
5 Budsjettforutsetninger – årsbudsjett 2020 /økonomiplan 2020-2023 

5.1.1 Overordnede styringssignaler 

5.1.1.1 Kommunesektoren 2019 -endringer i det økonomiske opplegget 

Kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ligger an til å bli 4,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i 
revidert nasjonalbudsjett for 2019 (RNB2019). I statsbudsjettet pekes det på økende sysselsetting og 
høyt nivå på personlige skatteyteres utbytteinntekter som forklaring på merskatteinngangen. For 
kommunene utgjør økningen 4,2 mrd. kroner. Denne veksten påvirker ikke kommunesektorens 
inntekter i 2020. 

Realvekst i sektorens samlede inntekter 2019 anslås til å bli 5,3 mrd. kroner – i hovedsak som følge av 
økte skatteinntekter. Lønns- og prisvekst anslås til 3 prosent som lagt til grunn i RNB2019. 

5.1.1.2 Kommunesektoren 2020 – det økonomiske opplegget 

Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 1,3 mrd. kroner i 2020, tilsvarende 
0,3 prosent Veksten beregnes med utgangspunkt i inntektsnivået etter RNB2019 – og dermed påvirker 
ikke oppjusteringen av skattenivået for 2019 nivået i 2020. På nasjonalt nivå er handlingsrommet 
innenfor de frie inntektene beskrevet som følger: 

Kommuneopplegget 2020 – frie inntekter i mrd. kroner 

Vekst i frie inntekter 1,30 

Demografi -0,90 

Pensjonskostnader 0,45 

Satsinger innenfor frie inntekter -0,55 

Handlingsrom uten effektivisering 0,30 

 

Tabellen viser at det økonomiske handlingsrommet uten effektiviseringskrav utgjør 300 mill kroner i 
friske midler. Av veksten på 1,3 mrd. kroner skal 900 mill kroner delvis finansiere vekst i demografiske 
kostnader på anslagsvis 1,3 mrd. Kroner, etter beregninger fra Det tekniske beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), samt satsinger innenfor skole og helse.  Det anslås 
nedgang i sektorens samlede pensjonskostnader på 450 mill kroner.  

Det økonomiske handlingsrommet øker til 1,6 mrd. kroner når et årlige effektiviseringskrav på 0,5 
prosent inkluderes. 

Av satsingene innenfor veksten i frie inntekter i kommunene, begrunnes 400 mill kroner til tidlig innsats 
i skolen mens 150 mill kroner er merket satsing på rusfeltet. Dette utgjør henholdsvis rundt 3,2 mill 
kroner og 1,2 mill kroner for Indre Østfold kommune. 

 

Tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet 2020: 

a) Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 212 mill kroner (ca. 
1,7,mill kroner for IØK) 

b) Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 369 mill kroner (ca. 
3,2 mill kroner for IØK) 

c) Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, 497 mill kroner (ca.4,6 mill kroner for IØK) 
d) Tilskudd til tidlig innsats/lærernorm, 1,316 mill kroner. Innlemmet tilskudd er i underkant av 

500 mill kroner lavere enn utbetalt tilskudd i 2019. Den begrunnede veksten i frie inntekter 
blir på denne måten en nødvendig bevilgning for å kunne videreføre satsingen på tidlig 
innsats om lag på samme nivå i 2020 som i 2019 (ca. 7,4 mill kroner for IØK) 

e) Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,0 mill kroner 
f) Tilskudd til leirskoleopplæring, 56,0 mill kroner (ca. 450 000 kroner for IØK) 
g) Tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87,0 mill kroner (ca. 650 000 kroner for IØK) 



 

 

 

h) Kompensasjon for inntektsbortfall ved inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 1. og 2.trinn 
fra skoleåret 2020/2021. Foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO på 1.–2. trinn vil da 
maksimalt utgjøre 6 prosent av samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. 
Kompensasjon for 5/12 effekt i 2020, 58,0 mill kroner (140 mill kroner helårseffekt) (ca. 
480 000 kroner for IØK) 

i) Kompensasjon for inntektsbortfall ved å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov 
på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/21. Kommunene merutgifter er anslått til 50 mill kroner på 
årsbasis, og 5/12 av dette er kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet for 2020. 
(ca. 160 000 kroner for IØK) 

 

I regjeringens budsjettforslag er anslaget på frie inntekter i 2020 for Indre Østfold kommune vurdert til 
2,57 mrd. kroner.  

Realveksten i samlede inntekter i kommunesektoren er på 3,2 mrd. kroner i 2020, tilsvarende 0,6 
prosent. Veksten inkluderer følgelig veksten i frie inntekter samt vekst i øremerkede tilskudd, 
oppgaveendringer og gebyrinntekter. For kommunene ivaretar veksten i øremerkede tilskudd en økning 
investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser mens vekst i oppgaveendringer knytter seg i hovedsak 
til tiltak innenfor SFO – og barnehagefeltet. 

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er foreslått strammet ytterligere inn gjennom 
at innslagspunktet foreslås økt med 50 000 kroner utover lønns- og prisvekst, til 1 361 000 kroner. 
Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 prosent. 

Det er lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 3,1 prosent. Lønnsvekstanslaget er på 3,6 prosent. Den 
kommunale skatteøren er fastsatt med utgangspunkt i målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 
40 prosent av kommunens samlede inntekter. For 2020 er denne foreslått nedjustert med 0,45 
prosentpoeng, til 11,1 prosent for kommunene. 

Skatteoppkrevingen til Skatteetaten 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 
1. juni 2020. Kommunenes utgifter til skatteoppkreving anslås til 1 104,7 mill kroner årlig, og 
rammetilskuddet for 2020 foreslås på denne bakgrunn redusert med 644 mill kroner i 2020 (7/12 effekt) 
som utgjør om lag 5,050 mill kroner for IØK 2020. 

5.1.1.3 Renteutvikling 

Norges Bank presenterer fire ganger i året en pengepolitisk 
rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Rapporten 
vurderer bl.a. utsiktene for renten og inneholder anslag for 
utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.  

Norges Banks hovedstyre presenterte i Pengepolitisk rapport 3-2019 sin beslutning om å heve 
styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent. Som begrunnelse for rentehevingen peker 
hovedstyret på at det fortsatt er god vekst i norsk økonomi og sysselsetting. De vurderer at 
kapasitetsutnyttingen i økonomien er noe over normalt nivå, men at knappheten på arbeidskraft er 
moderat. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.  

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en litt høyere rente. I vurderingen av risikobildet peker 
Norges Bank på stor usikkerhet om utsiktene til vekst ellers i verden. De viser til at en høyere rente vil 
kunne dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Usikkerheten og det lave rentenivået ute 
taler imidlertid for å gå forsiktig fram i rentesettingen.  

Hovedstyret i Norges Bank vurderer at styringsrenten vil være nær nivået på 1,50 prosent i den 
nærmeste tiden. De anslår at med en slik renteutvikling vil prisveksten holde seg nær inflasjonsmålet i 
årene framover og arbeidsledigheten holde seg lav.  

 



 

 

 

I rapporten presenteres 
styringsrenten med 
usikkerhetsvifte hvor rentebanen 
indikeres om lag på dagens nivå i 
økonomiplanperioden. Den reelle 
markedsrenten, gjerne målt i 3 
måneders NIBOR-rente, gjenspeiler 
gjerne utviklingen i styringsrenten, 
men kan svinge noe mer enn 
styringsrenten gjennom et 
varierende marginpåslag avhengig 
av forhold ute, oljepris mv. 
Rådmannen har i 
økonomiplanperioden lagt til grunn 
en forsiktig økning fra dagens nivå 
med 1-2 rentehevninger til i 
perioden.   



 

 

 

 

5.1.1.4 Pris- og lønnsvekst 

Norsk økonomi går godt, det er stor investeringsvilje i bedriftene og arbeidsledigheten anslås å holde 
seg lav. Stramt arbeidsmarked og etterspørsel etter arbeidskraft setter press på lønningene. I 
statsbudsjettet for 2020 er det tatt høyde for en forventet lønnsvekst på 3,6 prosent og en prisvekst 
på konsum- og investeringer på ca. 2,4 prosent Kommunal deflator er da beregnet til 3,1 prosent 
(lønn teller 2/3). Det vil si at av de frie inntektene til Indre Østfold kommune på 2,57 mrd kroner, er 
om lag 70 millioner kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst fra 2019 til 2020. Budsjettet for 
2020 presenteres i 2020-priser, men det er avsatt 100 mill kroner på sentral post til kompensasjon 
for helårseffekt av lønnsoppgjøret for 2019 (60 mill kroner) og 2/3-effekt av lønnsoppgjøret for 2020 
(40 mill kroner). Kommunalområdene vil bli kompensert i virksomhetenes rammer når Indre Østfold 
kommune kommer over i en felles lønnsbase og gjort de nødvendige beregninger. Økonomiplanen 
2021-2023 presenteres i 2020-priser.  

5.1.2 Overordnede budsjettforutsetninger 

SIO – Statlig innsatsstyrt finansiering av omsorgstjenester  

Forsøksordningen SIO er en statlig innsatsstyrt finansieringsordning som gjennomføres i regi av 
Helsedirektoratet, der formålet er å se om statlige finansiering og statlige kriterier for tildeling av 
tjenester gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for 
brukerne av tjenestene. Forsøket har pågått siden 1. mai 2016 og er forlenget i ytterligere 3 år. To av 
5K-kommunene har vært med i hver sin ordning, og Indre Østfold kommune er invitert til å delta i 
forsøket videre fra 1. januar 2020, der første halvår av 2020 skal brukes til forberedelser, og ny 
finansieringsmodell innføres fra 1. juli 2020.  

