Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2013-2016
Saksnr.
141/12
Arkivsaksnr.
12/12485-12
Møtedato
27.11.2012
Vedtak:
1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan
for perioden 2013-2016.

Status : IV=iverksatt
IIV=ikke iverksatt

2a) Driftsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas slik det
fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis
disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme
pr. programområde.

IV

b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas
slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

IV

c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2013 fastsettes
til kr 3 000 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester.

IV

d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS
for 2013 fastsettes til kr 35 557 000,-. I tillegg kommer
driftstilskudd på kr 2 039 000,- til Drammen
brannstasjon.

IV

e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2013 fastsettes
til kr 1 680 000,-.

IV

f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS
for 2013 fastsettes til kr 15 086 425,-.

g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2013
fastsettes til kr 27 553 000,-. Tilskuddet fordeles med
20 665 000 kroner til kirkeformål og 6 888 000 kroner
til gravferdsformål.
Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for
låneopptak i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til
investeringsformål med inntil 9,1 millioner kroner i
2013.

IV

IV
Tilsuddet foreslås økt med
kroner 500 000 i 1.
tertialrapport.

IIV

Nytt vedtak som tilfredsstiller Kommunalbankens
krav for å gi Drammen
Kirkelige Fellesård lån til
gunstigste vilkår fremmes i
1. tertialrapport
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3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å
fastsette endelig budsjett for 2013 og forestå salg av
eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som
fremgår av del 2.4.1.1.
b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen Eiendom KF
vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette
endelig budsjett for 2013 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
2.4.1.2 og vedlegg IV til innstillingen.
Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å
fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
2.4.1.3
Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å
fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
2.4.1.4 og vedlegg IV til innstillingen.
Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette
budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger
som fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.1.5 og
vedlegg IV til innstillingen.
Budsjett 2013 for Drammen kommunes lånefond vedtas
slik det fremgår av vedlegg 2.
I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter
fastsettes følgende lånerammer for 2013:

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
IV

a) Drammen bykasse
kr
167 080 000
b) Drammen Eiendom KF
kr 386 400 000
c) Drammen Parkering KF
kr
1 700 000
d) Drammensbadet KF
kr
500 000
e) Startlån i Husbanken
kr
80 000 000
(til videreutlån)
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene
for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer.
Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne
lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.
10. For inntektsåret 2013 fastsettes den kommunale
skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen
kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

IV
Vedtatt skattøre i 2013 er
11,6% (samme som i 2012)
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11. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for
2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V
til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres
gebyrsatsene med 3,3 prosent.
12. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere
samarbeidsprosjekter for byutvikling innenfor en ramme
på 15 mill. kr pr år i perioden 2013-2016. Prosjektene
baseres på samfinansiering med aktuelle
samarbeidspartnere, men kan også benyttes til
forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete
bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av
tertialrapportene.
13. Husleie i de kommunale utleieboligene fastsettes etter
kostnadsdekkende prinsipp hvor følgende kostnader legges
til grunn:
Kapitalkostnader definert som avkastning på
boligmassen. Avkastningsmålet settes til rente på
norske 10 års statsobligasjoner med tillegg av 2
prosent

IV

IV
Det foreslås disponert 7
mill. kr fra denne ordningen
i 1. tertialrapport 2013, jfr.
omtale under programområde 04 Byutvikling i del
3.
IV
Det vises til nærmere omtale
i under del 4.1.1 Drammen
Eiendom KF i 1.
tertialrapport.

Alle kostnader til drift, vedlikehold og forvaltning av
de ordinære kommunale utleieboligene
Endret husleieberegning gjelder ordinære kommunale
utleieboliger. Dagens leienivå opprettholdes i
omsorgsboligene, spesialboligene og bofellesskap for
personer med funksjonsnedsettelse, som fremover justeres
med endringene i konsumprisindeks dog uten
maksimumsbeløp.
14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert
gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i
Drammensregionen fra 1.1.2013, jfr. vedlegg 13.
15. Drammen kommune legger opp til bosetting av inntil 130
flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i
perioden 2013-2015. Dette forutsetter at kommunen får
prosjektmidler til integreringsarbeidet.

