
Rådmann Runar Kristiansens innledning i budsjettdokumentet 
 
Rådmannen har ordet  
2021 er et år vi går inn i med like stor usikkerhet som 2020 har båret preg av. 
Koronasituasjonen er uavklart og vi vet ikke hvor lenge vi må leve med utfordringene og 
uforutsigbarheten som følger i kjølvannet til viruset. Alle tjenesteområder i kommunen er 
berørt på en eller annen måte, og presset på de ansatte har økt. Dette er ikke ideelle 
rammer å drive omstillingsarbeid innen. Det som imidlertid er sikkert er at 
omstillingsarbeidet i kommunen må fortsette. Rådmannen har også tidligere påpekt 
viktigheten av å legge om driften og tilpasse oss det synkende innbyggertallet og de 
reduserte inntektene – samtidig som vi må ha fokus på å snu den negative 
befolkningsutviklingen. Det er igangsatt omstillingsarbeid innen helse- og omsorg og det er 
vedtatt utredning på skolestruktur. Det samarbeides også interkommunalt bl.a gjennom 
utviklingsprosessen HIKT 2025. Hensiktsmessig organisering er nøkkelen til en effektiv drift. 
Da må vi bl.a se på antall skoler/barnehager, om det er ytterligere aktiviteter vi kan drifte 
interkommunalt og om det er effektivt å organisere en marginal del av kommunens 
virksomhet – skogsdrift – som et eget kommunalt foretak. Vi må etterstrebe optimal 
organisering og ressursbruk. Dette omstillingsarbeidet vil i stor grad også prege 2021.  
 
Om mye fortsatt er usikkert så er økonomiplan 2021-24 første gang vi med sikkerhet kan 
budsjettere med inntekter fra vindkraft. I flere år nå har vi budsjettert med økte inntekter de 
to siste årene i økonomiplanperioden uten at utbygger har fattet endelig 
investeringsbeslutning. Nå er Akershus Energi og KLP i gang med utbyggingen av Odal 
Vindkraftverk. Vi kan for første gang legge inn en inntektsøkning alle fire årene i 
økonomiplanen; fra 3,5 i 2021 til 14,5 millioner i 2023 og 2024. Uavhengig av hva man måtte 
mene om vindkraftutbygging så vil utbyggingen generere inntekter i mange år fremover. 
Dette er gledelig, men inntektsøkningen vil langt på vei spises opp av inntektstapet 
kommunen får hvis vi legger SSBs prognoser for befolkningsutvikling til grunn. Det vil være 
uansvarlig å budsjettere med samme inntektsnivå i hele fireårsperioden når både utviklingen 
de siste årene og SSBs prognose tilsier at innbyggertallet vil synke ytterligere.  
 
Presset på kommuneøkonomien merkes på mange måter. Ressurskrevende tjenester er bare 
et av områdene hvor kostnadene for kommunene øker langt ut over det kommunene blir 
kompensert for. Her er det forsøkt å finne interkommunale løsninger uten å lykkes, så 
administrasjonen må derfor se om det er mulig å levere tjenestene mer kostnadseffektivt, 
f.eks ved å hente hjem brukere som vi nå kjøper tjenester til på det private markedet utenfor 
kommunen.  
 
Økonomiplan for 2021-24 forsøker å gjenspeile satsningsområdene i kommuneplanens 
samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2019. Det er første gang dokumentet bygges opp på 
denne måten. Intensjonen er at det tydeligere fremkommer om budsjettiltakene støtter opp 
under kommunens satsingsområder. Dokumentet må sees på som et 
førstegenerasjonsdokument og vi vil måtte bruke de neste årene på å rendyrke dette 
ytterligere.  
 
Investeringsbudsjettet er en integrert del av økonomiplanen og de driftsmessige 
konsekvensene synliggjøres i driftsbudsjettet. Selv om Nord-Odal kommune har en høyere 



lånegjeld enn mange sammenlignbare kommuner vil det fortsatt være investeringsbehov. 
Rådmannen vil imidlertid nok en gang mane til forsiktighet og det må vurderes nøye om vi 
kan ta oss råd til store investeringer som f.eks ny barnehage i Mo. Konkret foreslår 
rådmannen at denne investeringen utsettes til vi har vedtatt ny skolestruktur. 
 
I usikre tider som 2020 har vært pga pandemien er informasjon til innbyggerne viktig. Nord-
Odal kommune har skåret høyt på nasjonale undersøkelser og kåringer når det gjelder 
nettopp service til innbyggere, åpenhet og dialog. Det er viktig at dette prioriteres høyt også 
i årene fremover og at vi prioriterer informasjon også i det pågående omstillingsarbeidet.  
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