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Hans Clausen är ny ekonomichef sedan 
februari i Munkedals kommun:

– Det känns mycket bra att generera 
vinst till invånarna istället för till ak-
tieägare.

Nu kanske inte just vinsten blir så där stor för 
Munkedals kommun och dess invånare. Sna-
rare handlar det om att skapa en balans i bud-
geten, hushålla med resurserna och försöka 
amortera ned lånen. 1990-talets 
svåra år med vikande skatteun-
derlag, stora investeringar inom 
äldreomsorgen och ett kommu-
nalt bostadsbolag nära konkurs 
har gjort att Munkedals kommun 
tvingats till att ta stora lån.
Hans har ändå en stark tilltro till 
kommunens förmåga att skapa 
balans i ekonomin:

– De fem senaste åren har den 
kommunala ekonomin gått i plus. 
Det fi nns en följsamhet i budgeten 
och jag upplever det som att alla 
tar de ekonomiska ramarna på 
allvar. Dessutom är jag impone-
rad av kompetensen som fi nns i huset, såväl 
bland medarbetarna som bland politikerna. 
Det är ett bra arbetsklimat och högt till tak i 
organisationen

Van vid tuffa budgetar
Hans, uppvuxen i Göteborg och med bak-
grund som ekonomiansvarig inom bland an-
nat polisväsendet, högskolan och landstinget, 
trivs inom de offentliga förvaltningarna. Som 
relativt ny inom kommunsfären uppskattar 
han dessutom de tydliga ramarna han har att 
handskas med.

– Vi vet i Munkedals kommun ganska 

Ny ekonomichef trivs i Munkedal

”     Jag 
upplever det 
som att alla 
tar de 
ekonomiska 
ramarna på 
allvar

väl vilka intäkter vi har att utgå ifrån under 
nästkommande år, så upplevde jag inte alltid 
fallet var inom den statliga sektorn. Det gör 
också att vi kan ha en god framförhållning. 
Vi har redan hunnit en bra bit in på 2006 års 
budget. Det ger tydliga signaler vad de olika 
förvaltningarna har att röra sig med även i 
framtiden.

Hoten är identifi erade
Även om läget kortsiktigt är i balans fi nns 

det orosmoln. Hans nämner tre 
faktorer:

– Den stora låneskulden med 
dyra räntor är ett problem som vi 
måste handskas med. Vi är alltför 
beroende av det allmänna räntelä-
get i Sverige och världen. Sedan 
har vi en allt större pensionsskuld 
att ta hänsyn till, de äldre blir allt 
äldre och generationerna efter 
40-talisterna som ska dra lasset 
i framtiden är mindre. Sedan 
måste vi vända trenden med ett 
sjunkande invånarantal så att vi 
får ett större skatteunderlag, men 

det tror jag verkligen Munkedal kommer att 
göra. Det fi nns numera en stark tilltro till 
framtiden här. 

Ett pedagogiskt uppdrag
Varför älskar då Hans att jobba som ekonom?

–  Jag är egentligen ingen siffermänniska 
– jag läser inte årsredovisningar innan jag 
somnar. Men jag gillar att utifrån ekonomiska 
termer, likt indexuppräkningsprinciper, för-
klara på ett så bra sätt som möjligt vilka effek-
terna blir av de politiska besluten. Jag valde i 
min ungdom mellan att bli ekonom och lärare 
och som ekonomichef ser jag att jag även har 
ett stort pedagogiskt uppdrag.
 

Ny ekonomichef trivs i Munkedal
Det är ett bra arbetsklimat 
och högt till tak i 
organisationen, anser 
Hans Clausen, ny ekonomichef 
i Munkedals kommun.

Ta fram vykort som visualiserar 
kommunens slogan ”Munkedal – mer 
av livet! ”
Vad får vi mer av i livet genom att bo 
i Munkedal?

Säkert fi nns det många okända, men duk-
tiga, gamla och unga, fotografer runt om i 
stugorna som kan bidra med fotomaterial 
till ett vykort. En fototävling utlyses under 
sommaren 2005 för att hitta de absolut 
bästa bilderna av Munkedal. 

Troligtvis kommer vykortet att bestå i ett 
collage av bilder. Kommunens slogan: 
Munkedal – mer av livet! kommer också 
att fi nnas med. 

Kommunen förbehåller sig rätten att an-
vända de tävlande bidragen på hemsidan, 
för marknadsförning och i samband med 
framtagande av vykort. Bidrag som lämnas 
in kommer att visas för allmänheten i 
Forum v. 37-38.

Regler:
Bilden eller bilderna ska vara juryn till-
handa senast 1 september, 2005. Den/de 
ska överlämnas i digital, högupplöst form 
(minst 300 px/tum) och/eller som diabild 
tillsammans med en papperskopia i färg på 
minst 15 x 20 cm (för utställningen). Foton 
returneras ej. 

Bilderna väljs inte 
efter bästa tekniska 
och konstnärliga kva-
lité. Stor vikt läggs vid 
bildernas lämplighet för 
ändamålet. 

Beskriv vad bilden förestäl-
ler samt när den är tagen. 
Uppge namn, adress och 
telefonnummer där du nås 
även dagtid. 

Juryn: 
Består av representanter från 
Teleradio, Munkreklam, Arctic 
Paper och Munkedals kommun.

Priser:
1: a pris Digital kamera värde ca: 3 000 kr
2: a pris Presentkort: 500 kr, Teleradio 
3: e pris  Presentkort: 200 kr, Teleradio
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Bidrag skickas till:
Munkedals kommun
Utvecklingsavdelningen
455 80 Munkedal

Ev. frågor besvaras av: 
Charlotta Wilhelmsson 
tfn: 0524-181 71 
alt. 070-342 81 77

Tävlingen genomförs som ett 
samarbete mellan: 
TeleRadio, MunkReklam, 
Arctic Paper och Munkedals kommun

enbart 

bildernas lämplighet för 

Beskriv vad bilden förestäl-
ler samt när den är tagen. 

telefonnummer där du nås 

Består av representanter från 
Teleradio, Munkreklam, Arctic 
Paper och Munkedals kommun.

Fototävling
Var med och skapa Munkedals nya vykort

Vinnande bidrag kommer att tryckas 
som vykort och spridas på kommunens 
försäljningsställen och turistbyrå. 

Juryns beslut kan inte överklagas. 
Vinnaren meddelas per telefon senast 
den 12 september.


