
Rådmannen orienterer, november 2017 

 

Status i utredningsarbeid omorganisering av vekstbedrifter i Inn-Trøndelag 

Over tid har det pågått et utredningsarbeid hvor man har sett på muligheten til sammenslåing av 

vekstbedriftene i Inn-Trøndelag. Utredningsarbeidet har bestått av flere faser, og det har vært en 

ekstern utreder som har fulgt opp saken med utgangspunkt i siste vedtak som ble fattet i PSG i sak 

14/15: 

 

Prosessen videreføres med sikte på en sammenslåing av vekst- og attføringsbedriftene i Inn-
Trøndelag.  
 
Et eieroppdrag om sammenslåing av bedriftene må forankres i de respektive kommunene på en god 
måte.  
 
Som en del av prosessen forutsettes det at det utvikles en eierstrategi for et nytt felles vekstselskap i 
Inn-Trøndelag, dette arbeidet må skje i nært samarbeid med kommunene. Dette må på plass før 
arbeidet med sammenslåing av de gamle selskapene til ett nytt vekstselskap starter.  
 
Spørsmål om fordeling av eierskap, nytt selskap eller fusjon, kapitalgrunnlag, 
samarbeid/sammenslåing med Reko AS, krav til lokal forankring og aktivitet, grenseoppgang 
brukere/målgrupper, områder for kommunale oppdrag, konsekvenser for ansatte, kontoradresse for 
et nytt selskap mv, vil være en del av den videre prosessen.  
 
For å sikre god fremdrift engasjeres det fortsatt en ekstern prosjektleder.  
 
Det er et mål at prosessen skal være sluttført i løpet av året. 

 

Den eksterne utreder har forelagt forslag til felles eierstrategi med utkast til avtale mellom 

kommunene som grunnlag for etablering av et felles vekstselskap og utkast til vedtekter for et slikt 

selskap. Denne fasen av utredningen har pågått fram til den 20. oktober 2017 og ASG har kommet 

med sin innstilling i saken den 30.102017. PSG vil ta saken til behandling den 17. november. Etter 

dette vil saken bli overført kommunene i Inn-Trøndelagssamarbeidet for endelig politisk behandling. 

 

Innstillingen fra ASG til PSG lyder som følger:  

1. Det gis tilslutning til konklusjonene i forslag til felles eierstrategi og med grunnlag i dette tilrås 
det etablert et nytt felles vekstselskap for Inn-Trøndelagsregionen. Det nye felles selskapet 
overtar i utgangspunktet de oppgaver som i dag ivaretas av Snåsaprodukter AS, Jekta AS, Flyndra 
AS og Stas AS.  

2. Felles eierstrategi gir retningslinjer for kommunenes videre arbeid på vekst-, kvalifiserings- og 
inkluderingsområdet.  

3. Det gjennomføres snarlige forhandlinger mellom kommunene om en aksjonæravtale som 
nærmere regulerer forutsetningene for etableringen av et nytt selskap, herunder avklarer 
vedtekter og kapitalbehov. Utkast til selskapsstrategi, aksjonæravtale og vedtekter er 
retningsgivende for forhandlingene.  

4. Saken oversendes kommunene for videre behandling. 
 
Saken tar utgangspunkt i både interne og eksterne forhold. Disse kan oppsummeres som følger: 
 

 



1. De økonomiske utfordringer har vært og er betydelige. Både Snåsaprodukter AS, Jekta AS og 
Flyndra AS har de senere år hatt behov for kommunal tilførsel av kapital for å sikre driften.  

2. Bedriftene er relativt små. Ledelses-, stabs- og støttefunksjoner (regnskap, revisjon, lønn mv) kan 
effektiviseres og styrkes ved etablering av større enheter. Det er behov for å styrke bedriftenes 
samlede evne til omstilling og innovasjon.  

3. Bedriftene er i avgjørende grad avhengig av NAV-systemet og kommunene i forhold til 
finansiering.  

4. Nav-organisasjonen er under utvikling og endring. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slås sammen 
og det er usikkerhet om framtidig metodikk rundt tildeling av tiltak. Lokalkontorene svekkes. Det 
må forventes at det i fremtiden vil bli lagt større vekt på objektive kriterier og regionale hensyn 
ved fordelingen av tiltaksplasser. Det gjør enkeltbedrifter mer sårbare.  

