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- 11 millioner i pluss
Regnskapet for Ørland kommune i 2017 viser at
kommunen går 11 millioner kroner i pluss. Kommunens
driftsinntekter var på omtrent 450 millioner kroner.

God stemning på ordførerens kontor når økonomisjef Gaute Krogfjord (t.v.) og ordfører Tom Myrvold (H) kunne meddele at Ørland
kommune gikk med 11 millioner kroner i overskudd i fjor. FOTO: JAKOB ELLINGSEN
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- Det økonomiske resultatet
viser at vil har greid å tilpasse
tjenestenivået til de
økonomiske rammene vi har.
Det er det først og fremst ledere
og de ansatte som har klart. All
honnør til dem for den jobben
de gjør. Resultatet er knallbra, sier ordfører Tom Myrvold (H).
Ved utgangen av 2012, et halvår etter at det ble klart at Ørland kommune skulle bli
vertskommunen for Norges F-35 kampﬂybase, hadde kommunen et akkumulert
underskudd på 14,2 millioner kroner.
Nå er trenden snudd, og kommunen har 18 millioner kroner på bok.
LES OGSÅ: Den økonomiske hestekuren har gitt resultater: – Dette er veldig gledelig

Mer skatt
Økonomisjef Gaute Krogfjord forklarer at overskuddet i 2017 i hovedsak kommer fra høyere
skatteinntekter og lavere rentekostnader enn forventet for kommunen.
- Vi har driftet i henhold til budsjett. De ﬂeste avdelingene i kommunen drives til budsjett.
Økte skatteinntekter totalt i Norge er noe alle kommuner drar nytte av. Rentene har vært
lavere enn prognosene som lå til grunn i budsjettene, forteller Krogfjord.
- AS Norge går godt. Om vi omsetter det i drifta, kan vi få et høyere driftsnivå enn det
inntektene kan opprettholde på sikt. Vi har hatt politiske sverdslag i formannskapet, hvor
resultatet har vært at vi ikke har forskuttert det gode resultatet og brukt pengene, sier
Myrvold.
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Balanse før sammenslåing
Ørland kommune har snudd sitt opparbeidede underskudd til penger på bok som kan
brukes etter behov.
- Kommunene er i ferd med å få overført nye og større oppgaver. Det er viktig at vi kan ruste
og rigge for det i forkant, sier Myrvold.
Bjugn har vært i en liknende situasjon, men ligger helt i rute til å komme seg ut av Robeklista i god tid før Ørland og Bjugn blir felles kommune fra 2020.
- Det er kjempepositivt at både Ørland og Bjugn har et tjenestenivå som er tilpasset de
økonomiske rammene før man slår seg sammen, sier Krogfjord.
- Helt enig. Det er vanskelig å se for seg en sammenslåing hvor man er nødt til å ta den
ryddejobben i etterkant. Det ville vært en mye mer krevende prosess, sier Myrvold.

- Evne og vilje
Ordfører og økonomisjef poengterer at regnskapet ikke er revidert av revisor enda, og tar
forbehold om at det kan komme endringer eller justeringer.
- Det vil i så fall dreie seg om ulike faglige meninger. Periodisering, hvilke tidsrom inntekter
og utgifter skal fordeles på, kan det være ulike meninger om, eller at man oppdager
F-F+ Nyheter Debatt Sport Kultur FF-TV E-avis Webkamera
eventuelle feil, sier Krogfjord.
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- Det er en formalitet og vil neppe påvirke bunnlinja, sier Myrvold.
- Resultatet for kommunen er en funksjon både av vilje og evne. Evnen og kompetansen til å
holde budsjettene og den politiske viljen til å ta tøﬀe valg og prioriteringer så vi gir best
mulig tjenester til innbyggerne, sier Tom Myrvold.
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Ørland BK møter
Steﬀen Iversens nye
lag i første kamp

– Det ser ut til å bli
noen penger til overs

- Bør være stengt,
men…

Det ser også ut til å bli noen penger til overs i
forbindelse med arbeidet med ny fylkesvei
715 i Osen. – Vi ser derfor på muligheten til å
utbedre veien østover fra Almlifossen mot
kommunegrensen, sier byggeleder Martin
Engum i Statens vegvesen.
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