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Hei!
At dette er lån fremkommer av pkt d: (utdrag fra protokollen)

 
420 tusen er rentekostnaden av 21 mill. Videre er 525 avdragskostnaden påfølgende år. Videre står det i noten til
pkt d at det forutsetter et lån med løpetid på 40 år. 21 mill delt på 40 år er 525’.
 
40 år ble avklart som riktig avdragstid for en slik investering (ref pkt d med note i protokollen).
 
Vil en konsekvens av en slik tolkning medføre at også alle de obligatoriske budsjettskjemaer må oppdateres og
vedtas i samme sak når det skjer endringsvedtak? For å få til dette må endringsvedtak til budsjett inneholde
oppdaterte budsjettskjema. I tillegg må nytt lånebeløp eksplisitt vedtas.
For å sikre dette har vi valgt de siste årene å lage en egen sak i januar hvor vi administrativt kan tolke og redegjøre
for vår realitetsvurdering av endringsforslag. Imidlertid rekker vi ikke å legge frem saken før Statsforvalter krever å
få budsjettet. Derfor blir denne saken kun tatt til orientering. Men, kommunestyre kan på nytt vedta egen
fortolkning. Dette da som en budsjettendring (da det offisielle budsjettet allerede er sendt Statsforvalter).
 
Som et første ledd i tilpasse seg en mer rigid tolkning av kommuneloven vil vi legge inn eksplisitt vedtak om
låneopptak. Senest 24.mars 2022 hadde vi et ny budsjettbehandling hvor vi tok inn et eksplisitt vedtak om hva
låneopptaket blir for 2022.
 
Med vennlig hilsen 
Roar Størset 
Kommunalsjef økonomi og finans

Telefon: 916 72 115 
www.stjordal.kommune.no
 

 
 
 
 

Fra: Monica Nordvik Larsen <monica.larsen@revisjonmidtnorge.no> 
Sendt: torsdag 21. april 2022 15:48
Til: Størset Roar <Roar.Storset@stjordal.kommune.no>; Konsek Trøndelag IKS <post@konsek.no>; Paul Ivar
Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Kopi: Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>; Wenche Holt
<wenche.holt@revisjonmidtnorge.no>; Mali Kr H Østerås <mali.osteras@revisjonmidtnorge.no>
Emne: SV: Nummerert brev nr 2 til kontrollutvalget i Stjørdal kommune
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Hei
 
Revisjonen ble oppfordret av Stenstuen til å svare på mailen nedenfor fra kommunen.
 
Revisjonen vurderer at kommunens påpekning ikke endrer forholdet som vi har omtalt i revisjonsberetningen og
nummert brev nr 2 til kontrollutvalget.
 
Revisjonen vurder at opptak av lån framgår klart av vedtaket i kommunestyre-sak 131/2020.
Følgende framgår av vedtak i kommunestyret 17.12.2020 i PS 131/20 pkt 1 d:

 
Møteprotokoll fra møtet i kommunestyret 17.12.2020 er vedlagt. Vedtak i sak 131/20 framkommer fra s 24 i
vedlagt pdf.
 
Av vedtaket framkommer det endringer i investeringene på 21 mill, men vi kan ikke se at det framkommer
opplysninger om endringer i opptak av lån pga dette.
Det er flere i revisjonen som har lest igjennom vedtaket og vi kan ikke se at det kan tolkes slik administrasjonen
skriver.
 
Vi minner om at det er forskjell på vedtak om bruk av lån og vedtak om opptak av lån.
Vedtak om bruk av lån framkommer av budsjettskjema bevilgningsoversikt investering, jfr § 5-5 forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Vedtak om årsbudsjettet skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret ihht kommuneloven § 14-4.
Det er ikke selvsagt at kommunen skal ta opp nye lån selv om bruk av lån endres, da kommunen har ubrukte
lånemidler som kan benyttes.
 
mvh
Monica Nordvik Larsen
Oppdragsansvarlig revisjon
 

M +47 90 80 97 33  |Teams
 

 
Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300 
 
Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert Miljøfyrtårn. Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut
denne e-posten

 

Fra: Størset Roar <Roar.Storset@stjordal.kommune.no> 
Sendt: onsdag 20. april 2022 08:09
Til: Monica Nordvik Larsen <monica.larsen@revisjonmidtnorge.no>; Konsek Trøndelag IKS <post@konsek.no>;
Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Kopi: Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>
Emne: SV: Nummerert brev nr 2 til kontrollutvalget i Stjørdal kommune
 
Hei!
Vil påpeke at ved forespørsel om forholdet til kommunen fikk revisjonen ytterligere informasjon og argumentasjon
enn det som fremkommer av det nummererte brevet.
Kort oppsummert:

Vedtaket i sak 131/2020 viser eksplisitt at tilleggsvedtak på økte investeringer kr 21 mill (rehabilitering
Hegra U) skal lånefinansieres.
Sak 11/21 sendes som orienteringssak da fristen om budsjettvedtak til Statsforvalter er 16.januar og at
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vedtaket i 131/2020 var bra nok etter vår mening(ikke til å misforstås).
 
Med vennlig hilsen 
Roar Størset 
Kommunalsjef økonomi og finans

Telefon: 916 72 115 
www.stjordal.kommune.no
 

 
 

Fra: Monica Nordvik Larsen <monica.larsen@revisjonmidtnorge.no> 
Sendt: tirsdag 19. april 2022 14:06
Til: Konsek Trøndelag IKS <post@konsek.no>; Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Kopi: STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune <Postmottak@stjordal.kommune.no>; Reitan Tor Jakob
<Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>; Størset Roar <Roar.Storset@stjordal.kommune.no>
Emne: Nummerert brev nr 2 til kontrollutvalget i Stjørdal kommune
 
Hei
 
Vedlagt oversendes nummerert brev nr 2 til kontrollutvalget i Stjørdal kommune
 
Brevet er stilet til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren.
 
mvh
Monica Nordvik Larsen
Oppdragsansvarlig revisjon
 

M +47 90 80 97 33  |Teams
 

 
Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300 
 
Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert Miljøfyrtårn. Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut
denne e-posten
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