16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å reinvestere inntekter
fra salg av utleieboliger i nye boliger etter behov.

IV

IV
Bosettingen er i rute. Pr.
utgangen av april i år er det
bosatt 46 personer, i tillegg
til 8 på familiegjenforening.
Jfr. omtale i del 2.2.1 i
tertialrapporten.
IV
Budsjettforutsetningen er
salg for 10 mill. kr i år.
Årsprognosen tilsier
salgsinntekter ut over dette,
og det vi da kunne bli
aktuelt å gjøre bruk av
rådmannens fullmakt. Jfr.
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17. Bystyret gir rådmannen delegert myndighet til å opprette
nye fastlegehjemler i samsvar med økningen i antall
innbyggere, etter søknad til Nasjonalt råd for
spesialutdanning av leger og legefordeling.

18. Det legges til grunn følgende økonomiske og finansielle
mål for Drammen bykasse i økonomiplanperioden:
Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til
enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto
driftsinntekter (disposisjonsfondet)

nærmere omtale under P13
Sosiale tjenester i del 3.12 i
tertialrapporten.
IV
Prosessen ved oppretting av
nye fastlegehjemler har tatt
tid fra statens side. Ved
utgangen av 1.tertial var
rekruttering av nye fastleger
godt i gang. Det ble søkt
stimuleringstilskudd for
etablering av nye hjemler
(300.000kr per hjemmel).
Tilskuddet er mottatt.
IV
De nye målene for
kommunens reserver var
oppfylt ved utgangen av
2012.

Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til Egenfinansieringen av
bykassens investeringer
enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede
ekskl. vann og avløp er i
lånegjeld
vedtatt budsjett 2013 på
51%.
Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av
bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv
Vann og avløp)

SAMARBEIDSPARTIENES (H, Frp, V og Krf)
FELLESFORSLAG :

Programområde 01 Barnehager

IV

Forslag 1 Fremtidig struktur i barnehagetilbudet

Det planlegges sak til
bystyrets møte i september
2013

Rådmannen bes å reise sak om hvilken fremtidig struktur
barnehagetilbudet i Drammen skal utvikles mot. Momenter:
Barnehagestørrelse.
Forutsatt fremtidig mønster I boligutviklingen.
Barnehagenes bygningsmessige standard
Forholdet kommunale og private barnehager.
fattet slik at ved neste rullering av økonomiplanen kan
Kollektivløsninger og parkering i tilknytning til
barnehagene der det ligger til rette for det
Vedtak i saken forutsettes nødvendige tiltak iverksettes.
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IV
Det er foretatt en utredning
Forslag 2. Arena for foresatte i kontakt med senter for oppvekst om hvorvidt Senter for
oppvekst skal etablere en ny
Muligheten for en arena for foresatte i kontakt med senter for
arena for foresatte som
oppvekst skal utredes.
ønsker å komme i kontakt
med Senter for oppvekst.
Konklusjonen ble at man
ikke ønsker å etablere en
arena som er tilnærmet lik
dialogmøtet som alt
gjennomføres med
politikere.

P02 Oppvekst

Rådmannen foreslo for
bystyrekomiteen for
oppvekst og utdanning at
kommunen starter opp
foreldreveiledning og
søskengrupper innenfor
habilitering. Dette evalueres
om ett år.
Forslag 3. Skolehelsetjenesten
Det skal foretas en gjennomgang av skolehelsetjenesten, hvor
tjenestetilbudet vurderes i forhold til lovpålagte tjenester og
sammenlignbare kommuners tilbud.

IV
Skolehelsetjenesten er
gjennomgått. Det ble
konkludert med at
kommunen har lav
bemanning sammenlignet
med de andre ASSS
kommunene.
Ved utgangen av 2013 vil
kommunen evaluere
hvordan psykisk helseteam
har styrket tjenesten.
Eventuelle økte ressurser til
tjenesten skal vurderes i
forbindelse med
behandlingen av
økonomiplan for 2014-17.