Forsøksordningen har to fokusområder: 
Brukers behov i sentrum  

• Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut ifra den enkeltes behov 

• Brukermedvirkning er satt i system 
Lik tildelingsprosess 

• Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurderingen og 
tjenestetildelingen 

• Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene 
 

Finansieringsordningen består i all hovedsak av tilskudd basert på tildeling av tjenester og 
enhetspriser i en prismodell. I tillegg kommer en mindre andel øremerket tilskudd til dekning av 
tjenester som ikke omfattes av prismodellen. Ordningen erstatter dagens finansering av 
omsorgstjenestene gjennom rammetilskudd og skatteinntekter til kommunen. På toppen av dette 
utbetales årlig et inntektspåslag på 4 % av kommunens utgifter til omsorgstjenester, begrenset 
oppad til kr 28,0 mill pr. kommune i 2020.  

Inntektspåslaget skal bl.a. gå til prosjektgjennomføring og dekking av merutgifter som følge av 
høyere kostnader eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i prismodellen. Går Indre Østfold 
kommune inn i forsøksordningen som fellesnemnda har vedtatt, vil Indre Østfold kommune motta 
inntektspåslag for hele 2020. 

De fem kommunene har det siste året hatt en betydelig vekst i omfanget av omsorgstjenester og 
prosjektrådmannen har i det framlagte budsjettforslaget for 2020 bygget videre på Fellesnemndas 
vedtak om deltakelse i SIO. Med bakgrunn i beregnet uttrekk fra rammetilskuddet som baserer seg 
på regnskapstallene for 2018, er det lagt til grunn en inntektsøkning på kr 35,7 mill kroner til dekning 
av merutgifter i 2020. Dette inkluderer bruk av inntektspåslaget med på 17,85 mill kroner for 1. 
halvår 2020, før den innsatsstyrte finansieringsordningen trer i kraft.  



 

 

 

5.1.3 Prioriteringer 

5.1.3.1 Økonomiske balanse 

Ny kommunelov presiserer kommunestyrets ansvar for langsiktig styring gjennom krav til etablering 
av finansielle måltall. Fellesnemda og kommunene vedtok i 2017 felles økonomiske handlingsregler 
gjennom etablering av finansielle måltall som føringer for den økonomiske politikken i perioden frem 
til nye Indre Østfold kommune blir etablert. Det ble gjennom vedtaket lagt tydelige føringer for 
driftsresultat, bygging av reserver og utvikling i lånegjeld. Formålet med å etablere slike måltall og 
handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og for å benytte 
det som beslutningsgrunnlag i budsjett- og økonomiplanprosesser.  

Det ble lagt føringer for at kommunene fram til kommunesammenslåing skulle ha: 

• En positiv utvikling i tallene. 

• Fokus på å minimum oppnå «gult» i 2018. 

• Videre «grønt» nivå i 2019. 

• Og ikke minst, beslutninger som støtter opp under disse målene. 
 

De vedtatte økonomiske handlingsreglene er: 

 

 
Fargeskaleringen indikerer følgende om økonomien: 

• «Grønn» - Økonomien vurderes som tilfredsstillende og i balanse, og at handlingsrommet er 
tilfredsstillende. Bærekraftig økonomisk stilling både på kort og lang sikt. 

• «Gul» - Økonomien vurderes å ikke være i tilfredsstillende balanse, og heller ikke bærekraftig 
i et langsiktig perspektiv. Handlingsrommet vurderes som begrenset, og tiltak bør iverksettes 
så raskt som mulig for å oppnå tilfredsstillende balanse. 

• «Rød» - Økonomien er ikke tilfredsstillende. Økonomien er ikke bærekraftig hverken på kort 
eller lang sikt. Økonomien har ikke handlingsrom eller økonomisk buffer, og gjelden griper inn 
i løpende drift. Investeringer må begrenses og vesentlige strakstiltak må iverksettes. 

Kommunene har ikke nådd målene i sum, og 2019 har vist at de fem kommunene styrer inn i Indre 
Østfold kommune på et svært høyt aktivitetsnivå. Driften viser tydelige merforbruk hvor kommunene 
generelt sett går i gal retning i forhold til måltallene for et netto driftsresultat > 1,75 prosent, hvor 
disposisjonsfondene reduseres og i sum ikke vil være >8 prosent, og hvor gjeldsgraden av brutto 
driftsinntekter øker. Rådmannen har i sitt budsjettforslag arvet fem kommuners aktivitetsnivå som 
det er nødvendig å korrigere. Kommunestyrene har fram til 9. oktober vært suverene i driften av 5K 
og Indre Østfold kommune vil måtte bruke 2020 på å korrigere aktivitetsnivået. 

Fellesnemndas vedtatte finansielle måltall ligger fast og vil være de langsiktige måltallene som det 
styres mot, selv om dette vil være svært krevende å oppnå før kommunestyret får kontroll på 
økonomien.  



 

 

 

Alle tall i 1000 kr Prognose 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2022

Måltall i prosent for «grønt» 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Måltall i kroner                  61 306                  61 373                  61 679                  61 988                  62 298 

Faktisk resultat i kroner                 -30 659                  42 450                  34 872                  42 883                  46 751 

Faktisk resultat i prosent                     -0,88                      1,21                      0,99                      1,21                      1,31 

Avvik fra måltall kroner                 -91 965                 -18 923                 -26 807                 -19 105                 -15 547 

2019 2020 2021 2022 2022

Måltall i prosent for «grønt» 8 8 8 8 8

Måltall i kroner                280 257                280 560                281 963                283 373                284 789 

Faktisk resultat i kroner                293 865                319 755                341 027                415 630                451 261 

Faktisk resultat i prosent                      8,39                      9,12                      9,68                    11,73                    12,68 

Avvik fra måltall i kroner                  13 608                  39 195                  59 064                132 257                166 472 

2019 2020 2021 2022 2022

Måltall i prosent for «grønt» 80 80 80 80 80

Måltall i kroner             2 802 567             2 805 600             2 819 628             2 833 726             2 847 895 

Faktisk resultat i kroner             2 847 728             3 031 728             3 145 728             3 432 728             3 680 228 

Faktisk resultat i prosent                    81,29                    86,45                    89,25                    96,91                  103,38 

Avvik fra måltall i kroner                 -45 161               -226 128               -326 100               -599 002               -832 333 

Måltall i prosent for «grønt» 40 40 40 40 40

Måltall i kroner             1 401 284             1 402 800             1 409 814             1 416 863             1 423 947 

Faktisk resultat i kroner             1 877 657             1 896 157             1 864 157             2 011 157             2 118 657 

Faktisk resultat i prosent                    53,60                    54,07                    52,89                    56,78                    59,52 

Avvik fra måltall i kroner               -476 373               -493 357               -454 343               -594 294               -694 710 

Netto driftsresultat

Disposisjonsfond

Netto lånegjeld

Gjeldsgrad I (netto lånegjeld - startlån og ubrukte lånemidler)

Gjeldsgrad II (netto lånegjeld - startlån og ubrukte lånemidler-selvkostlån)

 

Det framlagte budsjettet viser at Indre Østfold kommune må ta tydelige grep for innen rimelig tid 
oppnå måloppnåelse i forhold til vedtatte handlingsregler. Investeringsambisjonene vil presse 
gjeldsgraden opp i slutten av handlingsplanperioden om ikke investeringene nedjusteres. Det vil 
stramme driften og marginalisere netto driftsresultat, mens disposisjonsfondet vil styrkes. Styrkingen 
av netto driftsresultat og disposisjonsfond forutsetter imidlertid en betydelig effektivisering mot 
slutten av perioden ved avvikling av eiendomsskatt og økte driftskostnader. 

5K har i ulik grad hatt en erfaring med å sette merkelapper på frie disposisjonsfond. Disposisjonsfond 
er frie midler og vil være gjenstand for disponering uavhengig av merkelapp. Rådmannen vil komme 
tilbake med en gjennomgang av de samlede fond etter overgangen til ny kommune og etablering av 
en åpningsbalanse for Indre Østfold kommune. Dette vil skje i etterkant av regnskapsavleggelsen for 
2019 i de fem kommunene.  

5.1.3.2 Eiendomsskatt 

De fem kommunene har i dag eiendomsskatt i en eller annen form og har basert sin aktivitet fram til 
nå på dette. Samlet skatteinngang i 2019 er om lag 75,0 mill kroner hvor Askim kommune og 
Spydeberg kommune har eiendomsskatt på tidligere utskrivingsalternativ verk og bruk 
(overgangsordning), Trøgstad kommune og Eidsberg kommune på bolig og fritidsbebyggelse og 
Hobøl kommune på bolig- og fritidsbebyggelse, næring og verk og bruk (overgangsordning).  
 



 

 

 

Nedenfor følger en oversikt over hvilke inntekter de forskjellige kommunene har på eiendomsskatt i 
2019: 

 

Kommunene Askim, Hobøl og Spydeberg har alle eiendomsskatt fra verk og bruk som har finansiert 
løpende driftsutgifter. Hobøl kommune anvender også eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger til 
samme formål, mens kommunene Eidsberg og Trøgstad har øremerket disse inntektene til 
investeringsformål. Med en eskalerende kostnadsutfordring innenfor flere tjenesteområder, spesielt 
innenfor pleie og omsorgsområdet, vil det ikke uten betydelig innstramming bli utfordrende å drifte 
Indre Østfold kommune uten eiendomsskatt.  

