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Innmelding av Våler kommune i ROBEK 

Statsforvalteren i Innlandet vil med dette melde Våler kommune i ROBEK. Innmeldingen skjer på 
bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 13.12.2021, sak 21/1153 Handlingsprogram 2022-2025 med 
årsbudsjett og økonomiplan. Kommunen meldes inn i ROBEK i henhold til kommunelovens § 28-1, 
første ledd bokstav b. Økonomiplanen er saldert med uspesifisert innsparing som ifølge regelverket 
for ROBEK ikke kan anses som reduserte utgifter. Økonomiplanen for årene 2023-2025 anses 
dermed som vedtatt med et merforbruk. 
 
Våler kommune har for budsjettet i økonomiplanen 2022-2025 lagt inn innsparingstiltak som ved 
utløpet av økonomiplanperioden utgjør ca. 40 mill. kroner. Av dette er det spesifisert 
innsparingstiltak i 2022 for ca. 13 mill. kroner, med en helårseffekt på ca. 26 mill. kroner i 2023. 
Resterende innsparingsbehov i 2022 dekkes med bruk av disposisjonsfond. Kommunen svekker 
dermed sitt disposisjonsfond så betydelig at fondet fra 2023 ikke dekker innsparingsbehovet for det 
enkelte år i resten av økonomiplanperioden. Kommunen salderer budsjettet med et uspesifisert 
innsparingsbeløp på 7 mill. kroner i 2023, 13 mill. kroner i 2024 og 15 mill. kroner i 2025.    
 
Våler kommune tok i 2020 kontakt med Statsforvalteren i forbindelse med budsjettvedtaket for 2021 
for å redegjøre for det store omstillingsbehovet kommunen sto overfor. Statsforvalteren har 
gjennom 2021 hatt tett dialog med kommunen for å følge arbeidet med innsparingstiltak. Våler har 
gjennom fjoråret jobbet godt med sitt omstillingsprosjekt og har spesifisert en rekke tiltak som gir 
betydelig innsparinger for økonomiplanperioden. Dette har vært krevende og kommunen har vist 
imponerende innsats og evne til å ta vanskelige beslutninger for å få på plass nødvendige tiltak. 
Samtidig viser økonomiplanen at de spesifiserte tiltakene ikke er tilstrekkelig for å få økonomiplanen 
i balanse. Kommunen har ikke fordelt de resterende innsparingstiltakene på kommunens 
tjenesteområder, og regelverket er dermed tydelig på at denne typen saldering ikke kan anses som 
reduserte utgifter og regnes som grunnlag for innmelding i ROBEK. 
 
Statsforvalterens ROBEK-kontroll er en objektiv kontroll av om kommunene oppfyller vilkår for 
registrering i ROBEK. Det er samtidig en åpning i kommuneloven for at Statsforvalteren kan melde 
fra til departementet hvis et innmeldingskriterium er oppfylt på grunn av en teknisk feil og det 
åpenbart ikke er nødvendig å føre kontroll av kommunens budsjett eller låneopptak. Det betyr at 
dersom Våler kommune hadde budsjettert med et uspesifisert innsparingsbeløp, men hvor 
budsjettet i realiteten var i balanse, kunne Statsforvalteren bedt departementet om å benytte denne 
adgangen.  
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Statsforvalteren vurderer ut fra kommunens økonomiske situasjon og basert på dialogen med 
kommunen, at kommunen har en reell ubalanse i sine budsjetter gjennom økonomiplanperioden. 
Det er derfor ikke aktuelt be departementet om å benytte adgangen til å unnlate innmelding på 
grunn av teknisk feil. 
 
Statsforvalteren har orientert kommuneledelsen i Våler om at vedtaket innebærer innmelding i 
ROBEK, og vi ønsker nå så raskt som mulig å komme til kommunestyret for å orientere om 
konsekvensene av innmeldingen. Statsforvalteren er i god dialog med kommunen og vil følge 
kommunens arbeid fremover med å gjenopprette den økonomiske balansen. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Marte Kari Huse 
seniorrådgiver 
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