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Innledning 
 
For en kommune kan det være mange ulike grunner til at det er ønskelig med en jevn 
befolkningsvekst som over tid sikrer muligheten for å gi gode tjenester og ha et godt 
inntektsgrunnlag.  
 
Mellom 2010 til 2020 økte befolkningen i Øvre Eiker kommune med 2722 innbyggere, noe som 
tilsvarer en vekst på 16 %. Av dette så er det kun 2,5 % eller 433 innbyggere som kommer av et 
fødselsoverskudd. Og i 2020 var fødselsoverskuddet på det laveste siden 2010 ned en netto tilvekst 
på 22 innbyggere. Det er altså innvandring og innflytting som i realiteten har stått for 
befolkningsveksten.   
 

Inntektssystemet  
 
Kommunesektoren er finansiert gjennom i hovedsak 3 inntektskilder. Dette er skatteinntekter, 
rammetilskudd og andre inntekter (brukerbetaling, gebyrer, øremerkede tilskudd etc.) Skatt og 
rammetilskudd utgjør ca. 70 % av kommunesektorens inntekter.  
 
For å sikre alle kommuner muligheten til å tilby likeverdige tjenester til innbyggerne fordeles 
rammetilskuddet og en delvis utjevning av skatteinntektene på et sett med objektive kriterier. Disse 
objektive kriteriene skal fange opp kommunenes ulikhet med tanke på behov for tjenester til 
befolkningen og dermed et ulikt utgiftsbehov.  
 
Det er her befolkningsvekst eller befolkningsnedgang er av avgjørende betydning. 
Grunnskolesektoren er den som er vektet tyngst i inntektssystemet og utgjør 26 % av kommunens 
frie inntekter. Dette betyr at hver innbygger i aldersgruppen 6-15 år genererer ca. kr. 120.000,- i frie 
inntekter til kommunen.  
 
Om det er en økning med 20 innbyggere i aldersgruppen 6-15 år vil dette altså gi 2,4 millioner kroner 
i økt rammetilskudd, mens en nedgang med 20 innbyggere vil gi en tilsvarende reduksjon i 
rammetilskuddet. Økningen i rammetilskudd trenger ikke å føre til økt behov for ressurser, mens 
nedgangen i rammetilskudd er vanskeligere å se for seg hvordan kan tas hvis det er 2-3 elever pr. 
skole som forsvinner.  
 

 

Befolkningssammensetning 
 
Den kanskje største utfordringen med en stabil eller svakt nedadgående befolkning er at den over tid 
vil eldes og de utfordringene dette medfører finansielt.  
 
I 2011 var det 4,6 innbyggere i aldersgruppen 20-66 år pr. innbygger i aldersgruppen 67 år+. I 2016 
var dette sunket til 4,2, i 2021 til 3,8 og i 2031 er prognosen at det bare er 3,2 innbyggere i 
aldersgruppen 20-66 år pr. innbygger i aldersgruppen 67 år+. Som figuren viser så er det vekst i 
begge aldersgrupper, men en stagnasjon i aldersgruppen 20-66 år eller nedgang vil forsterke 
utfordringen ytterligere ved at antall potensielle skattytere i arbeidsfør alder synker, forsørgerbyrden 
øker og tilgangen på arbeidskraft til potensielle jobber i pleie og omsorgsektoren vil svekkes.  



 
En stagnasjon i befolkningen vil også føre til at andelen barn og unge reduseres og 
gjennomsnittsalderen i befolkningen øker år for år. Dette vil føre til at inntektene til kommunen 
synker både nominelt og reelt og da må to svært krevende øvelser kombineres: 

 Det må kuttes i tilbud til barn og unge samtidig som tilbudet i pleie- og omsorgssektoren må 
økes.  

 
En annen utfordring med nullvekst og/eller nedgang i befolkningen er at det ikke nødvendigvis er 
stabil befolkningssammensetning i de ulike tettstedene. For skolesektoren kan dette bety at det er 
like mange elever samlet sett, men det er en nedgang i Skotselv med 25 elever og en tilsvarende 
økning i Hokksund. Samlet sett betyr dette at ressursbehovet i skolen er lik objektivt sett, men i 
realiteten er det ikke sikkert at elevreduksjonen i Skotselv fører til kostnadsreduksjoner og samtidig 
er det sannsynlig at fulle skoler i Hokksund med mange nye elever vil føre til behov for flere klasser 
og dermed et økt ressursbehov.  
 

Attraktivitet  
 
Et annet element som er viktig i vurderingen av behovet for befolkningsvekst er attraktivitet. Det er 
ingen tvil om at kommuner som opplever stagnasjon i befolkningen eller nedgang opplever at de blir 
mindre attraktive. Dette gjelder både med tanke på næringsliv, rekruttering av arbeidstakere og den 
generelle fremtidsoptimismen i samfunnet. En kommune som er i vekst opplever at tjenestene skal 
utvikles og ikke avvikles, investeringer i infrastruktur skal gjennomføres og det er generelt en drive 
som ikke er så lett å opprettholde i kommuner med befolkningsnedgang og en aldrende befolkning. 
 

Investeringer - bærekraft i et generasjonsperspektiv 
 
Når en kommune skal investere i nye bygg (skoler, barnehager, omsorgsbygg etc.) er det svært viktig 
at dette er investeringer det er behov for på lang sikt. I et økonomisk bærekraftig perspektiv bør det 
være et behov for investeringen i den avskrivningstiden som er gjeldende. I denne sammenhengen er 
det svært viktig at kommunen ikke bygger større enn det er sikkert at det vil være behov for på lang 
sikt og i den sammenheng er befolkningsvekst og befolkningssammensetning svært viktig. 
Befolkningsveksten er med på å sikre at investeringene blir lønnsomme i hele levetiden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Har det noe å si hvem som flytter til kommunen?  
 
 

 
 
 
Øvre Eiker er en lavinntektskommune, noe som viser seg ved at skatteinntektene ligger langt under 
landsgjennomsnittet. Grafen viser virkelige resultater for årene 2016-2020 og prognoser for årene 
2021-2024. Som det fremgår av figuren viser skatteinntektene en svak vekst oppover, noe som kan 
tyde på følgende: 
 

 Netto innflytting har ført til at skatteinntektene har økt sammenlignet med 
landsgjennomsnittet.  

 Økning i skatteinntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet viser også at det er en 
sterkere befolkningsvekst i Øvre Eiker enn i landet for øvrig. Og veksten er relativt sterk også 
i aldersgruppen 20-66 år som er de potensielt beste skattyterne.  

Ett prosentpoeng nærmere landsgjennomsnittet betyr ca. 6,5 millioner kroner ekstra i 
skatteinntekter. Så det har helt klart betydning hvem som flytter til kommunen. 
 

Oppsummering 
 
Befolkningsvekst er viktig med tanke på å: 

 Opprettholde gode tjenester til alle innbyggere 
 Ha mulighet til langsiktige investeringer i formålsbygg 
 Opprettholde tjenester i alle deler av kommunen 
 Unngå store kostnadskutt  
 Ha arbeidskraft til fremtidige velferdstjenester 


