
1 Innledning 

Dette er et historisk dokument som markerer innledningen på en ny storkommune.  

Fusjonen av fem kommuner og 5 IKSer gir store muligheter for fremtiden. Fusjonen gjør det også 
vesentlig lettere å opprettholde gode tjenester til befolkningen enn hva de fem kommunene hadde 
hatt forutsetninger for hver for seg. Norske kommuners økonomi er under økende press, ikke minst 
som følge av stadig større behov for helse- og omsorgstjenester, og ved å fusjonere spares mange 
millioner kroner som ellers måtte vært inndekket gjennom kutt i tjenester eller økt eiendomsskatt i 
den enkelte kommune.  

Mange millioner i gevinst er alt hentet ut i budsjettforslaget, og det legges opp til å hente ut flere 
gevinster i årene som kommer. Mye av dette er imidlertid ikke så tydelig i budsjettet da 
innsparingene i stor grad går med til å dekke utgifter dagens kommuner alt har pådratt seg. De fem 
kommunene har hatt økende kostnader også i 2019, og i sum overtar den nye kommunen en 
økonomi som sammen med pågående prosjekter og store vedlikeholdsbehov på sikt ikke ville hengt 
sammen.   

En så stor fusjon er også krevende. De fem kommunene og de fem IKSene har ulike budsjett-vaner og 
ulike nivåer på tjenester. Dette gir store utfordringer når man skal lage et godt og informativt 
budsjett første år. Rådmannen ber derfor om at dokumentet leses med dette for øyet, og med 
forvissning om at standard, sammenligningstall o.l. blir vesentlig bedre neste år. Samtidig er det 
gledelig å se at vi alt i år klarer å få på plass klimabudsjett og at hele budsjettet er sydd sammen ut 
fra FNs bærekraftsmål. Det er også positivt at vi har klart å legge et detaljbudsjett alt nå. Her ligger vi 
godt an sammenlignet med mange andre fusjonskommuner.  

Det har for rådmannen vært en utfordring å «legge listen» for hva vi skal videreføre av påtenkte tiltak 
fra den enkelte kommune. De økonomiske rammene har vært slik at rådmannen nå velger å «starte 
fra bunn av», og kun viderefører prosjekter som er i gang eller som den nye kommunen er helt nødt 
til å fullføre. Dette kan lett oppfattes provoserende, for eksempel knyttet til planer om svømmehall i 
Mysen, men er samtidig viktig for at det nye kommunestyre skal få reell kontroll over økonomien. 
Budsjettet viser tydelig at det må kuttes i tjenester eller innføres permanent eiendomsskatt om dyre 
nye tiltak skal fases inn.  

Rådmannen vil rette en stor takk til alle ansatte for innsatsen gjennom 2019. Det er svært krevende å 
etablere en ny kommune samtidig som dagens kommuner er i full drift. Rådmannen vil innstendig be 
kommunestyre om å hensynta dette i sine krav og forventninger til leveranser i 2020. Mange ansatte 
har jobbet ekstremt mye, og må få tatt ut utsatt ferie og avspasering i første halvår 2020. Det vil også 
være behov for at ansatte får tid til å etablere nye rutiner, få lagt grunnlag for effektivisering o.l.  

Det er også viktig at vi får god og langsiktig politisk styring sammen med administrasjonen. Det 
krever gode planer, klare retningsvalg og tydelige prioriteringer gjennom helhetlige planer. 

Følgelig oppfordrer rådmannen politikerne på å bruke 2020 til å lage gode langsiktige planer for 
kommunen, og at de store leveranseforventninger legges til 2021 og videre fremover.  

 


