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Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

 

SV har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 

1. Vi ser at det i den ene foilen som ble lagt frem lå eiendomsskatt inne med kroner 0,-. Hva er 

potensielt inntektsmuligheter for Nordre Follo ved å innføre eiendomsskatt? Lek gjerne med 

tallene 

Svar: Foilen det vises til nevnte ikke eiendomsskatt eksplisitt.  

Utredning av eiendomsskatt er en svært kompleks sak der det kreves et større utredningsarbeid 

for å kunne gi mer nøyaktige svar. Svaret er her derfor basert på anslag og med utgangspunkt i 

en utredning som Ski kommune gjorde i 2016.  

Kort oppsummert så ble det i Ski i 2016 beregnet at Ski ville fått om lag 38 mill kr i eiendomsskatt 

fra boliger ved 2 promille skattesats og et bunnfradrag på 1 mill kr. Takseringen var basert på et 

boligverdigrunnlag fra 2014 – ligningsverdien er ¼ av denne verdien, og det ble også lagt til grunn 

en reduksjonsfaktor fastsatt av skatteetaten. Beregningen for boliger var mer nøyaktig enn det 

som gjaldt næringslivet. Her var det anslått at det ville gi mellom 15 – 40 mill kr i skatt.  

Det var beregnet at det ville brukes om lag 5 – 10 mill kr til taksering per år i takseringsårene – og 

deretter en årlig utgift til eiendomsskattekontoret på 1 – 1,5 mill kr årlig.  

I Oppegård er det om lag 10 % færre innbygger – og derav boliger. Men verdigrunnlaget i 

Oppegård er nok noe høyere.  Så dersom vi forutsetter at færre boliger i Oppegård utliknes av at 

det er høyere verdigrunnlag, kan vi for enkelthets skyld anta at det ville gitt omtrent samme 

inntekt. Oppegård har mindre næring enn Ski.  

Boligverdiene har økt siden 2014.  Så et nøkternt anslag vil da kunne gi noe slikt som 80 –

90 mill kr på boliger med 1 mill kr i bunnfradrag. Hvordan et bunnfradrag på 2 mill kr vil slå ut, er 

ikke godt å si uten å gjøre nærmere beregninger. Det er grunn til å anta at mange rekkehus, 

tomannsboliger og mindre eneboliger, har et verdigrunnlag for beregning av eiendomsskatt 

nettopp i intervallet 1 – 2 mill kr. Så et bunnfradrag på 2 mill kr vil sannsynligvis bety en større 

reduksjon i inntekten.  Det er ikke mulig å gjøre beregninger på hvordan fritak for inntekter under 

kr 500 000 vil slå ut uten en større utredning. Det er også viktig å merke seg at det ikke er lov å 

innføre 2 promilles eiendomsskatt fra første år med skatten. Det må skje en opptrapping fra 1 

promille år 1 og så en årlig økning på 1 promille til øverste skattesats som i 2020 er 5 promille. 

Dette betyr at full eiendomsskatt ikke kunne vært innfaset før fra 2025.  

I 2019 er det 371 kommuner som har innført eiendomsskatt, og av disse er det 260 som har det 

bare på boliger. I 2018 utgjorde eiendomsskatten om lag 14,2 mrd kr, og av dette kom 7,4 mrd kr 

fra boliger. Av de kommunene som har eiendomsskatt utgjorde dette 3 % av brutto 

driftssinntekter i kommunen.   
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2. Det er avsatt betydelige midler til innovasjon og omstilling. Hvor mye dreier det seg om i 

kroner, hva er det konkret, hva ser man for seg i reell gevinstrealisering og hvordan sikres den?  

 

Svar:  

Det er foreslått 18,7 mill kr til Omstilling og 18,6 mill kr til Innovasjon i 2020. Dette økes til 28,2 

mill kr til begge tiltakene i 2021, 38 mill kr til begge tiltakene i 2022 og nesten 39 mill kr til hver av 

tiltakene i 2023. Da vil det fremover årlig bli satt av 1 % av brutto driftsinntekter årlig til hhv 

Innovasjon og Omstilling. Midlene til innovasjon og omstilling er nødvendig for å kunne ha 

ressurser til å iverksette ny praksis, ta merkostnadene ved implementering av nye tjenesteprofiler 

i perioden med og før mulig utfasing av eldre løsninger, ta i bruk ny teknologi, bygge kompetanse 

og teste ut nye innovative løsninger for å redusere driftsnivået, levere bedre tjenester for midre 

ressurser og forebygge behov for ytterligere investeringer. For ytterligere informasjon; se 

Prøvebudsjett 2019 – 2022, side 33 og 34. 

Det forutsettes og vil bli beskrevet gevinstrealisering for alle prosjekt i «Handlingsrom 2023», og i 

kommunens løpende arbeid med tjenesteutvikling, kontinuerlig forbedring og innovasjon. Se 

«Effekter ved kommunereform», Fellesnemnda sak 17/2019 og 35/2019. 

3. Vi registrerer at 40 millioner fremstår som kutt utfra regjeringens statsbudsjett. Hva kunne 

Nordre Follo fått for disse 40 millionene? Lek dere gjerne med tallene. 

Svar: 

Reduksjon på 40 mill  kr i generell lavere realøkning  i frie inntekter/underkompensasjon for 

øremerkede tilskudd, betyr først og fremst at kommunen må prioritere mye strammere i forhold 

til hva som legges inn i rammene av det som tidligere ble gitt som øremerkede tilskudd.  

40 mill kr er mye penger for en kommune – også for en kommune på Nordre Follos størrelse. 

Dersom man hadde lagt inn denne summen til f.eks økning i antall årsverk, ville f.eks gitt 50 

lærerårsverk, nesten 60 årsverk til sykepleiere og om lag 70 årsverk som fagarbeidere. Dette er 

basert på gjennomsnittlig lønnsnivå. Det ville også kunnet bety årlige renter og avdrag på et 

investeringslån i størrelsesorden 800 mill kr. 

 

4. Vi undrer oss over hvordan to veldrevne kommuner, ifølge Rådmann, når slått sammen får så 

krevende økonomiske utfordringer?  

Svar:  

Det er ikke kommunereformen i seg selv som er årsaken til at Nordre Follo har det krevende 

økonomisk. Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok i desember 2018 et driftsbudsjett for 2020 

som tilsvarer behov for reduksjon i rammene for tjensteproduksjonen på 210 mill kr. 

Prøvebudsjettet 2019 for Nordre Follo utarbeidet våren 2018 viste av den nye kommunen vil sitte 

med en betydelig overkapasitet innen skoler og barnehager i forhold til innbyggernes behov. 

Oppegård og Ski kommuner drives meget effektivt og leverer tjenester av høy kvalitet. Det er 

økningen i renter og avdrag som følge av vedtatte og planlagte investeringer som gir økonomiske 

utfordringer. 

5. Jeg veit at Framsikt er et godt verktøy, likevel krever det litt innføring i hvordan programmet 

fungerer. Burde vi ha fått en kjapp opplæring i det? For eksempel når man legger inn 

innsparing år for år. 
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Svar: 

For at også folkevalgte skal være godt rustet til å forstå og kunne bruke styringsverktøyet 

Framsikt, vil rådmannen sørge for opplæring av politikernes modul før denne tas i bruk for Nordre 

Follo. Rådmannen planlegger for at denne skal tas i bruk ved behandling av Strategi- og 

handlingsplan 2021-2024. Våre folkevalgte vil da i forkant av sin behandling få tilbud om 

opplæring. 

 

 