5. Når det gjelder arbeidsmarkedstiltakene er trenden tydelig: de statlige føringer tilsier at tiltak i 
størst mulig grad skal konkurranseutsettes. Riktig nok ”beskyttes” de to ordningene AFT og VTA 
mot anbudsmetodikken, men det er usikkert hvor lenge.  

6. Videre gis det klare signaler om at arbeidstrening og tilrettelagt arbeid så langt som mulig skal 
skje innenfor rammen av det ordinære bedriftsliv. Det innebærer ikke at de såkalt skjermede 
bedrifter oppfattes som overflødige, men vekstutsiktene fremstår som relativt svake når det 
gjelder den statlige tiltaksporteføljen.  

7. Kommunenes vilje til finansiering av arbeidstilbud og/eller aktivitetstilbud for grupper som ikke 
kommer inn under NAVs tiltaksfinansiering, er avhengig av kommunenes samlede finanser og 
vilje til prioritering. I beste fall er det en usikker strategi for bedriftene enkeltvis å satse på en 
vesentlig utvidelse av kommunale engasjementer uten en mer forpliktende samlet eierstrategi.  

 
 
Om felles eierstrategi som grunnlag for en sammenslåingsbeslutning  
Forslaget til felles eierstrategi fokuserer på noen felles utfordringer innenfor området, utviklingen i 
rammebetingelser og tilrår en del felles strategiske grep, bl.a.:  
 

 dannelse av et felles vekstselskap bestående av Jekta AS, Stas AS, Flyndra AS og 
Snåsaprodukter AS.  

 en tett avtalebasert samarbeidsløsning mellom et nytt selskap Inn-Trøndelag Vekst AS og 
Reko AS  

 
Utredningsgrunnlaget gir gode argumenter for en større sammenslåing og hvor de tradisjonelle 
vekstbedriftene inngår i et bedriftsfellesskap med Reko AS. Dette ville gitt et slagkraftig selskap med 
et bredt samlet tilbud om arbeidsrettede tiltak i Inn-Trøndelagsregionen.  
Eierskapssituasjonen i Reko AS med 49 prosent privat eie (LHL) setter noen begrensninger. 
Kommunene vil f.eks. ikke kunne inngå direkte avtaler om leveranser med Reko AS under 
bestemmelsene for utvidet egenregi. 
 
Avgrensningen av oppgaver – målgrupper - for et nytt felles vekstselskap  
Et nytt selskap skal i all hovedsak operere innenfor de områder som dagens selskaper gjør, hvor 
kjernen av oppgaver er knyttet til varig tilrettelagt arbeid (VTA) arbeidsforberedende trening (AFT) 
hovedsakelig finansiert over det statlige budsjettet for arbeidsrettede tiltak (NAV).  



Etter forslaget til eierstrategi forutsettes selskapet i tillegg å kunne ta kommunalt finansierte oppdrag 
med tilbud om arbeid-, arbeidstrenings eller aktivitetsarenaer til andre grupper:  

 personer med betydelige funksjonsnedsettelser grunnet helseproblematikk eller 
utviklingshemming at de ikke fyller betingelsene for å komme inn under statlige 
arbeidsmarkedstiltak (VTA)  

 øvrige grupper som har behov for midlertidige arenatilbud, som f.eks. mottakere av 
økonomisk sosialhjelp med aktivitetsplikt, flyktninger med behov for språktrening mv  

 
Om mulige elementer i en avtale mellom kommunene som grunnlag for en selskapsetablering  
Forslag til aksjonæravtale bygger på, og refererer til, felles eierstrategi og tydeliggjør en del forhold 
rundt selve etableringen og styringen av en ny felles bedrift. 
 
