
2 Hovedlinjer i budsjettet 

Det er knyttet store forventninger til den nye kommunen, som vil ha omlag 3500 ansatte og 3,5 mrd. 
kroner til disposisjon. Regjeringen lanserte fire mål for kommunereformen hvor «bærekraftige og 
økonomisk robuste kommuner» var ett av dem. Det ble underbygget med at større kommuner vil ha 
større ressursgrunnlag og ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning, noe som kan 
gjøre det lettere å møte uforutsette hendelser og endringer i befolkningssammensetningen.   

Kommuneøkonomien har vært anstrengt i flere av våre fem kommuner gjennom flere år, og 
etableringen av ny kommune var et grep for å gjøre noe med dette. Med en samlet skatteinngang 
betydelig under landsgjennomsnittet satt Fellesnemda tidlig fokus på økonomi og investeringstiltak i 
sammenslåingskommunene. Handlingsregler ble vedtatt av de fem kommunestyrene og disse skulle 
være førende i budsjett 2018 og 2019, samt brukes som rettesnor for hele økonomiplanperioden. 

Når en legger til grunn økonomisk status pr. 2. tertial 2019 er hovedinntrykket at kommunene i sum 
bruker mer penger enn inntektene over tid tilsier, samtidig som den nye kommunen ikke har 
mulighet til å realisere de mange investeringsplanene med den økonomien som «arves».  

Store utfordringer legges på politikerne i det det nye kommunestyret, som har ansvar for økonomien. 
Kommunestyret må gjøre mange prioriteringer før utgifter, inntekter, vedlikeholds- og 
investeringsbehov henger sammen i 2023.  

Samtidig viser budsjettet at den nye kommunen vil gi innbyggerne bedre tjenester for hver krone. 

Rådmannen har lagt til grunn følgende hovedlinjer i budsjettet: 
- Inntekter og utgifter skal henge sammen over tid. Rådmannen mener at kommunen på ingen 

måte er i mål med dette første budsjettet. Det må tas tøffe valg i årene som kommer, men vi 

har tatt et viktig skritt på veien. 

- Det er satt av ca. 0,5 mrd kr. til investeringer i nye og bedre vedlikeholdte skoler. 

- SIO (statlig innsatsstyrt finansiering) benyttes for å hindre store kutt i tjenestetilbudet alt fra 

januar 2020. Det samme gjelder overgangsordning for eiendomsskatt. Ettersom disse 

midlene faller bort i løp av 2022 og 2023 må store effektiviseringstiltak like vel innføres, men 

det nye kommunestyre får tid til å planlegge dette. 

- Samordningsgevinster skal tas ut. En del er alt tatt, og flere kommer. 

- FNs bærekraftsmål ligger til grunn for alle prioriteringer. 4 hovedsatsningsområder går igjen 

på tvers av kommunalområdene: 

o Levekår / folkehelse – for å få hindre utenforskap, sosiale utfordringer og dårlige 

oppvekstforhold, samt bedre folkehelsen generelt, bl.a. gjennom endringer i 

kommunens måte å jobbe på. 

o Digitalisering – som grunnlag for å kunne drive billigere og bedre tjenester 

o Klima – for å ta vare på miljøet og møte konsekvensene av endret klima. Herunder 

fremlegges eget klimabudsjett. 

o Samskaping – for å få mer ut av ressursene og ha god dialog med våre innbyggere 

- Det er satt av midler til finansiering av flere plasser innen pleie og omsorg. Her er mye 

relatert til kostnadsoverskridelser i dagens drift.  

- Det er satt opp noe ressursøkning for å sikre raskere behandling av plansaker 

- Gjennom 2020 må det nedlegges betydelig innsats for å identifisere muligheter for redusert 
kostnadsnivå og vurdere kommunens inntektsside opp mot ønsket kvalitet på tjenester, 
vekst i eldrebefolkning og kvalitet på eiendommer som skolebygg og eldreinstitusjoner. Det 
vil legges opp til utstrakt samarbeid mellom politikk og administrasjon for å finne disse 
løsningene. 

Hvordan lese budsjettet 



Årets budsjett bærer preg av å være en første versjon. Gode sammenligningstall og gode 
måleindikatorer mangler. Dette må utvikles til 2021-budsjettet. 

