomisk-handlingsrom-Kostratall-2020.pdf


6.8.2021 Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom - NKRF

https://www.nkrf.no/nyheter/2021/07/26/nesten-hver-sjette-kommune-har-lite-okonomisk-handlingsrom 2/2

Mange kommuner begynner etter hvert å få et så høyt gjeldsnivå at det ifølge KS gir grunn til en viss
bekymring. I 2020 hadde 30 prosent av kommunene en korrigert netto lånegjeld som var høyere enn
driftsinntektene, mens tilsvarende andel i 2014 var 10 prosent. De nye sammenslåtte kommunene har en
høyere korrigert netto lånegjeld enn i øvrige kommuner med 94,8 prosent av driftsinntektene mot 84,6
prosent.

Netto driftsresultat fratrukket netto avsetninger til bundne fond (korrigert netto driftsresultat) forteller
hvor mye av driftsinntektene som kan benyttes til avsetninger og �nansiering av investeringer. Det
korrigerte netto driftsresultatet var i 2020 på 2,0 prosent av driftsinntektene. Dette er 0,2 prosentpoeng
høyere enn i 2019, men 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2018.

Selv om resultatnivået ifølge KS samlet kan karakteriseres som tilfredsstillende, er det om lag 40 prosent
av kommunene som har et resultat som isolert sett kan indikere mindre grad av økonomisk
handlingsrom. Korrigert netto driftsresultat i disse kommunene er lavere enn 1 prosent av
driftsinntektene.

Nye sammenslåtte kommuner hadde samlet sett noe høyere resultat enn øvrige kommuner med 2,1
prosent av driftsinntektene mot 1,9 prosent i øvrige kommuner. Økonomien er likevel meget stram i
mange av de sammenslåtte kommunene, og nesten en fjerdedel (10 av de 43 sammenslåtte kommuner)
hadde negativt korrigert netto driftsresultat i 2020.

Disposisjonsfondet er kommunenes viktigste buffer for å forhindre at uforutsette negative utslag i
økonomien (for eksempel uforutsett økning i rentenivået eller nedgang i skatteinntekter) skal få
umiddelbar effekt på tjenestetilbudet. Samlet sett hadde kommunene 57 mrd. kroner i slik bufferkapital i
2020, og dette utgjør nesten 12 prosent av driftsinntektene.

Mange kommuner har brukt uforutsette og midlertidige ekstra skatteinntekter i perioden 2015-2018 til å
styrke bufferkapitalen. Likevel er disse reservene begrenset i om lag hver femte kommune og utgjør
under 5 prosent av driftsinntektene.

Hovedregelen er ifølge KS at kommunene med lite økonomisk handlingsrom kjennetegnes ved at de har:

korrigert netto lånegjeld på over 85 prosent av inntektene
netto driftsresultat etter avsetning til bundne fond på under 1 prosent av inntektene
disposisjonsfond hensyntatt regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 prosent av
inntektene

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/hoy-lane�nansiert-investeringsaktivitet-begrenser-det-okonomiske-
handlingsrommet/
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 43/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/245 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 44/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/245 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
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