Det er skissert en gjennomføring med etablering av et nytt selskap som overtar innholdet i dagens 
virksomheter. Det skisseres en aksjekapital på 1 mill. kroner for det nye selskapet. Det forutsettes at 
egenkapitalen i dagens virksomheter etter overdragelsen danner en del av det samlede reelle 
egenkapitalgrunnlaget for det nye selskapet. Dette gir en samlet egenkapital i det nye selskapet i 
størrelsesorden 9 til 10 millioner kroner (ut fra bokførte verdier pr utgangen av 2016).  
Det fremmes ikke et konkret forslag til fordeling av aksjer, og dermed innflytelse i et nytt selskap. 

Dette vil være gjenstand for forhandling. 

 

Forslaget til eierstrategi med utkast til eieravtaler og vedtekter for et nytt selskap bør danne et 

tilstrekkelig grunnlag for realitetsbehandling i kommunene og forhandlinger mellom kommunene om 

endelige rammebetingelser/forutsetninger for dannelse av et nytt selskap. 

 

Forslag til møteplan for politiske møter i 2018 

Det jobbes med møteplan for neste år. Saken vil ikke bli fremmet for politisk behandling før 

kommunestyremøte den 11. desember. Dette fordi at man i størst mulig grad ønsker å samkjøre 

møteplanen med planlagt møtevirksomhet i Trøndelag Fylkeskommune. 

 

Utkast til møteplanen forelegges likevel til orientering (se vedlegg) 

 

 

Orientering om status driftsregnskap pr. oktober 2017 

Rådmannen orienterer i denne rapporten om regnskapsstatus for driften ved utgangen av oktober 

2017. Rapporten gir en prognose for avvik for året. Prognosen baserer seg på regnskap pr. oktober, 

samt tidligere prognose. På grunn av arbeidet med budsjett- og økonomiplan 2018-2021 har det ikke 

vært ressurser til å foreta grundige analyser for å redusere risiko for feilanslag i prognosene. 

 

Pr. oktober anslår rådmannen at regnskapet for 2017 går i balanse. Dette skyldes i all hovedsak 

skatteinntekter.  Merinntekter knyttet til skatteinntektene anlås å utgjøre 3,9 mill. kroner. I tillegg til 

lavere netto renteutgifter på om lag 1 mill. kroner medfører dette netto merinntekter på 4,8 mill. 

kroner.  

 

Budsjettrammene for virksomhetsområdene er stramme. Forbruket pr dato utgjør 82,6 % i 

virksomhetene, som er 0,6 % over periodisert budsjett. Prognose pr utgangen av oktober viser risiko 



for merforbruk på totalt 2,3 mill. kroner knyttet til virksomhetene. Merforbruket er i hovedsak 

knyttet til enheten helse, rehabilitering og barnevern med et mulig merforbruk på 1,3 mill. kroner.  I 

tillegg risiko for merforbruk innen oppvekstsektoren anslått til om lag 1 mill. kroner. 

Rådmannen følger økonomistyringen tett med bl.a. månedlige møter for enkelte enheter  

 

Anslått merforbruk er lavere enn rapportert i september. Endringen gjelder innsparinger i NAV som 

bidrar til at regnskapet bør kunne avlegges i balanse, selv om det er merforbruk i økonomisk 

sosialhjelp. Dette var ikke tatt hensyn til i rapporten pr. september.  

 

Årsprognosen pr oktober viser at regnskapet avlegges i balanse og der budsjettert bruk av fond kan 

reduseres med 2,3 mill. kroner. til 12,8 mill. kroner.    

  



 

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet pr oktober 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

Opprinnelig 
budsjett  

2017 

Regnskap 
2016 

Forbruk 
Års-

prognose 
avvik 

Frie disponible inntekter 
      

Skatt på inntekt og formue -121 862 
-148 
350 -148 350 -148 070 82,14 % 3 920 

Ordinært rammetilskudd -203 306 
-235 
768 -236 268 -230 405 86,23 % 923 

Skatt på eiendom -3 264 -3 245 -3 245 -3 360 
100,59 

% 19 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -1 150 -1 150 -1 049 0,00 % 0 

Andre generelle statstilskudd -327 -3 416 -3 416 -2 916 9,56 % -990 

Sum frie disponible inntekter -328 759 
-391 
929 -392 429 -385 801 83,88 % 3 872 

