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Statsbudsjettet 2020

Økt handlingsrom: 2,3 %

- Lønns og prisvekst: 3,1 %

= Reelt handlingsrom: -0,8 %



Statsbudsjettet 2020

• Stramt
– Forutsetning at kommunene effektiviserer 0,5 %

• Tilskuddsordninger innlemmet i rammetilskuddet. Presenteres som 
satsninger, men er i realiteten kutt
– Tidlig innsats 

– Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

– Psykologstillinger

– Dagaktivitetstilbud demens mm.

– Boligtilpasning

• Reduserte refusjoner for ressurskrevende tjenester

• Moderasjonsordninger i SFO

• Eiendomsskatt fra 7 til 5 promille, 4 promille i 2021.



Økonomisk nedoverbakke

Ås kommune oktober 2015: Ås kommune oktober 2019:



Økonomisk nedoverbakke…

Ås kommune oktober 2015:
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Ny kommunelov

• Kommunene skal vedta finansielle 
måltall

• Finansielle måltall for Ås kommune

• Netto driftsresultat: 1 %

• Disposisjonsfond: 10 %

• Netto lånegjeld: 106 %



Økonomisk utfordring

• Økonomien  samsvarer ikke med 
ambisjonsnivået. 

• Det er gjennomført store 
investeringer for framtiden, og flere 
investeringer står for tur. 

• Samtidig er befolkningsveksten lav



Utvikling netto driftsresultat



Utvikling disposisjonsfond



Utvikling netto lånegjeld



Det kreves endring

• Stopper ikke den negative økonoiske 
utviklingen vil kommunen komme i 
ROBEK om få år.

• Det er behov for innsparinger og det 
haster. 

• Politikerne og administrasjonen må 
jobbe sammen i dette arbeidet. 



ROBEK

• ROBEK er et register over kommuner som er i 
økonomisk ubalanse.

• Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland:
For de fleste kommuner som havner i registeret 
kommer ikke dette som noen overraskelse. De 
har lenge visst at dette var et sannsynlig utfall. 

Årsaken ligger som oftest i at nødvendige 
omstillinger eller tiltak ikke er blitt igangsatt i 
tide. Den økonomiske ubalansen er knyttet til 
kommunens drift.



Oppsummert
 Stadig dårligere driftsresultater sett mot andre

 Rådmannen har varslet økonomiske 
utfordringer når investeringsprogrammet 
realiseres

 Utsatt/unngått å gjøre krevende prioriteringer 
for å styrke økonomien/handlingsrommet

 Lite reduksjon i tjenestenivå

 Redusert befolkningsvekst

 Men har opprettholdt ambisjonsnivå på 
investeringer

 Omstilling og omorganisering tar tid og har 
også noen kostnader på kort sikt

 Lommene er tømt, svært lite handlingsrom



Framsikt


