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Orientering om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond 
 
Saksdokumenter: 

- Legges frem under møtet 
    
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget har ansvar for at det blir ført kontroll med økonomiforvaltningen. I 
praksis betyr det at det er en kontroll med at forvaltninga er i samsvar med lover og 
forskrifter og kommunen sine egne reglement og vedtak.  
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 
som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 
medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 
 
Rapporteringen fra regnskapsrevisor er et viktig utgangspunkt for kontrollutvalget til å 
ivareta kontrollen med økonomiforvaltningen.  
I behandlingen av sak 32/21 «Orientering om revisjonsstrategi og status 
regnskapsrevisjon for 2021» den 17. november 2021, kom det under behandlingen av 
saken frem at kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens langsiktige gjeld og 
disposisjonsfond. Ønsket om en orientering om temaet kom på bakgrunn av følgende 
informasjon i revisors presentasjon: 

 
Balansen pr. 31.12.2020 viser 

• Langsiktig gjeld (uten pensjoner) 203,2 mill. kr 
Det er 84,3 % av driftsinntektene – anbefalt max.grense er 75 % 
ifølge KS 

• Disposisjonsfond (frie midler) 42,2 mill. kr 
 Anbefalt nivå min. 5 % Kommunen ligger på 17,5 % ved 31.12.20 

 
Det er meldt til kommunedirektør at det er ønsket en orientering om den langsiktige 
gjelden, hva disposisjonsfondet består av og hvilken bruk som er planlagt.  
Informasjonen presenteres i møtet av økonomisjef Grete Gåsbakk Nesset. 
 
Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til 
orientering eller om de ønsker andre alternativer. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar orientering om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond til 
orientering. 
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