       Finansinntekter/-utgifter         
  Renteinntekter og utbytte -2 401 -3 683 -3 683 -3 803 65,19 % -300 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 14 083 19 687 19 687 12 797 71,54 % 1 300 

Avdrag på lån 15 596 29 851 29 851 21 500 52,25 % 0 

Netto finansinntekter/-utgifter 27 278 45 855 45 855 30 495 59,49 % 1 000 

       AVSETNINGER - BRUK AV AVSETNINGER         
  Til ubundne avsetninger 7 418 7 428 0 16 112 99,87 % 0 

Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk -7 418 -7 418 0 -10 915 
100,00 

% 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 -15 124 -15 124 -8 453 0,00 % 0 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 
 

0 

Netto avsetninger 0 -15 114 -15 124 -3 255 0,00 % 0 

       FORDELING         
  Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 2 457 
 

0 

Til fordeling drift -301 481 
-361 
188 -361 698 -356 104 83,47 % 4 872 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 298 291 361 188 361 698 348 686 82,59 % -2 550 

Regnskapsm. merforbruk/mindreforbruk -3 190 0 0 -7 418   2 322 
Tabell 1: Frie inntekter, finans og avsetninger 

 

Tabell 1 viser regnskapet for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger og bruk av avsetninger 

(regnskapsskjema 1A).  Nederst i tabellen framkommer "til fordeling drift" som viser hva som er til 

disposisjon av frie inntekter når finansutgifter og avsetninger/bruk av avsetninger er regnskapsført. 

Forbruket i virksomhetene framkommer på linjen "fordelt til drift". Differansen mellom "til fordeling 

drift" og "fordelt til drift" er årets mer- eller mindreforbruk.  

Tabellen viser regnskap pr oktober, revidert årsbudsjett, opprinnelig årsbudsjett, forbruk pr dato og 

prognose for avvik for året i kroner. 

  



Frie inntekter 

Skatteinntekter og rammetilskudd 

Kommunen har i opprinnelig budsjett lagt til grunn anslag  frie inntekter på 384,9 mill. kroner inklusiv 

naturressursskatt. Skatteinngangen på landsbasis påvirker kommunens frie inntekter.   I første 

tertialrapport ble derfor anslaget på frie inntekter redusert med kr 0,5 mil kroner på bakgrunn av 

anslag om reduserte skattevekst i juni. I forbindelse med statsbudsjett for 2018 er nytt anslag for 

vekst i skatteinntektene for kommunene samlet på 3,3 %.  

Rådmannen legger oppdaterte prognoser pr oktober 2017 fra STOLP-modellen til grunn for 

årsprognosen. Her ansås skatteveksten for Inderøy kommune til 2,3 %. Dette kan gi merinntekter på 

ytterligere 3,9 mill. kroner. Rammetilskudd for 2017 tom. oktober er regnskapsført. Regnskapet viser 

merinntekter på 0,9 mill. Inntektsutjevningen for siste termin vil ikke bli mottatt før etter årsskiftet.  

 

Eiendomsskatt Klagebehandlinga på saker knyttet til eiendomsskatt 2017 er avsluttet. Opprinnelig 

skatteinntekt utgjorde 3, 419 mill. kroner.  Etter klagebehandlingen er det endelige resultatet en 

inntekt på kr 3,408 mill. kroner.  

Utgifter til innføring av generell eiendomsskatt presenteres under fellesområdet, regnskapsskjema 

1B.   

Andre direkte og indirekte skatter  

Naturressursskatt og konsesjonsavgift anslås å bli som budsjettert. 

Andre generelle statstilskudd  

Andre direkte skatter omfatter rentekompensasjon fra Husbanken. Oppdaterte tall fra Husbanken 

viser en reduserte inntekter på om lag 0,99 mill. kroner. Dette skyldes lavere renter samt at 

kompensasjonsgrunnlaget er redusert i forhold til det som er lagt inn i budsjettet. 

 

Netto finansutgifter. I budsjett for 2017 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 2,2 %. 

Gjennomsnittlig rentenivå er pr september 2017 noe lavere, omlag 1,65 %. Det er knyttet noe større 

renterisiko til sertifikatlån der renten for 3 måneders-perioden august-oktober er på 0,795 %, men 

renten forventes ikke å overstige budsjettert rentenivå.  