Forslag 4. Arbeidsinstituttet.
Samarbeidspartiene ser på Arbeidsinstituttet som en viktig
bidragsyter for å få ungdom fra Drammen, som kan falle
utenfor kommunens opplæringstilbud tilbake i skolen. Det gis
derfor et bidrag på kr 30 000,- til oppussing av musikkrom.

IV
Tilskuddet er utbetalt
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P04 Byutvikling

IV

Forslag 5. Oppfølgning av Jo Sellægs to års rammeavtale om
registrering av kulturminnesmerker i Drammen.

En nyansatt i Byplan, med
bakgrunn fra blant annet
riksantikvar og
fylkeskommunens
kulturminneforvaltning, har
avsatt 20% av stillingen til
byantikvarisk arbeid

Samarbeidspartiene ber Rådmannen om å øremerke en person i
inntil 20 % stilling som ivaretar den by antikvariske funksjon
for å følge opp arbeidet som tidligere er utført og nå blir
videreført ved Jo Sellægs to årlige engasjement. Finansiering
innenfor rammen.

P05 Helse og omsorg
Forslag 6. Økt reserve uforutsette engangskostnader.
Det avsettes 10 millioner kroner utover rådmannens forslag til
sentral reserve til dekning av eventuelle uforutsette
engangskostnader innenfor programområde 05 Helse og
omsorg.
Forslag 7. Prioritering av hjemmebaserte tjenester.
I rammen for programområdet er det avsatt midler fra
Samhandlingsreformen som ikke er disponert. Med de
erfaringer Drammen kommune nå har fra et års drift med
Samhandlingsreformen omdisponeres 6 mill. kr. av disse
midlene til de hjemmebaserte tjenestene slik at virksomheten
kan planlegge ut i fra en økt ramme.

Forslag 8 Fritt tjenestevalg i Drammen Kommune.
Bystyret ber rådmannen i løpet av 2013 å legge frem sak om
utvidelse av ordningen med fritt tjenestevalg i Drammen
Kommune. I første omgang er det ønskelig å utvide tilbudet til
brukere av hjemmesykepleie.

IV
Reserveavsetningen på
totalt 20 mill. kr foreslås
disponert til dekning av
merforbruk i
programområdet, jfr.
nærmere omtale i del 3.5 i
tertialrapporten.
IIV
Økningen i antall liggedøgn
på sykehuset for
utskrivningsklare pasienter
har ført til at det foreløpig i
2013 ikke har vært rom for å
effektuere styrkingen i
hjemmebaserte tjenester.
Det arbeides med å skape
mer fleksibilitet i fordeling
mellom korttids- og
langtidsplasser, for å kunne
ta imot utskrivningsklare
pasienter fra sykehuset
raskere.
IV
Rådmannen orienterte
bystyrekomiteen for helse,
sosial og omsorg om
erfaringer med brukervalg
av hjemmesykepleie i Oslo
og Bergen i desember 2012.

Hensikten er å øke brukernes valgfrihet og det forutsette at
kvaliteten på tjenestene skal være minst like gode som i dag. Et
slikt tilbud har vist at også gründere innen sykepleierfaget blir
Komiteen ønsket med
gitt muligheter for videre utvikling og støtter opp om Drammen bakgrunn i dette, en sak om
som byen som arbeider for helseutvikling.
eventuell innføring av
brukervalg i hjemmesykepleien i løpet av 2013.
Rådmannen vil fremme en
slik sak til høsten.
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P06 Kultur
Forslag 9 Utbedring av taket på Konnerud kirke
(justert pkt. g i rådmannens forslag):
Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i
regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til investeringsformål
med inntil 9,1 millioner kroner i 2013.
Forslag 10. Kirkens bymisjon.
Samarbeidspartiene beklager den situasjon Kirkens Bymisjon
er kommet opp i med bortfall av statelige støtteordninger og
ønsker at kommunen bistår Kirkens bymisjon i arbeidet mot
Staten med å opprettholde støtteordningene. På den annen side
kan det ikke være slik at kommunen kan overta ansvaret for
støtte som Staten tidligere har tatt ansvaret for.
Rådmannen bes om å vurdere frem mot 1. Tertial hvilke
tjenester Drammen kommune skal kjøpe av Kirkens bymisjon
Forøvrig mener Samarbeidspartiene at Kirkens bymisjon må
behandles slik man er enig om å behandle alle de frivillige
organisasjonene i dette budsjettet, nemlig at alle bidrag
videreføres på nivå fra gjeldende økonomiplan.

