
 
 
 

                                                             

Vi skaper fremtiden sammen 

Kjære alle ansatte i Midt-Telemark kommune 
I 2020 hadde vi i Midt-Telemark kommune 1,100 milliard kroner å produsere tjenester til 

innbyggerne våre for. Vi ga gode tjenester med høy kvalitet i et år da mye ble annerledes. Det skal vi 

være stolte av. Bra jobba! 

Underskudd 
Utfordringen er at vi i 2020 brukte mer enn de 1,100 milliardene. Regnskapet viser at vi brukte 29 

millioner kroner for mye. Overforbruket har lite med koronasituasjonen å gjøre, ekstrautgiftene har 

vi fått dekt opp.  I tillegg til de 29 millionene tar vi med oss et udekket merforbruk fra Bø og Sauherad 

i 2019 på 11 millioner kroner. Dette beløpet må dekkes inn i løpet av 2021 og 2022. Overforbruket 

handler om at vi drifter for dyrt og at vi nå har brukt opp sparepengene (disposisjonsfond). Dette må 

vi gjøre noe med, vi kan ikke drifte kommunen med underskudd.   

 

Oversikt sektorer – resultat 2020      

  

Tall i tusen Regnskap 
2020 

Just. 
Budsjett 

2020 

Forbruk % Avvik i kr. Herav             
Korona-
relaterte 
utgifter 

1 Pers og org, Økonomi og dig. 49 803 51 803 96,1 2 000 280 

2 Oppvekst 240 431 229 961 104,6 -10 470 1 216 

3 Helse og omsorg  283 391 264 727 107,1 -18 664 9 824 

4 Teknisk 37 398 44 443 84,1 7 045 1 096 

5 Samfunnsutvikling 80 325 76 028 105,7 -4 297 101 

6 Felles finansiering -691 348 -666 962 103,7 24 386   

  Sum 0 0   0 12 517 

 

Informasjon 
For oss er det viktig at alle ansatte i Midt-Telemark kommune har god informasjon om den 

økonomiske situasjonen vi står i. Det er krevende arbeid som ligger foran oss. Vi kommer til å måtte 

ta tøffe valg og gjøre raske grep for å oppnå økonomisk balanse og bygge opp igjen 

sparepengekontoen.  

Alle ledere med budsjettansvar er kalt inn til økonomimøte torsdag denne uken. Her kommer 

kommunedirektøren til å gi klare føringer og forventninger til økonomistyringen fremover.   

Vi sender ut ny økonomi-informasjon med tiltak i uke 11.  

Med hilsen  

Kommundirektørens ledergruppe: 

Per Dehli - Kommunedirektør 

Mona Slaaen – ass. kommunedirektør og kommunalsjef Personal og org. utvikling 

Vidar Lofthus – Kommunalsjef Teknisk/ Kriseberedskap 

Cecilie Stangeby – Kommunalsjef Helse og omsorg 

Gisle Bonna Espedalen – Kommunalsjef Oppvekst 

Hanne Winberg – kommunalsjef Økonomi og Digitalisering 

 