Rådmannen anslår en mindreutgift på anslagsvis 1 mill. kroner.   

Låneopptak for 2017 er ikke gjennomført pr dato. Dette skyldes både framdrift i prosjektene, samt at 

på ubrukte lånemidler fra 2016 på 99 mill. kroner kan benyttes til finansiering i 2017. Det er 

budsjettert med minimumsavdrag i 2017. Avdrag skal dermed bli som budsjettert.  

 

 

 

  



Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet pr oktober 
Fordeling på virksomhetsområde 

Regnskap 
2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

Opprinnelig 
budsjett  

2017 

Regnskap 
2016 

Forbruk 
Års-

prognose 
avvik 

Politisk virksomhet 3 048 3 687 3 687 3 454 82,7 % -100 

Fellesadm., næring og miljø 18 620 29 050 29 050 28 500 64,1 % -250 

Oppvekst 107 904 126 949 126 949 128 421 85,0 % -1 000 

Helse, omsorg og sosial 133 859 142 404 142 404 139 610 94,0 % -1 200 

Kultur og fritid 14 409 16 652 16 652 16 090 86,5 % 0 

Eiendom og kommunalteknikk 25 114 34 959 34 719 33 317 71,8 % 0 

Vann og avløp -2 020 0 0 0 
 

0 

Næring 2 921 4 545 4 545 1 115 64,3 % 0 

Inntrøndelag Regnskap og Lønn 462 0 0 0 0,0 % 0 

Fellesområde inntekter -732 -1 217 1 533 261 60,1 % 0 

Fellesområde diverse 1 858 2 569 1 569 2 814 72,3 % 0 

Avskrivninger -7 151 -4 500 -4 500 -4 894 158,9 % 0 

Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 5 677 5 677 0 0,0 % 0 

Sum fordelt 298 291 361 188 361 698 348 686 82,6 % -2 550 
Tabell 2: regnskap pr oktober pr virksomhetsområde 

 

Tabell 2 viser regnskap pr. virksomhetsområde (regnskapsskjema 1B), og er en spesifikasjon av linjen 

"fordelt til drift".  Tabellen viser regnskap pr oktober, revidert årsbudsjett, opprinnelig årsbudsjett, 

forbruk pr dato og prognose for avvik for året i kroner.  

Regnskap pr oktober skal i gjennomsnitt utgjøre omlag 82 %. 

 

Politisk virksomhet 

Aktivitetsnivået er noe høyere enn budsjettert. Det anslås et merforbruk på årsbasis på  

omlag 100 000 kroner. 

 

Fellesadministrasjon, plan, landbruk og miljø 

Aktivitetsnivå ved sentraladministrasjon er noe høyt. Merforbruket anslås til 250 000 kroner og 

skyldes blant annet utgifter til nytt rapporteringsverktøy, høyere aktivitet innen HMS arbeid, samt 

økte utgifter til juridisk bistand.  Videre er det risiko for merforbruk innen IKT. Enheten har iverksatt 

tiltak for å redusere merforbruket. 

Aktivitetsnivå ved enhet plan, landbruk og miljø er iht. budsjett. 

 

Oppvekst 

Rådmannen vurderer at aktiviteten for oppvekstområdet fortsatt er noe høyere enn budsjettert. 

Merforbruket er i hovedsak knyttet til behov for styrket ressurs mot elever og klasser. Samlet sett 

vurderer rådmannen et utfordringsbilde på anslagsvis 1 mill. kroner. 

Oppvekst felles Totalt anslås til at fellesområdet går i balanse i forhold til budsjett, med en mulighet 

for en liten innsparing.  



Tidligere prognoser har vist et anslag for merforbruk 1,7 mill. kroner og var knyttet til 

fosterhjemsplasserte barn i andre kommune. Fra skolestart høsten 2017 har tiltak knyttet til 

fosterhjemsplasserte i andre kommuner opphørt, og bidrar til mindreutgift.  

Tiltaket ved å omdisponere budsjettmidler på 916 000 kroner tiltenkt barneskolene, til dekning av 

merforbruket i fellesområdet er disponert for å få balanse.  