IIV
Det fremmes nytt forslag
om garanti-stillelse i 1.
tertialrapport 2013 som
ivaretar alle formelle krav
for at Fellesrådet får låne til
Kommunalbankens
gunstigste vilkår
IV
Etter bortfall av statlig
finansiering har Kirkens
bymisjon begynt å ta betalt
av Drammen kommune for
tjenester som tidligere har
vært dekket av statlige
tilskuddmidler og hvor
Drammen kommune har
vært medsøker. Kjøp av
disse tjenestene gjøres
innenfor SFR sin
budsjettramme.
Tidligere støtte til
”Møtestedet” og ”Lønn som
fortjent ” opprettholdes på
samme nivå som 2012.
Kirkens bymisjon har også
søkt om tilskudd fra
kommunen, og vil her bli
behandlet på linje med
øvrige søkere.

Forslag 11. Drammens teater, Harmonien og Brageteatret.
I forbindelse med kjøpet av Harmonien ber vi Rådmannen
fremme en sak der denne ervervelsen sees i sammenheng med
Drammens Teater og Brageteatret. Ide og fremdriftsplan må
belyses i saken.
Som del av dette arbeidet tas det kontakt med Buskerud
Fylkeskommune for å legge grunnlaget for å intensivere
arbeidet inn mot Staten for å sikre Brageteatret som
regionteater.

IV
Drammen kommune og
Buskerud fylkeskommune
har tatt initiativ overfor
kulturministeren – jfr.
nærmere omtale under
programområde 06 Kultur i
1. tertialrapport 2013 (del
3.6)

Forslag 12. Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg.
Saken fremmes for behandling i komiteen snarest mulig.

IV
Det vises til vedtak i
bystyret 19.2.2013 (sak
14/13) om etablering av slik
ordning.
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P08 Kompetanse, markedsføring og næring

IV

Forslag 13. Nytt områdesykehus for Vestre Viken lokalisert i
Drammen.
Samarbeidspartiene vil sikre at et nytt områdesykehus for
Vestre Viken blir lokalisert i Drammen. Det er viktig at
Drammen kommune skaffer seg handlingsrom for offensivt å
kjempe for en sykehusløsning som er optimal for byen når det
gjelder:
* samordnet areal, miljø og klimapolitikk: Optimale
kollektivløsninger og nærhet mellom boligområder og
sykehuset.

Vedtaket er fulgt opp blant
annet gjennom offentlig
utlysning av kjøp av
konsulentbistand. Det
foreslås bevilget kr 235 000
til dette arbeidet i 1.
tertialrapport. Det vises for
øvrig til omtale under P04
Byutvikling i del 3.4 i
tertialrapporten.

* hensyn til pasienter og ansatte
* Byutvikling: Nytt sykehus som motor knutepunkt med
kompetansenæringer og utdanning (fremtidig
universitetssykehus)
* Fremdrift og økonomi
Rådmannen bes om å fremme sak i formannskapets
februarmøte som følger opp vedtaket.
Budsjettmessige konsekvenser tas i 1. tertial.
Formannskapet gis ansvaret for løpende å følge opp
sykehussaken".

P11 Samferdsel og fellesarealer
Forslag 14. Vei, gang- og sykkelveier
Samarbeidspartiene ber Rådmannen fremme sak om hvordan
man:
1. kan ta igjen etterslepet på vei, herunder også gang- og
sykkelveier
2. og hvordan sammenhengende gang- og sykkelveier
kan prioriteres innenfor rammen.

Forslag 15. Administrasjonstilskudd til Drammen idrettsråd
Det utbetales administrasjonstilskudd til Drammen Idrettsråd
på kroner 250 000 per år fra og med 2013. Programområde 11
Samferdsel og fellesarealer styrkes tilsvarende.

