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Ordfører Geir Waage



2007
• Terra – tap 222 mill. kr (opererte med marginale driftsmarginer) 
• Ordfører Geir Waage: «Rana kommune skal ikke på Robek»

2011
• Vesentlig høyere ressursbruk enn sammenlignbare kommuner
• Det langsiktige omstillingsløpet starter

2014
• Omstillingsoppgaven vokser – 128 mill. kr i perioden 2015 - 2018

2015
• KØB med handlingsregler og trekanten introduseres i budsjettprosessen

2016
• 40 års perspektivanalyse

2017
• Nytt skolestrukturvedtak – med rammer satt i budsjett/økonomiplan basert på KØB-

kommunikasjon

2019
• Har i perioden 2011-2019 omstilt for 236 mill. kr
• Omstillingsoppgaven i 2020-2024 er på rundt 70 mill. kr



Budsjettvedtak kommunestyret 14.12.2015:

• «Økonomisk perspektivanalyse: Rådmannen bes om å 
framlegge en økonomisk perspektivanalyse som viser 
befolkningsutvikling, gjeldsgrad, nedbetalingsplan og 
egenkapitalsituasjon for kommunen i et 40 års perspektiv».

Langsiktig styring



• Kommunal omstilling tar tid og vil gå over flere 
valgperioder.

• Der er viktig å planlegge langsiktig for å sikre en 
riktig og stø kurs.

• Viktige styringsverktøy: 

• Perspektivanalyse og handlingsregler etter 
kommunaløkonomiske bærekraftprinsipper

Langsiktig styring



• Gjør vi ingen ting vil situasjonen trolig forverre 
seg og det blir behov for mer drastiske tiltak

• Vi må unngå «økonomisk forlis»
• Vi trenger felles forståelse, langsiktighet og en 

rød tråd til nye måter å løse kommunens 
oppgaver på

2
0

Vi må på rett kjøl!



• Alle partier – «det er behov for handlingsregler.»
• Alle partier – Ønske om å ikke ødelegge for neste generasjon.

• Modellen er vanskelig å misforstå.
• Modellen er et fast referansepunkt
• Fordel at modellen baseres på Riksrevisjonens undersøkelse.

Politisk forankring



Budsjettprosessen
Ranamodellen

- Den røde tråden



• Budsjett – dette vil vi oppnå - så mye koster det! 
• Årsregnskap – slik ble resultatet, så mye kostet det! 

Den røde tråden….



Årshjul økonomi



Samarbeidsprosjekt mellom 
• NORD Universitet
• Fylkesmannen i Nordland
• Rana kommune

Startet i 2016- avsluttes høsten 2020
• Formidlingspakke: Utvikling av modeller og formidling av 

økonomiske mål og resultater. Video lanseres i oktober.
• Undersøkelser – hva påvirker kommunaløkonomisk 

bærekraft?
• Omdømmebygging – fra Terrakommune til KØB-kommune

KØB - prosjektet



• Bakgrunn
• Kommunestyret har behov for retningslinjer for hvor mye 

penger vi kan bruke. 
• Hvordan kan vi rigge økonomien uten å påføre kommende 

generasjoner økte belastninger (langtidstenkning)?
• Hvor mye kan vi bruke på drift totalt (driftsramme)?
• Hvor mye kan vi bruke på investeringer 

(investeringsramme)?

Handlingsregler og Kommunal økonomisk bærekraft



• Gjør økonomisk informasjon forståelig.
• Langsiktig styring gir handlingsrom til politiske 

veivalg
• Gir forutsigbare kommunale tjenester
• Styrker kommunens samfunnsrolle

KØB-modellen bidrar til gode beslutninger og 
langsiktig styring



Ny skolestruktur
• Ny skolestruktur vedtatt av kommunestyret i 

juni 2016
• Gir en gjeldsgrad på 128 prosent i 2030
• Lampene blinker rødt under budsjettsamling 

høsten 2016
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Ny skolestruktur
• Ny skolestruktur vedtatt av ko



 I perioden 2011 – 2019 har driften 
omstilt for 236 mill. kr. 

 Omstillingstakten var størst i perioden 
2014 - 2017 med i snitt 40 mill. kr pr år.
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Snitt 2011-2019: 26,4 mill. kr

Måloppnåelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omstillingsmål akkumulert 48 89 118 163 208 223 243 263
Avvik omstillingsmål (res. drift) -12 -15 -10 26 8 5 -7
Akkumulert måloppnåelse 36 74 108 189 215 227 236



Brutto investeringer 2008 – 2019 (2020 – 2023)
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Kommunikasjon! Kommunikasjon! Kommunikasjon!
Holdninger og kultur
Kontinuitet
Felles ståsted
Etablerte møtepunkter
 Langsiktighet
Prioriteres
 Ledelsen går i front – både politisk ledelse og administrativ 

ledelse

Hva er viktig?
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 Hvordan skal vi prioritere og samarbeide for å skape videre vekst og sikre at kommunen 
fremstår som attraktiv for innbyggere, tilflyttere, næringsliv og besøkende? 

 Hvordan skal vi i felleskap bygge om vedtatt visjon?
 Hvordan skal vi sikre en bærekraftig utvikling som sikrer fremtidige generasjoner?  

Utfordringer og utfordringsbilde



Kommunal
økonomisk
Bærekraft

Rådmann Robert Pettersen



Høyere ressursbruk enn sammenlignbare kommuner

Samferdsel; 
13,1 mill. kr.

Grunnskole; 
36,5 mill. kr.

Kommunehelse; 
9,5 mill. kr.

Sosialtjeneste; 
10,5 mill. kr.

Barnevern; 
10,4 mill. kr.

Fysi.planl., 
kulturm., natur 
og nærmiljø ; 
1,5 mill. kr.

Kultur; 
6,7 mill. kr.

Kirke; 5,2 mill. kr.

Øvrige områder; 
1,7 mill. kr. Adm. og styring; 

11,6 mill. kr.

106,7 mill. kr.



• For høyt driftsnivå og strukturelle utfordringer
• Demografiske utfordringer - flere eldre og færre unge
• Behov for handlingsrom for å ivareta 

samfunnsutviklerrollen

Verktøy
• KØB modellen med økonomiske handlingsregler som skal 

gi langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare 
kommunale tjenester. 

Utfordringer



Demografi justeringer
Nedtrekksmodell 30/70
Økonomiske handlingsregler
Årshjul

Budsjett forutsetninger som felles plattform



Sentralt budsjettunderlag



• Kommuneøkonomi er komplisert
• Mange interessenter

• Økonomisjefens ønske 
å briljere (vise hvor vanskelig og komplisert alt er) eller…
å legge til rette for gode beslutninger - gjøre 

kompliserte ting forståelig for flest mulig!

Formidling



Riksrevisjonen:
«Det er sammenhengen av store lån, 
lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat 
som gir utfordringer.»

KØB - modellen



 Kommunikasjon! Kommunikasjon! Kommunikasjon!
 Holdninger og kultur
 Kontinuitet – impulskontroll. 
 Felles ståsted – enige om hvordan verden ser ut.
 Etablerte møtepunkter
 Langsiktighet – spesielt investeringer. 
 HAR prioritet

 Ledelsen går i front – både politisk ledelse og administrativ ledelse

Suksessfaktorer



Bærekraftstrappa - kommuneøkonomi



John Nash
1928 - 2015



• Det er rådmannens plikt å ha en helhetlig 
tilnærming

• Hvilken rolle inntar politikerne?
Sektororientert?
Helhetsorientert?

Vi må ville hverandre vel!

Har kommunen finanspolitikere?
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