Fellesnemda har i FN-sak 18/49 vedtatt at det skal utarbeides en økonomiplan som tar hensyn til at 
det ikke skal være eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2020, med de konsekvenser det har. 
Rådmannen har i det framlagte budsjettforslaget fremmet forslag om bruk av overgangsordningen 
som fellesnemnda tidligere har åpnet for. Det er parallelt med dette budsjettforslaget utarbeidet et 
notat som skisserer tiltak som kan gjennomføres for å avhende eiendomsskatt på bolig og 
fritidseiendommer, næring og verk og bruk fra 1. januar 2020.  
 
Avvikling av eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger fra 1. januar 2020 vil bli en tøff overgang fra 
dagens aktivitetsnivå som ikke vil være mulig å gjennomføre uten at det setter tydelige spor i dagens 
tjenesteleveranser og tjenestenivå.  
 
Eiendomsskattelovgivningen er betydelig endret de senere årene, og det foreligger forslag om flere 
endringer. Med virkning fra 1. januar 2019 ble utskrivingsalternativene endret og 
eiendomsskattelovgivningen § 3 angir de utskrivingsalternativene kommunestyret kan vedta, enten: 

a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 

b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der 

slik utbygging er i gang 

c) berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for 

petroleum, eller  

d) berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum, eller 

e) eigedom både under bokstav b og c, eller 

f) eigedom både under bokstav b og d, eller 

g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 

Av utskrivingsalternativene framkommer det at Indre Østfold kommune hvor fem kommuner har 
hatt ulike utskrivingsalternativ – Askim (c) med særskilt skattegrunnlag2, Eidsberg (g), Hobøl (a) med 
særskilt skattegrunnlag, Spydeberg (c) med særskilt skattegrunnlag og Trøgstad (g) bare i en 
overgangsperiode kan ha ulike utskrivingsalternativ. De nye utskrivingsalternativene begrenser 
mulighetene og alternativet eiendomsskatt på kraftverk og bolig og fritidsboliger uten også å 
skattlegge næringseiendommer ikke lar seg praktisere etter endt overgangsordning.  

Eiendomstype Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg Trøgstad SUM

Utskrivingsalternativ c) g) a) c) g)

Promillesats 7 ‰ 2,7 ‰ 4/2 ‰ 7 ‰ 2 ‰

Verk og bruk 31 000 698 6 835 38 533

Næringseiendom 1147 1 147

Bolig og fritidseiendom 22 675 9 470 6 200 38 345

Sum 31 000 22 675 11 315 6 835 6 200 78 025



 

 

 

Etablering av overgangsordninger i forbindelse med kommunesammenslåingen kompliserer 
praktiseringen av eiendomsskattereglene. I forslag til statsbudsjettet for 2020 behandles lovforslaget 
om en overgangsordning for bruk av skattesatser ved kommunesammenslåing. Saken var på høring 
med høringsfrist 12. juli 2019. Det vises til Prop. 1 LS (2019-2020) kapittel 6.2. Følgende endringer i 
eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd forslås: 

• Overgangsperiode på 3 år for harmonisering av skattesats 

• Valgfrihet for kommunene om overgangsperioden skal starte i 2020 eller 2021 

• Mulige takseringsløsninger 

• En eventuell lokalt vedtatt reduksjonsfaktor kan endres ved kommunesammenslåing 

• Harmonisert bunnfradrag fra første år i overgangsperioden 

• Lovfestet utsatt utskrivingsfrist ved kommunesammenslåing 

Vedtas de foreslåtte endringene vil lovbestemmelsene gå foran sammenslåingsforskriftens 
bestemmelser om overgangsperiode for eiendomsskatt og Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet tar sikte på å oppheve disse dersom de foreslåtte endringene vedtas.  

Eiendomsskatt etter § 3 a) på «faste eigedomar i heile kommunen» som vil gjelde kraftverk og 
nettanlegg, bolig, fritidsboliger og næring i hele kommunen, vil være det mest ytterliggående 
alternativet. Ellers vil § 3 c) berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum eller alternativ være det langsiktige alternativet som er enklest å 
praktisere.  

Med bakgrunn i den økonomiske utviklingen de fem kommunene som går inn i Indre Østfold 
kommune nå er i, har prosjektrådmannen innarbeidet eiendomsskatteinntekter på om lag 75,0 mill 
kroner i 2020, dvs. en videreføring av dagens utskrivingsalternativer. Det vil indirekte si at man 
avventer igangsetting av overgangsordningen til 2021 og foreslår å iverksette overgangsordningen på 
3 år fra 2021 til og med 2023. Da vil nettanlegg i Trøgstad, Eidsberg og Hobøl kommuner, med de nye 
reglene for opptrapping av eiendomsskatt og overgangsordning komme opp på samme nivå som 
generell eiendomsskatt på kraftverk, nettanlegg mv. som i Askim og Spydeberg kommune – 7 ‰ i 
tråd med en jevn opptrapping, men årlig økning på 2 promille og likestilt fra 2024. De nye 
overgangsreglene forutsetter at økningen i skattesatsene må fordeles likt over hele 
overgangsperioden, men det antas at en nedgang ikke må fordeles likt i overgangsperioden siden 
dette er til gunst for skatteyter. 

En oppstart av overgangsordningen i 2021 vil gi Indre Østfold kommune litt mer tid til å tilpasse 
kommunen til et nytt redusert inntektsnivå og å kunne ta de riktige valgene.  

Hobøl kommunestyre vedtok 8. oktober følgende:  

«Med bakgrunn i Hobøl kommunes gode økonomiske resultater i inneværende og tidligere år, 
reduseres promillesatsen i Hobøl kommune. Det som er utfakturert forblir uendret. 
Eiendomskattesatsen reduseres til 2 promille. Med hjemmel i eigedomsskattelova §12 bokstav a) 
differensieres skattesatsene slik at satsen for boliger og fritidseiendommer er 1 promille.» 

Vedtakets gyldighet er vurdert opp mot eiendomsskatteloven og lovens § 10 sier at kommunestyret 

hvert år skal fastsette skattesatsen i forbindelse med fastsettelse av budsjettet. Etter 

budsjettvedtaket, ______________________________ 
2 Særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de 
tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen 
mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel 
(jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). 

men før utskriving av eiendomsskatten, vil skattesatsen kunne endres både opp og ned, dette følger 
av uttalelser fra Finansdepartementet. Etter at skatten er skrevet ut vil det i utgangspunktet ikke 
være anledning til å endre skattesatsen. I praksis antas det imidlertid at det ikke vil komme klager 
dersom skattesatsen settes ned (endring til skattyters gunst), men dette bør da skje for alle 



 

 

 

eiendomskategorier. En vedtatt eiendomsskattesats vil gjelde for skatteåret i sin helhet. Dersom det 
skjer en endring i løpet av skatteåret, må det totale beløpet som faktureres tilsvare vedtatt 
skattesats. I Hobøl kommunes vedtak er det vedtatt at det som er utfakturert forblir uendret, hvilket 
tilsier at vedtaket er framtidsorientert. 

Budsjett for 2020 vedtas av Indre Østfold kommunestyre, og eiendomsskattevedtak for 2020 fattes 
derfor av nytt kommunestyre. 

Vedtakets gyldighet er også vurdert opp mot inndelingsloven. Tolkningsuttalelsen til inndelingsloven 
§ 27 2. ledd, av 28.06.2019 fra kommunal og moderniseringsdepartementet sier blant annet: «Det 
ligger i lojalitetsplikten til den nye kommunen, som departementet mener ligger i lovbestemmelsen, 
at det avtroppende kommunestyret kun har myndighet til å fatte vedtak som er strengt nødvendige 
for å drifte kommunen fram til årsskiftet.». Fylkesmannen har i sin uttalelse problematisert om saken 
har vært tilstrekkelig utredet og viser til fellesnemndas retningslinjer om at saken ikke ble lagt fram 
for fellesnemnda før kommunestyret i Hobøl fattet sitt vedtak. 

Kommunestyret i Indre Østfold er nå konstituert og i henhold til. Inndelingsloven § 26 tar 
kommunestyret over myndigheten som fellesnemnda har hatt, og saken må derfor behandles av det 
nye kommunestyret.  

Rådmannen har vurdert at eiendomsskattevedtaket i Hobøl kommune som ugyldig vurdert opp mot 
både eiendomsskatteloven og inndelingsloven, og har opprettholdt forutsetning om en generell 
eiendomsskattesats i Hobøl kommune på 4 promille og 2 promille på bolig og fritidsboliger i sitt 
budsjettforslag. 

5.1.3.3 Vedlikehold 

Indre Østfold kommune har store verdier i bygninger og sitter i dag med i underkant av 300.000 m² 
bygningsmasse.  5K har utarbeidet tilstandsrapporter på sin bygningsmasse, men rapportene bygger 
på ulike prinsipper og beregninger. Det gjør det krevende å vurdere det samlede behovet utover at vi 
både ser og erfarer at vedlikeholdsbehovet er stort.  

