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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av gjeldsforvaltningen. 
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som leveres 

sekretariatet innen utgangen av mars 2022. Prosjektplanen utformes i samsvar de 
føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet. 

 
Vedlegg 
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning TRFK 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon. I plan for forvaltningsrevisjon er 
gjeldsbyrde satt opp som et prioritert område, og situasjonen i fylkeskommunen beskrives 
slik:  
 
«I forslag til økonomiplan for 2019 - 2022 vil fylkeskommunens gjeldsgrad øke fra 168 
prosent til om lag 209 prosent. Fylkeskommunens målsetting på dette området er at gjeld 
som belaster driftsøkonomien ikke skal overstige 100 prosent av driftsinntektene. 
 
På kontrollutvalgsmøtet den 25.2.2020 trakk fylkesrådmannen fram voksende lånegjeld og 
investeringstakten som den største økonomiske utfordringen for fylket. Høy gjeldbyrde gjør 
fylkeskommunen sårbar for renteøkninger. Konsekvensen av høy gjeldsbyrde kan bli 
nedgang i investeringstakten.» 
 
Høyt investeringsnivå medfører et betydelig låneopptak og økende gjeldsgrad. Dette fører til 
at store midler blir bundet opp til betjening av gjeld, dette begrenser fylkeskommunens 
økonomiske handlefrihet.  
 
Kommuneloven og fylkeskommunens eget reglement for finans- og gjeldsforvaltning legger 
føringer for forvaltningen av fylkeskommunens gjeld. Fylkestinget vedtok i sak 61/17 
målsettinger og handlingsregler for styring av fylkeskommunens økonomi. Dette innebærer 
imidlertid redusert investeringsaktivitet for å begrense lånebelastningen, sammenlignet med 
det som ligger inne i økonomiplanen.  
 
En aktuell problemstilling for en forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens gjeldsgrad kan 
være:  
 
Har Trøndelag fylkeskommune en tilfredsstillende gjeldsforvaltning?  
 
Dette vil kunne innebærer å se på om gjeldsforvaltningen er i samsvar med kommunelovens 
bestemmelser, fylkeskommunens finans- og gjeldsreglement og andre føringer.  
Undersøkelsen kan eksempelvis ta for seg:  
 

• Utviklingen i fylkeskommunens gjeldsportefølje  
• Om gjeldsforvaltningen er i samsvar med aktuelt lovverk  
• Organisering og prosesser i gjeldsforvaltningen 
• Rutiner for gjeldsforvaltningen og etterlevelse av disse 
• Risikoer i gjeldsforvaltningen   



• Rapportering av gjeldsforvaltningen til fylkesutvalget. 

Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon av 
fylkeskommunens gjeldsforvaltning, og hvordan de ønsker å innrette undersøkelsen.  
 
En konkret og avgrenset bestilling gjør at utvalget får en undersøkelse som tar for seg de 
utfordringer som utvalget ser at fylkeskommunen har innenfor gjeldsforvaltningen. Utvalget 
bør ha fokus på risiko når de drøfter innretning på prosjektet. Sekretariatet har vært i kontakt 
med revisjonen, og de er forberedt på å utarbeide en prosjektplan som kan legges frem i 
neste møte. Utvalget bør derfor be revisjonen utarbeide en prosjektplan. 
 
 