FNs bærekraftsmål er gjennomgående. Målene her angir retningen kommunen skal bevege seg mot. 
Rådmannen vil bryte dette ned til enkelttiltak og rapportere konkret tilbake til kommunestyret på 
disse. Det vil si at selv om målene nå ikke er satt mer konkrete, vil kommunestyre kunne forvente en 
konkret tilbakerapportering. Politikk og administrasjon må i 2020 finne en egnet form på dette.  

Hovedtyngden av de konkrete satsningene finnes under kapitelene for de 4 tjenesteutøvende 
kommunalområder. Stabene har liten omtale. Dette skyldes ikke at stabene ikke er viktige for å 
levere tjenestene, men skyldes at de politiske prioriteringer ligger i tjenestetilbudet som møter 
publikum. Den bakenforliggende organisering, og stabenes leveranse for å bistå med oppfyllelsen av 
politiske mål, sikrer rådmannen gjennom årlige lederavtaler 

Kommunen er Indre Østfolds største arbeidsgiver, og det vil fortløpende arbeides med å ivareta og 
videreutvikle organisasjonen. Dette er et betydelig arbeide som utøves av rådmannen uten at det 
synliggjøres i budsjettet. Arbeidsgiverpolitikken, delegasjon og etiske retningslinjer, som alle er 
politisk vedtatt ligger til grunn for arbeidet.  Organisatoriske mål, som for eksempel at det skal være 
på plass HMS-rutiner, avvikssystem o.l. er også forhold som ivaretas uten at det fremgår i budsjettet.  

Videre er det lagt vekt på å omtale endringer, noe som jo er krevende første år når de fem 
kommunen er høyst ulike. Daglig drift som videreføres som i 2019 omtales som hovedregel ikke.   

Eiendomsskatt eller ikke eiendomsskatt 

Indre Østfold kommune vil de nærmeste årene måtte avveie hvor om en skal prioritere tiltak 
strengere, effektivisere, samle tjenester på færre steder og også senke kvaliteten på tjenestene, 
fremfor å utnytte inntektsmulighetene gjennom eiendomsskatt.  

Fellesnemnda har vært klar på at de ikke ønsker eiendomsskatt på bolig og næring i den nye 
kommunen. Det fremlegges derfor to budsjetter: 

- Ett med eiendomsskatt på bolig og næring i en overgangsperiode på 2 år fra de kommuner 

som har dette før ordningen fjernes helt i 2022. 

- Ett uten slik eiendomsskatt fra 1/1 2020. 

Rådmannen har valgt å basere sin innstilling på det første alternativet. Dette begrunnes med at de av 
dagens kommuner som har eiendomsskatt kommer inn i den nye kommunen med en «økonomisk 
fart», i flere tilfeller kombinert med et vedlikeholdsetterslep, som tilsier eiendomsskatt. En kommune 
har også i 2019 en økonomi som gjør at eiendomsskatt til all sannsynlighet måtte innføres. Følgelig 
«arver» Indre Østfold kommune en økonomi i januar 2020 som tilsier eiendomsskatt på bolig og 
næring, selv om vi tar ut effektiviseringsgevinster. 

Samtidig viser alternativet at det fullt mulig å drive kommunen uten eiendomsskatt. Kommunen vil 
fortsatt levere forsvarlige tjenester, men tjenestene må leveres på færre steder enn i dag. 
Rådmannen mener at et nytt kommunestyre må få et år på seg på å foreta denne avveining. I 
motsatt fall må arbeid med å redusere antall steder tjenester tilbys starte umiddelbart, hvilket er 
krevende, men naturlig vis en mulighet om en slik forutsetning vedtas. Kommunen kan også ta av 
oppsparte midler og fjerne egenkapital til investeringer for å dekke tapet av eiendomsskatt i 2020 og 
2021. Dette anbefales på ingen måte da det kun innebærer å skyve enda større utfordringer foran 
seg til 2022 og 2023.  

De «gamle kommunene», som i overgangsperioden får innkreving av eiendomsskatt, bør få minst 
tilsvarende beløp i lokale investeringer, særlig i skolebygg, slik at overgangen ikke oppleves som 
urettferdig.  

Se kommunens omfattende gjeldsutvikling slik det framkommer i tabell 3 i vedlegg «Budsjett og 
økonomiplan 2020-2023. Forslag uten eiendomsskatt». 