Det er i 2019 igangsatt arbeider med å kartlegge tilstanden til kommunens bygningsmasse, og det vil i 
2020 startes opp et arbeid med å utvikle en opptrappingsplan for vedlikehold, jfr. Fellesnemndas 
vedtak: 

«Det skal innarbeides et verdibevarende løpende vedlikehold slik at bygningsmassen ikke forfaller, og 
slik at vedlikeholdsetterslep er tatt inn senest innen 2030».  

I påvente av en enhetlig og gjennomgående tilstandsanalyse etterfulgt av en samlet 
vedlikeholdsplan, er det avsatt 20,0 mill kroner til løpende verdibevarende vedlikehold i 
driftsbudsjettet og 10,0 mill kroner til nivåhevende tiltak i investeringsbudsjettet.  Dette er ikke 
tilstrekkelig for å etablere et verdibevarende vedlikeholdsnivå på eksisterende bygningsmasse, men 
det er prioritert å styrke de samlede midlene til vedlikehold/standardheving på bygningsmassen med 
ytterligere 16,0 mill kroner årlig fra og med 2021. 

5.1.3.4 Avgifter og gebyrer 

Avgifter og gebyrer utgjør en mindre, men ikke ubetydelig, andel av kommunens inntekter. Dette er i 
hovedsak brukerbetalinger for ulike tjenester som barnehage, SFO, pleie- og omsorgstjenester, 
husleieinntekter og kommunale eiendomsgebyrer. Nivået på avgifter og gebyrer fastsettes delvis 
gjennom statlige reguleringer og lovverk, delvis gjennom selvkostberegninger og i noen grad 
gjennom kommunens egne vedtak. Nivået på en del avgifter og gebyrer er følgelig ulikt i de fem 
sammenslåingskommunene. Det er en målsetting at avgiftsnivået skal være likt for alle innbyggerne i 
Indre Østfold kommune fra 01.01.2020, noe som innebærer at innbyggerne fra de tidligere 
kommunene vil oppleve at prisene på de kommunale tjenestene vil endres både i positiv og negativ 
retning fra de prisene og avgiftene som er i dagens fem kommuner. Det vises til eget kapittel om 
selvkostgebyrer og eget vedlagte gebyrhefte for Indre Østfold kommune for 2020.  



 

 

 

5.1.3.5 Startlån som boligsosialt virkemiddel 

5K har brukt startlånsordningen via Husbanken som et boligsosialt virkemiddel i ulik grad. 
Kommunene har en samlet utestående låneportefølje på om lag 250 mill kroner mot om lag 700 
lånekunder. Fra 2016 ble startlånsordningen gjennom Husbanken endret fra å være et topplån som 
kunne vurderes for alle grupper, til å bli en 100 prosent finansieringsordning for de som er «varig ute 
av stand til å skaffe bolig». Det har gjort at summene som årlig bevilges i startlån har økt betydelig. 
Det gis færre men større lån. 

Indre Østfold kommune vil i sum ha om lag 800 utleieboliger. De fleste boligene er i Askim. Bruk av 
startlånsordningen som et målrettet boligsosialt virkemiddel som alternativ til å etablere flere boliger 
selv, vil i større grad gjøre det mulig å ivareta en gruppe som er «varig ute av stand til å skaffe bolig». 
Bruk av startlånordningen vil derfor være viktig og et målrettet boligsosialt virkemiddel.  

5K har i 2019 hatt en utlånsramme på 65,0 mill kroner. I budsjettforslaget foreslås å gradvis øke 
lånerammen for Indre Østfold kommune til 75,0 mill kroner i 2020 og med årlig ytterligere 15,0 mill 
kroner opp til 120 mill kroner i 2023. 

Videreutlånsordningen er en låneordning med svært gunstige betingelser både hva gjelder renter og 
avdragstid. Retningslinjene for startlånordningen åpner for at det kan legges inntil 0,25 prosentpoeng 
påslag på gjeldende Husbankrente for å finansiere deler av forvaltningen av startlånordningen 
gjennom et rentepåslag. Rådmannen foreslår at det legges et rentepåslag på 0,25 prosent poeng på 
det renten Husbanken tilbyr overfor låntakerne for å finansiere oppfølgingen av ordningen. 
Lånebetingelsene vil fortsatt være av de beste i markedet. 

 

5.1.3.6 Strategiske eiendomskjøp 

Indre Østfold kommune har en viktig rolle som lokalsamfunnsutvikler. I denne sammenhengen vil en 
offensiv kommune raskt komme i situasjoner hvor det vil være nødvendig å foreta strategiske 
eiendomskjøp for å sikre viktige samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i kommunen.  

Det er avsatt 15,0 mill kroner årlig til dette formålet som tilsvarende foreslås finansiert av 
eiendomssalg i samme størrelsesorden. Utviklingen av kommunens eiendom på Nordre Mysen er et 
slik eksempel, mens oppkjøp av areal til skoleformål i Spydeberg er et annet. Det foreslås at 
rådmannen gis fullmakten til å disponere denne budsjettavsetningen, hvilket sikrer at kommunen 
kan agere raskt i forhandlingssituasjoner eller om interessante eiendommer legges ut i markedet for 
salg. 



 

 

 

5.2 Driftsbudsjettet 2020 og økonomiplan 2021-2023 

5.2.1 Budsjettskjema 1A 

Driftsbudsjettet BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT

KOSTRA-ART 2020 2021 2022 2023

L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 870 1 212 445 1 218 507 1 224 600 1 230 723

L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD 800 1 359 860 1 366 659 1 373 493 1 380 360

L3 SKATT PÅ EIENDOM 874 75 300 71 860 35 100 35 100

L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER 877 80 78 78 78

L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD 810 91 215 82 215 82 215 82 215

L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) 2 738 900 2 739 320 2 715 485 2 728 476

L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 25 950 30 929 37 079 40 650

L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE

FINANSUTGIFTER 500 100 000 114 502 128 278 141 742

L9 AVDRAG PÅ LÅN 510 105 000 116 315 124 315 138 492

L10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) -179 050 -199 888 -215 513 -239 585

L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS-

MESSIGE MERFORBRUK 530

L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER 540+560 26 490 21 272 31 723 35 631

L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER 550 6 105 0 0 0

L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE

MINDREFORBRUK 930

L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER 940+960 600 0 0 0

L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER 950 5 555 0 0 0

L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) -26 440 -21 272 -31 723 -35 631

L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 570 16 560 13 600 11 160 11 120

L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L10+L17-L18) 2 516 850 2 504 560 2 457 089 2 442 140

L20 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(010:490;

520;590; 600:790;

830:860;880:890;

920;990) 2 516 850 2 504 560 2 457 089 2 442 140

L21 MERFORBRUK(+)/MINDREFORBRUK(-) = 0 L20 - L19 0 0 0 0  

5.2.2 Noter 

5.2.2.1 Skatt på inntekt og formue 

Målt ut fra prognosene for endelig skatteinngang i 2019, anslås skatt på inntekt og formue samlet til 
kommunesektoren å øke nominelt med 2,1 prosent i 2020. Regjeringen har foreslått å nedjustere 
den kommunale skatteøren for personlige skattytere i 2020 med 0,45 prosentpoeng til 11,1 prosent. 
Kommunene i 5K har hatt skatteinntekter som har variert fra om lag 80,0 – 90,5 prosent av 
landsgjennomsnittet, hvor Askim og Eidsberg som de to største kommunene i 2018 hadde en 
skatteinngang på hhv. 87,3 prosent og 83,2 prosent. Rådmannen legger i budsjettforslaget til grunn 



 

 

 

en skatteinngang på 1.212,4 mill kroner som er en skatteinngang på om lag 84,5 prosent av 
landsgjennomsnittet.  

I økonomiplanen er det lagt til grunn en realvekst på i størrelsesorden 0,5 prosent pr. år. 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Skatteinngang 1 212 445      1 218 507      1 224 600      1 230 723      

Økning 0,5                  0,5                  0,5                  

Skatteanslag i pst. av landsgjennomsnittet 84,5                84,5                84,5                84,5                 
 

5.2.2.2 Skatt på eiendom 

Det er lagt til grunn en overgangsordning for eiendomsskatt i anslagene for samlet inngang i 
eiendomsskatt. Det foreslås at overgangsordning etter nye foreslåtte endringer med oppstart i 2021 
og at kommunestyret i løpet av 2021 tar stilling til utforming av eiendomsskatten i løpet av 2020. 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Eiendomsskatt 75 300         71 860         35 100         35 100          
 

5.2.2.3 Rammetilskudd 

Inntektssystemets inntektsutjevning medfører at kommuner med skatteinntekter under 
landsgjennomsnittet får kompensert en vesentlig del av dette gjennom inntektsutjevningen. Det vil si 
at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 prosent av 
differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. I tillegg får kommuner med 
skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet en tilleggskompensasjon på 35 prosent av 
differansen mellom egen skatteinntekt og 90 prosent av landsgjennomsnittet. 

Indre Østfold kommunes skatteinngang vil variere fra år til år. De siste årene har 5K hatt 
skatteinntekter som har variert fra 80,0 – 90,5 prosent av landsgjennomsnittet. Indre Østfold 
kommune vil ha en skatteinngang i størrelsesorden 84,0-85,0 av landsgjennomsnittet og vil dermed 
bli hevet gjennom inntektsutjevningen opp til om lag 94,5 prosent av landsgjennomsnittet. Indre 
Østfold kommune får med dette en betydelig kompensasjon gjennom inntektsutjevningen i 
rammetilskuddet. Inntektsutjevningen gjør summen av skatteinntekter og rammetilskudd mer 
forutsigbar. 

