
Kommuneøkonomi og demografisk utvikling 
2020 – 2040 

Indre Fosen kommune
Våren 2020



Brutto budsjett Indre Fosen 2020:

960 013 886,-



Noen fundamentale perspektiver:
1. Kommunale penger er ekte penger!

– Er det tomt så er det tom

2. Fordelingen av pengene er et 0-sumsspill
– Mellom kommuner og mellom sektorer og avdelinger

3. Man kan ikke få noe for ingenting 
– Realisme – ikke ønsketenkning
– Vil du målet så må du ville virkemiddelet

4. Langsiktighet 
– tæring etter næring og generasjonsansvar

5. Penger er et virkemiddel - ikke et mål
– Hold orden på økonomien!



Økonomistyring i kommuneverden

• Virkeligheten forandrer seg. Det er 
dårlig gjort av virkeligheten. Men 
slik er det.

• Kommuneøkonomien er direkte 
koblet til demografiske endringer 
og sentrale politiske prioriteringer

Demografi er studium av menneskelige 
befolkninger og de endringer som forårsakes av 
fødsler, dødsfall og flyttinger, særlig mht størrelse, 
sammensetning, utvikling og geografisk fordeling.



Elevtallet endrer seg, antall eldre øker – utgiftsbehovet 
endres…. 

I 2009 var det 1391 
elever i grunnskolen

I skoleåret 2019/20 
er elevtallet 1204 I skoleåret 2025/26 viser 

antall barn i førskolealder 
at elevtallet vil være 1037 

elever

Fortsetter 
utviklingen? 75 

elever i hvert årskull.
I 2035/36 vil det 
bety 761 elever



Den største utfordringen!
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Hva koster en elev? Eller hva får kommunen av staten per 
innbygger i alderen 6-15 år?

I skoleåret 2019/20 
er elevtallet 1204

Rammetilskudd fra 
staten: 137,4*

Fortsetter 
utviklingen? 75 

elever i hvert årskull.
I 2035/36 vil det 
bety 761 elever

Rammetilskudd fra 
staten: 86,8*

Økonomisk 
omstillingsbehov for 
2023 er satt til 15 mill.

Omstillingsbehovet er 
betydelig høyere og 
grepene må tas nå! 



Nå ønsker vi innspill fra deg!

Gruppestørrelse og antall lærere/personal er det som gir størst 
kostnader i skolen, hvordan kan vi tilpasse kostnadene til 

redusert antall elever?

Gå inn på www.menti.com og bruk koden som er oppgitt nedenfor.

Du kan skrive inn 1 – 3 innspill. Alle innspill er anonyme.

Takk for ditt bidrag!

http://www.menti.com/
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