
 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
 
 
 
 
 
 
Nummerert brev nr. 2 
 
          
  
            
REVISJONSBERETNING MED OMTALE AV ANDRE FORHOLD 
 
Revisjonen har den 19. april 2022 avgitt revisors beretning om uttalelse om revisjon av årsregnskap til 
Stjørdal kommune for 2021. Denne inneholder omtale av andre forhold. 
 
Vi omtalte følgende i revisjonsberetningen om andre forhold: 
Administrasjonen har tatt opp lån på 340,122 mill. kroner til investeringsformål i 2021. Kommunestyret 
fattet i sak 131/2020 vedtak om å oppta lån på 319,122 mill. kroner. Vi har ikke opplysninger om at 
kommunestyret har vedtatt andre låneopptak i 2021 og anser derfor at låneopptak utover 319,122 mill. 
kroner er gjennomført uten nødvendige fullmakter fra kommunestyret og i strid med kommunelovens 
bestemmelser.  
 
Vedtak om årsbudsjettet skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Dette følger av 
kommuneloven § 14-4. Av vedtak i kommunestyrets sak 131/2020 «Økonomiplan 2021-2024 og 
budsjett 2021» framgår det følgende av punkt 1 d «Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 
319.122.000,- og startlån på kr 80.000.000 for budsjettåret 2021». Administrasjonen har tatt opp lån  
på kr 340.122.000 til investeringsformål i 2021 som er kr 21.000.000 ut over vedtatt beløp. Revisjonen 
anser at opptak av lån til investeringsformål ut over vedtatt beløp er gjennomført uten nødvendige 
fullmakter fra kommunestyret og i strid med kommunelovens bestemmelser. Ved forespørsel om 
forholdet har administrasjonen vist til kommunestyrevedtak i sak PS 11/21 «Endelig drifts- og 
investeringsrammer for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024» den 28. januar 2021. Vedtak i 
saken var «Endelige drifts- og investeringsrammer for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 tas til 
orientering.». Revisjonen vurderer at et vedtak om at en sak tas til orientering ikke kan utvide 
rammene/fullmaktene i vedtak 131/2020.  
 
 
På bakgrunn av forholdet omtalt ovenfor, har vi avgitt en revisjonsberetning som avviker fra 
normalberetning der vi omtale andre forhold i siste avsnitt vedr. opptak av lån ut over nødvendige 
fullmakter og i strid med kommunelovens bestemmelser. 
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