Det legges til grunn en realvekst i økonomiplanperioden 2021-2023 på i størrelsesorden 0,5 prosent 
per lagt til grunn en realvekst på 0,5 prosent pr år.  

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd 1 210 609       1 216 685    1 222 772    1 228 929    

Inntektsutjevning 144 501          145 224        145 951        146 681        

Skjønnsmidler 4 750               4 750            4 750            4 750            

1 359 860       1 366 659    1 373 473    1 380 360    

Økning 0,5                0,5                0,5                 
 

5.2.2.4 Andre statstilskudd 

Kommunene mottar en rekke andre statstilskudd som ikke direkte henføres til tjenestene i et en-til-
en- forhold. Disse inntektene kategoriseres som frie inntekter og består blant annet i 
integreringstilskudd for bosetting av flyktninger, rentekompensasjon for skole-, kirke- og 



 

 

 

omsorgsbygg, vertskommunetilskudd for at det drives flyktningmottak i kommunen, 
konsesjonskraftsinntekter, reformtilskudd for kommunereformen (andel som tilføres 2020 – noe er 
allerede brukt i 2019), og inntektspåslag/aktivitetstilskudd SIO. For 2020 utgjør de andre 
statstilskuddene samlet om lag 91,2 mill kroner. Tilskuddet vil trappes noe ned utover i perioden, 
men det usikkerhet knyttet til omfanget av flere av tilskuddene da de avhenger av aktiviteten. Det er 
lagt til grunn følgende for 2020 og videre i perioden, selv om det er knyttet usikkerhet til beløpene i 
økonomiplanperioden: 

 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Salg av konsesjonskraft 9 750            9 750            9 750            9 750            

Integreringstilskudd 18 500          18 500          18 500          18 500          

Vertskommunetilskudd 5 615            5 615            5 615            5 615            

Rentekompensasjon kirke-, skole- og omsorgsb. 9 400            9 400            9 400            9 400            

SIO (intektspåslag/aktivitetstilskudd) 35 700          35 700          35 700          35 700          

Andre inntekter 12 250          3 250            3 250            3 250            

Sum 91 215          82 215          82 215          82 215          

Konsesjonskraftsinntektene fremkommer som differanser mellom inntekter ved salg av 
konsesjonskraften og hva det koster å produsere kraften (selvkost). Kommunen Indre Østfold vil i 
løpet av oktober/november inngå avtale med Kommunekraft om en ny, årlig fastprisavtale for 2020. 
Avtalen inngås sammen med kommunene Skiptvet og Sarpsborg, på lik linje som kommunene Askim, 
Spydeberg og Trøgstad har gjort tidligere år. Slik avtale bidrar til en forutsigbar pris for salg av 
konsesjonskraft. 

5.2.2.5 Renter, avdrag og utbytte 

Norges Bank vurderer at styringsrenten vil være nær nivået på 1,50 prosent i den nærmeste tiden. De 
anslår at med en slik renteutvikling vil 
prisveksten holde seg nær 
inflasjonsmålet i årene framover og 
arbeidsledigheten holde seg lav (PPR 
3/2019).  

Gjeldsporteføljen til Indre Østfold 
kommune vil ved inngangen til 2020 
utgjøre i underkant av 3,0 mrd kroner. 
Om lag 50 % av porteføljen er pr. 
tiden sikret i fastrente gjennom 
ordinære fastrentelån og 
rentebytteavtaler (renteswap). 
Samtidig er en betydelig andel av 
renten sikret gjennom en likviditetsside hvor startlånkunder, innbyggere gjennom selvkostgebyrer og 
rentekompensasjon for skole-, kirke- og omsorgsbygg dekker opp for endringer i rentekostnadene. 
Allikevel er gjeldsgraden av en slik størrelse at prosjektrådmannen har valgt å ta høyde for en 
eventuell renteheving i 2020 og en i 2021 på nye lån, samtidig som dette også reflekteres i 
eksisterende gjeldsportefølje.  



 

 

 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020 2021 2022 2023

Renteinntekter, bankinnskudd, morarenter mv. 14 850          19 876          24 504          21 208          

Renteinntekter startlån 5 500            6 300            8 600            15 600          

Utbytte Østfold Energi 5 600            5 600            5 600            5 600            

Renteutgifter lån 94 500-          108 367-        120 275-        126 905-        

Renteutgifter startlån 5 500-            6 300-            8 600-            15 600-          

Avdrag 105 000-        116 220-        124 077-        138 130-        

Sum 179 050-        199 111-        214 248-        238 227-         

Med bakgrunn i resultatene i 2018 utbetalte Østfold Energi et utbytte til eierne i 2019 på 130 mill 
kroner, dvs. 13,0 mill kroner til de 4 Indre Østfold kommunene som går inn i Indre Østfold kommune. 
Halvårsresultatet i 2019 var betydelig bedre enn det som gav grunnlag for utbytteutbetaling i 2018. 
Halvårsresultatet til Østfold Energi endte på 113 mill kroner etter skatt, mens det på samme tid i fjor 
var på 68,0 mill kroner. Med bakgrunn i det gode halvårsresultatet er det lagt inn et forsiktig anslag 
på utbytte fra Østfold Energi på 56,0 mill kroner, hvilket vil gi 5,6 mill kroner i 2020. Beløpet er 
videreført i økonomiplanperioden.  

Rådmannen vil legge fram et gjelds- og finansreglement som setter rammeverket for rådmannens 
fullmakter innenfor gjelds- og finansforvaltning. Dette reglementet skal foreligge før nødvendig 
låneopptak kan gjøres. 

5.2.2.6 Avdrag - vekting av lån 

Kommuneloven § 14-10 sier at driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst 
tilsvarer avdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18. Kommunelovens § 14-18 sier at 
kommunens avdrag samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i 
regnskapsåret. Beregningen skal gjøres ut fra lånegjeldens størrelse og anleggsmidlenes bokførte 
verdi ved inngangen av regnskapsåret.  

 
 

Med bakgrunn i dette ble det i september beregnet et avdrag på om lag 105 mill kroner for 2020.  

5.2.2.7 Låneopptak 

Budsjett- og regnskapsforskriften sier at finansiering av investeringsbudsjettet skal sees under ett.  

Samlet lånebehov for 2020 viser: 
- Låneopptak for ordinære investeringer i anleggsmidler  123 368 000 

- Låneopptak for selvkostinvesteringer    165 500 000 

- Startlån for videreutlån        75 000 000  

  

- Samlet lånebehov         363 868 000   

Investeringer til vann- og avløp er selvfinansierende gjennom vann- og avløpsgebyrer, startlån for 
videre utlån blir finansiert av låntakere.  

5.2.2.8 Avsetning/bruk av fond 

Indre Østfold kommune vil få betydelige investeringer innenfor selvkostområdene som vil medføre 
økte kapitalkostnader som gjennom selvkostreglene skal dekkes av innbyggerne. For å unngå store 
prissvingninger er det i selvkostbudsjettet tatt høyde for et prisnivå som vil gjøre at det budsjetteres 
med en tilførsel på 6,105 mill kroner til selvkostfondene.  



 

 

 

Førøvrig er det på kommunalområdene budsjettert med avsetning til og bruk av bundne fond.  

Det er budsjettert med en avsetning på 26,5 mill kroner til disposisjonsfond.  

5.2.2.9 Overføring til investeringsregnskapet 

Det er foreslått å overføre 16,56 mill kroner fra driftsregnskapet til egenkapitalfinansiering av mindre 
investeringsprosjekter i 2020.  

5.2.2.10Til fordeling driftsformål 

Frie inntekter består av skatt på inntekt og formue, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre 
generelle overføringer og utgjør totalt 2.738,9 mill kroner. Når netto kapitalutgifter på 179,05 mill 
kroner, netto avsetning på 26,44 mill kroner og overføring til investeringsregnskapet på 16,560 mill 
kroner blir trukket fra de frie inntektene, gjenstår 2,516,85 mill kroner til fordeling på virksomhetene 
i 2020. Dette er netto driftsutgifter på kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger.  

Budsjettert netto driftsresultat 

Budsjettert netto driftsresultat bør med de samlede brutto driftsutgifter utgjøre i overkant av 60,0 
mill kroner for å oppnå fellesnemndas egne fastsatte styringsmål for netto driftsresultat på 1,75 
prosent Dette måltallet har det ikke latt seg oppnå i 2020 eller senere i perioden under de 
budsjettforutsetningene som er lagt eller den kostnadsnivået som er etablert i dagens 5K. 

