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Om bruk av fellesskapets ressurser 

Folldal kommune forvalter betydelige offentlige midler. Som kjent kommer hovedandel av de 

midlene som Folldal kommune har til disposisjon fra andre kommuners skatteinntekter.  

Allment mener vi i Folldalslista at det skal være stor grad av ryddighet og åpenhet rundt 

forvaltningen av slike, fellesskapets, ressurser.  

Med ujevne mellomrom mottar kommunen søknader fra enkeltpersoner, virksomheter eller 

prosjekter som ber om finansiell støtte fra kommunen. Dette er både legitimt og, i mange tilfeller, 

ønskelig. Søknader fra næringslivet kommer ofte til, eller via, næringssjefen.  

Søknader om midler fra næringsfondet er i utgangspunktet godt regulert i form av vedtektene for 

fondet. Vedtektene er laget nettopp for blant annet å sikre likebehandling og åpenhet rundt 

eventuelle bevilgninger. Det er tatt inn så vel krav om fremlegging av budsjett før bevilling kan gjøres, 

og det er krav om resultatrapportering etter gjennomført prosjekt. Vedtektene sier at det skal følge 

et tilsagnsbrev med hver innvilget søknad. Når vi ser på mange av de vedtak som formannskapet har 

fattet knyttet til næringsfondet, så ser vi dessverre at det ikke er tatt inn krav etter tildeling som skal 

sikre åpenhet om vår ressursbruk (f.eks. godkjent prosjektregnskap). Det skal ikke utelukkes at det i 

ettertid skrives et tilsagnsbrev mer i tråd med vedtektene, imidlertid kan vi ikke finne spor av dette i 

kommunens postliste. 

Folldalslista vil anmode ordføreren om å sørge for at de punktene som er forutsatt i fondets vedtekter 

knyttet til et tilsagnsbrev tas inn i vedtak fremover. 

Når det gjelder kommunens kraftfond, så har dette fondet vedtekter som er annerledes utformet 

enn næringsfondet. Vi anmoder ordfører om å ta opp vedtektene for kraftfondet på nytt. Dette for å 

sikre at det kommer likelydende krav til planer og budsjett (i søknaden), samt rapportering og 

gjennomføring (ved gitt bevilling) i både nærings- og kraftfondet.  

I forbindelse med pandemien har kommunene også mottatt midler som skal videreformidles til 

virksomheter som har hatt omsetningssvikt og/eller merutgifter som følge av lokale eller nasjonale 

smitteverntiltak (kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Folldal). Når det gjelder disse midlene 

så har kommunen laget et regelverk for tildeling (F-sak 36/21). Det er positivt. 

Så er det en tredje kategori. Det er de som mottar støtte direkte fra kommunens driftsbudsjett, uten 

at de er knyttet til en interkommunal tjeneste eller oppgave. 



Folldal kommune har per i dag ingen retningslinjer for hvordan slike søknader skal imøtegås eller 

behandles. Noen søknader om midler blir ofte fremlagt direkte i budsjettsaken i desember. Det 

oppleves uheldig at vi ikke har gitt administrasjonen retningslinjer for hvilken dokumentasjon som 

må følge med en slik søknad for å få den behandlet, samt hvilke krav kommunen vil sette til 

rapportering.  

Noen ganger inngår kommunen avtaler om støtte over tid. Også her bør det bli mer tydelig hvilken 

løpende dokumentasjon som forventes knyttet til bevillingen, samt selvsagt når ordningen må 

evalueres/reforhandles. 

 

Folldalslista ber ordfører legge frem en sak slik at kommunestyret kan vedta hvilken dokumentasjon 

som må foreligge før slike saker kan behandles, eventuell støtte innvilges, og hvilke krav kommunen 

vil sette til resultatrapportering etter bevilling.  

 

Men ujevne mellomrom får også kommunen en rolle knyttet til godkjenning av satser/gebyr, f.eks. på 

private veier eller p-plasser. Også her virker det per i dag å være uklart på hvilket grunnlag 

kommunen godkjenner hva.  Dersom vi skal ta denne rollen på alvor bør vi, etter vår mening, også i 

slike saker etterspørre et minimum av informasjon, f.eks siste godkjente regnskap der det fremgår 

hva tilgjengelige midler brukes til.  

Dette, siste, eksempelet handler ikke om offentlige midler som sådan, - det er innbyggerne og 

besøkendes penger. Ut fra det kan ordfører vurdere i hvilken grad også disse forholdene bør tas inn i 

saken nevnt ovenfor. Samtidig påtar kommunen seg en rolle som «garantist» for at beløpene er 

fornuftige – dette forplikter vel også kommunen? 

 

Oppsummert mener vi i Folldalslista at det vil styrke lokaldemokratiet, tilliten til Folldal kommune og 

bidra til ønsket mer-offentligheten dersom det kommer på plass retningslinjer for bruk av 

fellesskapets ressurser ved tildelinger fra kommunen (til formål som er utenfor ordinær drift). Vi 

foreslår at kommunestyret får en sak til behandling så snart som mulig, slik at det kan bli likelydende 

krav til budsjett og resultatrapportering i begge fondene, samt at prinsippene om åpenhet og 

ryddighet også skal gjelde for bevilgning av midler direkte fra kommunens driftsbudsjett.  
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