Mosvik skole og barnehage Utfordringene er spesielt knyttet til barnehagen der antall og 

sammensetning av barn medfører organisering i en to-avdelingsbarnehage. Dette for å fylle 

normkrav til bemanning pr barn. Utfordringsbildet er pr dato omlag 700 000 kroner.  

Røra skole og barnehage Utfordringene er til økt ressursbruk mot elever og klasser med spesielle 

Utfordringsbildet er pr dato omlag 500 000 kroner. 

 

Helse, omsorg og sosial 

Bistand og omsorg. I forbindelse med første tertial ble det vedtatt å redusere antall 

sykehjemssenger. Iverksetting av tiltaket skal medføre at enheten er i balanse. 

Helse, rehabilitering og barnevern. Aktivitetsnivå er høyt, som i hovedsak skyldes utgifter til 

legevakt, institusjonsplasser og arbeidsgodtgjøring barnevern. Det er risiko for et merforbruk på 

omlag 1,2 mill. kroner.  

Flyktningetjenesten 

Aktivitet er iht. budsjett.  

Nav. Økonomisk sosialhjelp ligger over gjennomsnittlig jevnt forbruk, men har gått ned siste kvartal. 

Det er videre iverksatte tiltak for å redusere forbruk også på andre poster. Det legges til grunn at 

iverksatte tiltak bidrar til at regnskapet er iht. budsjettrammen ved årets slutt.  

 

Kultur 

Rådmannen har iverksatt flere tiltak som skal redusere risiko for merforbruk i 2017. Enheten arbeider 

med ytterligere tiltak og rapporterer løpende til rådmannen om effekt av tiltakene.  Rådmannen 

legger til grunn av budsjettrammen overholdes. 

 

Kommunalteknikk  

Utgiftsnivå er som forventet. Aktiviteten av utleie av kommunale boliger er imidlertid lavere enn 

budsjettert. Enheten arbeider med flere innsparingstiltak for å unngå overskridelse av 

budsjettrammen.  

Vann og avløp  

Det samlede aktivitetsnivå er i henhold til budsjett. 

Næring 

Aktiviteten vurderes å være i henhold til budsjett. I 2017 vil regnskapet belastes med 

reversering/utgiftsføring av tidligere (flere år tilbake) inntektsført tilskudd kr 800 000, til 



sentrumsutvikling i Inderøy 2020-programmet. Enheten forventer å kunne dekke dette innenfor 

rammen. 

 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Det samlede aktivitetsnivå er i samsvar med budsjett.   

 

Fellesområder 

Salg konsesjonskraft forventes å bli i henhold til revidert budsjett.  

Utgifter vedrørende eiendomsskatt:  

Det er budsjettert med 2 mill. kroner til utvidelse av eiendomsskatteområdet. Regnskapet pr dato 

viser 1,4 mill. kr.  til dette. Rådmannen styrer mot at denne rammen skal holde.  

I forbindelse med klagebehandlingen knyttet til retaksering verker og bruker er det påløpt  400 000 

kroner pr dato. 

Pensjonskostnadene: I henhold til de siste prognoser fra KLP pr april 2017, vil kommunens 

kostnadsprosent bli omlag som budsjettet. Avsatte budsjettmidler skal være tilstrekkelig. 

 

Lønnsoppgjør. Det er i budsjettet lagt til grunn en årslønnsvekst på 2,7 %. Av dette er 2 %, kr 5,2 mill., 

avsatt på sentralt område til lønnsoppgjøret 2017.  Lønnsoppgjøret for 2017 er beregnet og avsatt 

pott vil medgå.  

 

Avskrivninger/overføringer av kapitalkostnader fra vann og avløp: Kostnads- og inntektsføring av 

avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i utgangspunktet komme ut med netto lik 0 - 

og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære avskrivninger blir kapitalkostnader fra vann og 

avløpsområdet som kompensasjon for kapitalkostnader, regnskapsført slik at vi budsjetterer med en 

netto inntekt.  Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten.  

Ut fra regnskapstall fra tidligere år, er det sannsynlig at det kan bli merinntekter fra 

selvkostområdene vann og avløp. 

 

 

 