Budsjettet for 2020 viser et netto driftsresultat på 1,2 prosent, i 2021 om lag 0,9 prosent før med 
forutsetning av innsparinger i den løpende driften på om lag 35,0 mill kroner og avvikling av 
eiendomsskatt på bolig, fritidsboliger og næring etter en overgangsordning viser et netto 
driftsresultat på om lag 1,2 pst i 2022 

5.2.3 Budsjettskjema 1B 

Beløp i hele 1 000 kroner 

Kommunalområde B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Politisk styring 12 000          12 000          12 000          12 000          

Rådmannens stab 17 490          17 490          17 490          17 490          

Økonomi og virksomhetsstyring 28 285          24 970          24 970          24 970          Anskaffelser
Eierskap - felleskostn., interkom. selsk. mv. 66 970          66 970          66 970          66 970          

HR og organisasjonsutvikling 58 655          54 930          50 490          48 490          

Innovasjon og kommunikasjon 75 880          66 880          66 880          66 880          

Oppvekst 1 021 345     1 021 345     1 021 345     1 021 345     

Helse og velferd 929 805        943 610        943 610        943 610        

Næring, plan og teknikk 100 780        91 815          83 415          69 915          

Stedsutvikling og innbyggerdialog 72 890          71 800          71 800          71 800          

Kirkelig fellesråd 29 250          29 250          29 250          29 250          

Nødvendig effektiviseringsbehov uten eiendomsskatt 34 631-          34 080-          

Avsetning til årets og neste års lønnsoppgjør 103 500        103 500        103 500        103 500        
 

5.2.4 Særskilte tema 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) ble etablert på slutten av 1990-tallet for å etablere enhetlig 
praksis mellom kommunene i regnskapsføring og rapportering av data fra kommunal sektor til 
staten. Kommuner og stat skulle på denne måten få bedre styringsdata. KOSTRA skal frambringe 
regnskaps- og tjenestedata uavhengig av kommunal organisering.  



 

 

 

Arbeidet med budsjettet for Indre Østfold kommune for 2020 har tatt utgangspunkt i ressursbruken i 
5K, men det har vist seg at det er utfordrende å følge alle budsjettmidler fra 5K over i Indre Østfold 
kommune. Kommunene har hatt ulik praksis på hvor kostnader er belastet i organisasjonen og 
organiseringen i Indre Østfold kommune er ikke lik organiseringen i 5K. Samtidig er det naturlig nok 
etablert en annen organisering i Indre Østfold kommune enn 5K. I 5K har ansatte hatt mange 
oppgaver for å få en hel stilling, mens i ny kommune har kommunene etablert hele stillinger som 
følge av kommunestørrelsen. Det har følgelig ikke vært mulig å følge alle 
deltidsstillinger/budsjettmidler over i ny kommune.  

De fem kommunene har alle gått på høygir i 2019 og tertialrapportene viser at det er betydelig 
forbruk utover kommunestyret/bystyrets bevilgede midler. Det gjør at 5K kommer inn i Indre Østfold 
kommune med et for høyt driftsnivå. Betydelige høyere skatteinntekter inneværende år gjør at 
kommunenes samlede inntekter i 2019 vil gjøre regnskapsresultatet noe bedre enn hva det så ut til 
etter 2. tertial, men de samlede inntektene vil være høyere i 2019 enn hva som blir inntektsnivået i 
2020. Indre Østfold kommune må følgelig ta fatt i de utfordringene som 5K ikke har klart å løse hver 
for seg, driftsnivået må tas ned. 

 

5.2.4.1 Pensjon 

Pensjonskostnadene har over flere år tatt en stadig større del av kommunens inntekter og 
driftsramme. For 2020 vil nivået ligge rundt 220,4 mill kroner inkludert amortisert premieavvik på om 
lag 37,0 mill kroner. Pensjonspremien til Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
pensjonskasse (SPK) vil være rundt 300 mill kroner. Pensjonskostnadene vil utgjøre rundt 10 prosent 
av kommunens disponible ramme.  

I kommuneopplegget for 2020 er det lagt til grunn en nedgang i pensjonskostnadene for kommunene 
på om lag 450 mill kroner på landsbasis. Det forventes en vekst i samlede pensjonskostnader i 
kommunen på sikt. 

Det er lagt opp til en pensjonssats i KLP på 16 prosent (inkl. arbeidstakers andel) for ordningen i SPK 
er det lagt til grunn en pensjonssats på 13,5 prosent (inkl. arbeidstakers andel). 

5.2.4.2 Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager 

Kommunen har finansieringsansvar for private barnehager i Indre Østfold kommune. Satsene for 
tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i 
kommunens egne barnehager. For Indre Østfold kommune beregnes satsene for 2020 med bakgrunn 
i de fem kommunenes regnskap fra 2018. Private barnehager har krav på 100 prosent av det de 
kommunale barnehagene får i offentlig finansiering.   

Driftstilskuddene for de private barnehagene vil være: 

 Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg Trøgstad 

Store barn 97 427 95 953 96 070 102 632 101 124 

Små barn 207 083 204 151 203 318 215 637 212 847 



 

 

 

 

Satsene varierer mellom kommune avhengig av hvilken ressursinnsats den enkelte kommune har 
brukt innenfor barnehage som følge av bemanning, antall barn, størrelsen på barnehagene osv.  

I tillegg er private barnehager berettiget et kapitaltilskudd pr. heltidsplass. Kommunene som går inn i 
Indre Østfold kommune har alle benyttet nasjonale satser. For 2020 er disse som følger: 

Godkjenningsår Kroner pr. heltidsplass 

Til og med 2011 9.300 

2012 – 2014 16.400 

2015 – 2017 20.200 

2018 – 2020 23.900 

 

5.2.4.3 Selvkostgebyrer 

Indre Østfold kommune beregner kommunale selvkostgebyrer i tråd med «Retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost 
innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal 
dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene 
penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra 
det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de 
neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, 
må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd 
som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.  

Ved utarbeidelse av selvkostgebyrer for 2020 er det lagt som forutsetning i tråd med fellesnemndas 
behandling av sak 09/19 at det skal være like gebyrer i hele kommunen, og for vann- og 
avløpsabonnenter gjelder dette for de som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Salg av vann 
til Hobøl vannverk er håndtert som et eget selvkostområde, basert på avtaleutkastet som er 
utarbeidet med Hobøl vannverk. 

Det forventes store oppgraderinger innen vann- og avløpsområde i Indre Østfold kommune. Det er i 
selvkostgebyrene for 2020 derfor lagt opp til at det avsettes 1,0 mill kroner til fond for vann og 3,8 
mill kroner til fond for avløp for å unngå store økninger i gebyrene fra et år til et annet. Indirekte 
kostnader er behandlet regnskapsteknisk på forskjellige måter i de ulike kommunene. Det er lagt opp 
til et nivå på indirekte kostnader som er i tråd med summen av indirekte kostnader i de tidligere 
kommuners beregninger. Nivået på indirekte kostnader vil man først ha oversikt over når 
etterkalkylen blir utarbeidet i 2021 i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2020. Eventuelle 
avvik i indirekte kostnader i beregningsgrunnlaget vil påvirke avsetningen til/bruk av selvkostfond. 

Årsgebyret for vann og avløp i Indre Østfold kommune er todelt, bestående av et fast 
abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med 
abonnentkategori og forbruksnivå. Det foreslås at samlede inntekter fra abonnementsgebyr skal 
dekke 35 prosent av de årlige kostnadene, slik at forbruksgebyret stimulerer til vannsparing. I 
budsjettforslaget foreslås følgende gebyrer for 2020:  

 Vann inkl mva Avløp inkl mva 

Abonnementsgebyr 1 687,50 2 426,25 

Forbruksgebyr pr m3 13,75 21,90 

Forbruksgebyr pr m3 til Hobøl vannverk * 20,00  

Gebyr slamtank 1-4 m3  1 490,00 

Gebyr minirenseanlegg 1-4 m3  1 787,50 
*Hobøl vannverk betaler ikke abonnementsgebyr til IØK 



 

 

 

 

Dette vil gi følgende avgifter til husstand påkoblet det kommunale ledningsnettet inkl. mva: 

 Vann Avløp Sum gebyr  

Forbruk = 50 m3 2 375 3 520 5 895 

Forbruk = 120 m3 3 338 5 051 8 389 

Forbruk = 200 m3 4 438 6 801 11 239 

 

Ved tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett betales et tilknytningsgebyr. I tråd med 
forslaget til ny vann- og avløpsforskrift som har vært på høring tidligere i år foreslås det en høy og en 
lav sats.  

Tilknytningsgebyrsatser (inkl. mva) Vann Avløp 
Totalt for eiendom som 

tilknyttes begge nettene 

Lav sats 9 375 9 375 18 750 

Høy sats 156 250 156 250 312 500 

Lav sats betales av abonnenter som tilknyttes eksisterende anlegg utbygd i tråd med kommunens 
utbyggingsplaner, og av abonnenter som har bidratt til å dekke utbyggingskostnader ved anlegget de 
er tilknyttet. I praksis vil dette gjelde de fleste nye tilknytninger i Indre Østfold kommune. Høy sats 
benyttes der dette er påkrevd for å finansiere særlig kostnadskrevende vann- og/eller avløpstiltak i et 
avgrenset område, eller hvor abonnenter ønsker å tilknytte seg et ferdig anlegg hvor de andre 
abonnentene har betalt et anleggsbidrag ved utbyggingen. 

Gebyr for renovasjon og feiing, baserer seg på gebyr fra Indre Østfold Renovasjon IKS og Indre 
Østfold Brann og Redning IKS, med tillegg av administrative kostnader i Indre Østfold kommune for 
håndtering av fakturaer, innfordring og kontakt med innbyggerne. 

Årsgebyr Pris inkl. mva 

Renovasjon – helårsbolig 2 893 

Feiing – helårsbolig 519 

 

Kalkylen for beregning av gebyr for utarbeidelse av private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling 
baserer seg på 100 prosent selvkostberegning. Det kan være forskyvninger mellom ressursbruken og 
gebyrinntektene, så budsjettene for private reguleringsplaner og oppmåling viser et merforbruk i 
forhold til beregnede inntekter for 2020. 

Det vises til eget gebyrhefte for detaljer i gebyrene innenfor de ulike selvkostområdene. 

Interkommunale selskaper 
Indre Østfold kommune er deltakere i følgende interkommunale selskaper: 

Driftsassistansen i Østfold IKS 

Indre Østfold Brann og Redning IKS 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Indre Østfold Renovasjon IKS 

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 

 
Ved etablering av Indre Østfold kommune 01.01.2020 vil Askim, Spydeberg og Hobøl 
Avløpssamarbeid IKS, Avlastningshjem IKS, Indre Østfold Krisesenter IKS, Indre Østfold 
Lokalmedisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset) og Mortenstua skole IKS innlemmes i den 
ordinære driften til Indre Østfold kommune. Eksisterende selskaper vil avvikles fra årsskiftet 



 

 

 

2019/2020 og slettes i løpet av 2020. Andre eierkommuner i disse IKS’ene enn de som inngår i Indre 
Østfold kommune, vil få muligheten til å kjøpe tjenester av Indre Østfold kommune. 

Andre samarbeidsformer som Indre Østfold kommune deltar i er: 

Alarmsentralen Brann Øst 

Deltagruppen AS 

Hobøl ASVO 

Ikomm AS 

Innovi AS 

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste (AS under etablering) 

Via3 AS 

Askimregionens næringsutvikling AS 

 

Indre Østfold kommune har noen eiendommer registrert i eget aksjeselskap: 

Askim Rådhus AS 

 

5.2.4.4 Avsetninger  

Det er avsatt 100 mill kroner til dekning av helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2019 med 60,0 mill 
kroner og 40,0 mill kroner til dekning av årseffekten av lønnsoppgjøret i 2020 (01.05.2020-
31.12.2020).  

Det er avsatt 500.000 kroner til formannskapets disposisjonskonto. 

5.3 Investeringsbudsjettet 2020 og 2021-2023 

5.3.1 Overordnede prioriteringer 

Rådmannen legger fram et ekspansivt investeringsbudsjett for årsbudsjett 2020 og økonomiplan 
2020-2023. Flere av prosjektene i 2020 er rebudsjettering av forsinkede prosjekter fra 2019 hvor 
finansieringen for 2019 har blitt reversert på grunn av manglende framdrift.  

Det er lag til grunn følgende investeringsomfang innenfor det enkelte kommunalområdet: 

 

Hvor omfanget innenfor stab/IKO/ØKV/HR er knyttet til årlig egenkapitalinnskudd på 8,0 mill kroner 
+, og årlige strategiske næringskjøp med 15,0 mill kroner forutsatt tilsvarende salg av eiendom. Det 
er det bare satt av en marginal post til oppfølging av investeringsbehov som følge av 
kommunesammenslåingen. Se for øvrig investeringer under hvert kommunalområde. 

2020 2021 2022 2023 Sum

Stab/IKO/ØKV/HR 25,5 24,4 24,8 25,3 100,0

Oppvekst 49,2 31,7 256,7 256,6 594,2

Helse og velferd 48,5 24,5 46,0 15,0 134,0

Stedsutvikling og innbyggerdialog 23,3 12,8 12,8 10,8 59,7

Kirkebygg 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0

Næring plan og teknikk 84,6 41,5 41,5 43,5 211,1

Startlån for videreutlån 75,0 90,0 105,0 120,0 390,0

Kommunalteknikk - selvkostområdene 165,5 146,0 140,0 140,0 591,5

479,0 378,4 634,3 618,7 2 110,3



 

 

 

5.3.2 Budsjettskjema 2A 

Budsjettskjema 2A - Investering

beløp i mill kroner

2020 2021 2022 2023

Investeringer i anleggsmidler 396,0 280,0 520,5 489,4

Utlån og forskutteringer 75,0 90,0 105,0 120,0

Kjøp av aksjer og andeler 8,0 8,4 8,8 9,3

Avdrag på lån 32,0 34,1 36,5 39,4

Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets finansieringsbehov 511,0 412,5 670,8 658,0

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 363,9 319,1 516,3 506,5

Inntekter fra salg av anleggsmidler 15,0 15,0 15,0 15,0

Tilskudd til investeringer 20,1 0,0 11,4 11,4

Kompensasjon for merverdiavgift 41,6 22,3 71,6 65,4

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 32,0 34,1 36,5 39,4

Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum ekstern finansiering 472,6 390,5 650,8 637,6

Overført fra driftsbudsjettet 16,6 13,6 11,2 11,1

Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av avsetninger 21,9 8,4 8,8 9,3

Sum finansiering 511,0 412,5 670,8 658,0

Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

 

5.3.3 Overordnede prioriteringer 

5.3.4 Budsjettskjema 2B 

Budsjettskjema 2B
Beløp i  mill kroner

Prioritering Tiltak

Må/b

ør/ka

n

Status 

(pågår/n

ytt) Tiltakets navn og kort beskrivelse

Stab/IKO/ØKV/HR
1. Må Ny Egenkapitalinnskudd KLP IØK 8,0 8,4 8,8 9,3 34,5

2. Bør Ny IKT-investeringer (netttilganger/dokumentsenter/applikasjoner) IØK 2,5 1,0 1,0 1,0 5,5

3. Bør Ny Strategiske eiendomskjøp IØK 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

25,5 24,4 24,8 25,3 100,0

Oppvekst
4. Må Pågår Rehabilitering Grøtvedt skole Askim 30,8 30,8

5. Må Ny Nye skolebygg IØK, i ihht. skolebruksplanen IØK 20,0 250,0 250,0 520,0

6. Må pågår Båstad skole - oppgradering Trøgstad 6,8 6,8

7. Bør Ny IKT i skolen (1 PC per elev i alle ungd.skoler) IØK 6,6 6,6 6,6 6,6 26,4
8. Må Ny Ringvoll bhg, renoveres inne/ute (kapasitetsutvidelse) Hobøl 5,0 5,0

9. Må Ny Tilpasning arbeidsplasser i barnehager (SFS 2201 ) IØK 2,0 2,0

10. Må Ny Tilpasn. helsestasjon-krav til medisinsk rom og venterom Askim 3,0 3,0

11. Kan Ny Ipad'er- håndholdte terminaler (35) IØK 0,1 0,1 0,2

49,2 31,7 256,7 256,6 594,2

Helse
12. Bør Nytt Velferdsteknologi/videodialog kommune - pasient IØK 1,0 1,0

13. Må Pågår Birkelunden bofellesskap, påbegynt 2019 Eidsberg 11,0 11,0

14. Må Pågår Griniveien 29, tilpassede boliger, påbegynnes 2019 Spydeberg 19,5 19,5

15. Må Ny Tilrettelagte boliger for pers. med neds. funks.evne Askim 1,5 15,0 15,0 31,5

16. Bør Ny Digitale nøkkelsystemer Eidsberg 1,0 3,0 4,0

17. Bør Ny Boliger psykisk helse Hobøl 1,0 11,0 12,0

18. Bør Ny Boliger til flyktninger og vanskeligstilte Askim 1,0 5,0 6,0

19. Må Ny Sykesignalanlegg sykehjem IØK 10,5 10,5

20. Bør Ny Ny heis i "gamle hospitalet" Edwin Ruud Eidsberg 3,0 3,0
21. Må Ny Nødstrømsaggregat alle sykehjem, etter ROS-analyse IØK 3,0 3,0

22. Bør Ny Mulighetsstudie institusjonene i Indre Østfold IØK 0,0 0,0 0,0

23. Kan Ny Tilpasning kjøkken/matproduksjon til IØK IØK 1,0 1,0

24. Må Ny Tilr.lagte boliger for pers. med neds. funks.evne Askim 1,5 15,0 15,0 31,5

48,5 24,5 46,0 15,0 134,0

Stedsutvikling og innbyggerdialog
25. bør Ny By- og sentrumstiltak IØK 3,0 3,0 6,0 6,0 18,0

26. bør Ny Lokale verksteder IØK 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

27. Må Ny Utomhusanlegg - skole og barnehage IØK 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

28. Bør Ny Innbyggertorg og bibliotek IØK 4,0 2,0 2,0 0,0 8,0

29. Må Ny Digitalisering servicetorgene IØK 3,0 3,0

30. Bør Ny Maskiner og transportutstyr IØK 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2

31. Må pågår Trøgstad stadion - oppgradering Trøgstad 8,0 8,0

32. Bør Ny Utstyrslager på sentralidrettsanlegget (priorteres tippemidler) Spydeberg 0,5 0,5

33. Bør Ny Rehabilitering av idrettsanlegg/Nytt dekke kunstgress Askim 3,0 3,0

23,3 12,8 12,8 10,8 59,7

Kirker
34. Bør Rundsumsbevilgning til kirkebygg 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0

7,5 7,5 7,5 7,5 30,0

SUM           

2020-2023
2020 2021 2022 2023

 

 



 

 

 

Budsjettskjema 2B, forts.
Beløp i  mill kroner

Prioritering Tiltak

Må/b

ør/ka

n

Status 

(pågår

/nytt) Tiltakets navn og kort beskrivelse

Næring plan og teknikk

Plan

35. Bør pågår Oppmålingsutstyr IØK 0,3

36. Bør Ny Reguleringsplaner og fagutredninger til kommuneplanen IØK 1,0

Vei

37. Bør pågår Leskur/busskur Askim 0,2 0,2

38. Bør pågår Oppgradering av veinett ifbm VA Spydeberg 1,0 1,0

39. Bør Ny Sideveismidler generelt (Askim, Eidsberg, osv…..) 4,0 4,0

40. Kan Ny Tursti Tømmeråsveien Askim 1,0 1,0

41. Bør Ny Gatelys - målte anlegg IØK 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0

42. Bør Ny Maskiner og transportmidler IØK 4,0 4,0 4,0 12,0

43. Bør Ny El-varebiler IØK 3,0 3,0

44. Bør Ny Veier, gater og trafikksikkerhet IØK 2,0 4,0 4,0 4,0 14,0

45. Bør Ny Brugata (bro over jernbanen) Askim 2,0 2,0

Bygg og anlegg

46. Må pågår Trekanten 2 - tomannsbolig (kommunal bolig) Askim 3,4 3,4

47. Må pågår Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården Askim 1,7 1,7

48. Må pågår Knapstad flerbrukshall Hobøl 16,7 16,7

49. Må pågår Trøgstad torg Trøgstad 2,1 2,1

50. Må Pågår Ombygging Spydeberg kommunehus til NAV Spydeberg 21,3 21,3

51. Må Ny Utstyr og inventar NAV Spydeberg 6,3 6,3

52. Må Ny Brannsikkerhetstiltak IØK 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0

53. Må Ny Utfasing av oljekjel i Prestenga barnehage Askim 2,0 2,0

54. Bør Ny Opprustning bygninger formålsbygg og boliger, herunder: IØK 10,0 26,0 26,0 26,0 88,0

 - Tilpasn. bygg i Eidsberg (til Oppvekst/adm, Livsmestring) Eidsberg 0,0
 - Prosjektering/ombygging Parkveien 7 Trøgstad 0,0

55. Bør Ny Ladestolper - bildeling IØK 1,2 1,2

84,6 41,5 41,5 43,5 211,1

Næring, plan og teknikk selvkost
55. Bør pågår Sanering Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien                                            Askim 46,5 45,0 25,0 25,0 141,5

56. Må Ny Renseanlegg IØK 100,0 100,0 200,0

57. Bør Ny Mindre vann- og avløpsrosjekter IØK 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

58. Må Ny Brødholt pumpestajon Hobøl 3,0 3,0

59. Må Ny Vanntårn Trippestad Askim 5,0 5,0 10,0

60. Må Ny Kartlegging vann IØK 2,0 2,0

61. Må Ny Vannverk - nytt filtermedie IØK 2,0 2,0 4,0

62. Må Ny Ledningsanlegg Grav - Festningsåsen IØK 0,5 0,5

63. Må Ny Vannforsyning Brennemoen - Mørkved Askim/Eidsberg 1,0 49,0 50,0

64. Må Ny Oppgradering Hemnes vannverk Spydeberg 9,9 3,0 12,9

65. Må Ny Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate -Sorenskriverveien Eidsberg 2,0 6,0 8,0

66. Må Ny Ny brønn Sandstangen Trøgstad 0,5 1,0 1,5

67. Må Ny Sanering Rådyrveien - Ekornveien Hobøl 5,0 4,0 9,0

68. Må Ny Sanering Tolvshusveien Tomter 4,0 4,0 8,0

69. Må Ny Sanering gml. steinkiste Askim 3,0 8,0 11,0

70. Må Ny Ombygging Elvestad renseanlegg Hobøl 8,0 4,0 12,0

71. Må Ny Vannmålere til prosjekt i Askim (IØK eier vannmålerne) IØK 4,5 4,5

72. Må pågår VA Sanering Henstad 18,0 18,0

73. Må pågår Solbergfoss renseanlegg 10,0 10,0

74. Må pågår Trykkavløp Kateralveien 7,0 7,0

75. Må pgår Avløp Solbergfoss 18,6 18,6

165,5 146,0 140,0 140,0 591,5

76. Startlån 75,0 90,0 105,0 120,0 390,0

77. Eiendomssalg 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

Sum 238,5 142,4 389,3 358,7 1 128,8

Sum, selvkost 165,5 146,0 140,0 140,0 591,5

Sum, startlån for videreutlån 75,0 90,0 105,0 120,0 390,0

479,0 378,4 634,3 618,7 2 110,3

SUM           

2020-2023
2020 2021 2022 2023

 

 



 

 

 

5.3.4.1 Økonomiplan 2021-2023 

Økonomiplanperioden som følger med årene 2021, 2022 og 2023 legges fram i 2020-priser. Pris- og 
lønnsvekst blir årlig kompensert over frie inntekter med beregnet kommunal deflator (vektet 
prisutvikling på lønns- og prisvekst). Endringene som framkommer i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B 
fra 2020 er et uttrykk for volumendringer. Det er lagt til grunn en realvekst i frie inntekter på 0,5 
prosent som gjør at skatt- og rammetilskudd er justert opp i årene 2021-2023. Samtidig viser 
budsjettskjema 2A og 2B et høyt investeringsnivå som gjør at renter og avdrag økes betydelig utover i 
økonomiplanperioden.  

Budsjettskjema 1B viser utviklingen i kommunalområdenes rammer. De mest markante 
nivåendringene er: 

- Helårsvirkning i nedtrekk for overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunen til stat 

på kommunalområde økonomi- og virksomhetsstyring 

- Innenfor kommunalområde HR og organisasjon et årlig nedtrekk av ressurser på 

ressursbanken som følge av at det etableres andre varige løsninger for enkeltansatte som i 

dag er i ressursbanken, samt en tilpasning til varig nivå i ressursbruk på ordningen for HTV og 

HVO etter at prosjektfasen for Indre Østfold kommune er avsluttet 

- Nedtrekk som følge av effektivisering i staber 

- Nedtrekk for avslutning av IKT-prosjektet Indre Østfold kommune 2020 innenfor 

kommunalområde innovasjon og kommunikasjon 

- En økning i ressursbruk knyttet til nye boliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne som 

tas i bruk i 2020 innenfor kommunalområde helse og velferd 

- Nedgang i netto driftsramme til Næring, Plan og Teknikk som følge av økte vann- og 

avløpsgebyrer knyttet til kapitalkostnader innenfor selvkost 

Indre Østfold kommunes utgiftsnivå arves fra 5K hvor prognosene for 2019 indikerer et samlet 
negativt netto driftsresultat på i størrelsesorden -20-30 mill kroner og med et langt høyere driftsnivå 
enn de løpende driftsinntektene gir rom for.  

For å balansere økonomiplanen har det fra rådmannens side vært to sentrale virkemidler som er lagt 
til grunn i utarbeidelsen av budsjett- og økonomiplan som et ledd i å få til en kontrollert overgang til 
Indre Østfold kommune: 

- deltakelse i prøveordningen statlig finansierte omsorgstjenester (SIO) 

- bruk av overgangsordning for eiendomsskatt 

Fellesnemnda har tidligere vedtatt deltakelse i SIO. De har også ønsket at økonomiplanen skulle 
synliggjøre driften både med og uten eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer, hvorav 
fellesnemnda ønsket at alternativ uten eiendomsskatt ble lagt til grunn. Med det driftsnivået 5K 
bringer inn i Indre Østfold kommune har rådmannen sett det krevende å avvikle eiendomsskatten fra 
2019 til 2020 uten at dette får betydelige konsekvenser for tjenesteleveransene i Indre Østfold 
kommune. Dette ville medføre så raske og omfattende endringer at rådmannen mener det nye 
kommunestyre må få vurdere situasjonen før omfattende endringer i tilbud til innbyggerne 
iverksettes. Det er derfor lagt til grunn, som fellesnemnda tidligere har åpnet for gjennom vedtak av 
egen forskrift om avgifter og gebyrer i en overgangsperiode på 2 år, bruk av ny overgangsordning 
som er foreslått i statsbudsjettet for 2020, men som ikke er vedtatt enda. Det er i økonomiplanen 
2020-2023 beregnet eiendomsskatteinntekter som i 2019 også for 2020 og 2021. Dette gjør at det vil 
oppstå et betydelig effektiviseringskrav i 2022 og 2023 på i størrelsesorden 30-40 mill kroner når 
eiendomsskatten avvikles fra dagens omfang. Samtidig legger rådmannen med et vedlegg som 
skisserer mulighetsrommet ved vedtak om å avvikle eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer 
mv. allerede fra 2020.  



 

 

 

Budsjettskjema 2A og 2B viser investeringsprioriteringene for årsbudsjettet i 2020 og økonomiplanen 
2021-2023. Samlet i økonomiplanen ligger det et finansieringsbehov på 2,1 mrd. kroner hvor 52,0 
mill kroner finansieres fra løpende drift, 48,0 mill kroner finansieres med bruk av fondsmidler, 60,0 
mill kroner gjennom salg av tomteverdier, 43,0 mill kroner gjennom tilskudd, 200 mill kroner fra 
momskompensasjon og resterende 1 705 mill kroner i låneopptak. 390 mill kroner av låneopptaket er 
knyttet til startlånordningen gjennom Husbanken, 591 mill kroner er knyttet til selvkostinvesteringer 
hvor renter og avdrag finansieres over vann- og avløpsgebyrene. I samme periode vil det nedbetales 
485 mill kroner i avdrag. 

Det vises til omtale under kommunalområdene for rådmannens merknader til investeringene.  

 