IV
Hovedplan for veg og
trafikk 2013-17 legges frem
for komitè og bystyre i juni.
Under P11 Samferdsel (del
3.10) i 1. tertialrapport
legges sak om standard og
kontraktsstrategi frem i et
eget avsnitt.
Punkt 2 er en del av arbeidet
som Buskerudbyen vil ta
seg av. Drammen kommune
vil i tillegg arbeide med
dette spørsmålet gjennom
kommuneplanens arealdel.
IV
Tilskuddet vil bli utbetalt
før sommerferien
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Forslag 16. MØS-tiltak
Samarbeidspartiene konstaterer at i det i den nye rammen til
MØS-tiltak er avsatt midler til prosjektet Idrettens
Inkluderingsarbeid. Bevilgningen på kr 0,450 mill. vil sikre
videreføringen av dette prosjektet. Samtidig ber
Samarbeidspartiene om at det foretas en gjennomgang og
evalueringen av prosjektet.

IV

Forslag 17. Politikk for bygging av nye idrettsanlegg (Haller)
Kommentar.
Samarbeidspartiene slutter seg til Rådmannens forslag om at
nye idrettsanlegg, som fleridrettshaller, må etableres der disse
kan utnyttes av flere tjenesteområder i kommunen og kan
brukes av mange.
Samtidig understreker Samarbeidspartiene at begrepet
fleridrettshall skal være å forstå som en idrettshall med
minimum spilleflate for håndball (24x45m)
Dette innebærer at når skolene i Drammen skal ha nye
gymsaler, bygges disse med minimum spilleflate for håndball.

IV

Det er bevilget midler, og
prosjektet er i gang.
Evaluering skal igangsettes

Saken vil ivaretas gjennom
arbeidet med bystrategien,
temaplan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv samt
behovsvurdering for
utvidelse/rehabilitering av
skolene.

Forslag til vedtak
Etter høring med idrettens organer, innarbeides disse
bestemmelsene i Hovedplan fysisk aktivitet, idrett- og
friluftsliv.
Forslag 18. Treningshall for ishockey
Samarbeidspartiene slutter seg til Rådmannens syn om at
treningsishall for ishockey kun utredes som en del av OLprosessen. Utredning skal også omfatte mulig medfinansiering
fra andre og det skal søkes samarbeidspartnere i prosjektet.
Det innledes derfor forhandlinger med Buskerud
Fylkeskommune, nabokommunene og idretten ved Drammen
idrettsråd, Buskerud idrettskrets, Norges idrettsforbund og
Norges ishockeyforbund.

IV

Forslag 19. Utskifting av kunstgressmatter

IV
Dette er en del av temaplan
fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv. Det foreslås
ingen bevilgninger til dette i
1. tertialrapport. Det vises til
nærmere omtale under P11
Samferdsel og fellesarealer i
del 3.10 i tertialrapporten.

Samarbeidspartiene ber administrasjonen utarbeide i samarbeid
med Drammen idrettsråd en felles prioritert liste over behovet
for utskiftning av kunstgressmattene for idrett- og
skoleanleggene. Dette med en slik framdrift at man åpner for
muligheten til å bevilge midler ved behandlingen av første
tertialrapport.

Drammen blir ikke en del av
O L-søknaden. Dette
innebærer at treningshall for
ishockey ikke utredes som
en del av ny multihall på
Marienlyst.
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Forslag 20. Vurdering av fremtidige store arrangement i
Drammen, forholdet Glava Tours, Sandvolley NM i 2013 og
Johan Halvorsens musikkfestival.

IV

Pkt.1 : utredning er startet
Forslag til vedtak 1
Samarbeidspartiene ber Rådmannen fortsette arbeidet med
utredning av hva slags og hvilke store arrangementer, i tillegg
til World Cup langrenn ( Skisprinten) og Elvefestivalen, som
det vil være riktig å satse på i et langsiktig perspektiv - de neste
10 årene.
Glava Tours gjennomføres i 2013 til lavest mulig kostnad for
Drammen kommune. Dette gir ingen binding for fremtidige
Glava Tours arrangement i Drammen.
Rammebevilgningen opprettholdes, men er ikke bundet opp
mot Glava Tours.

Pkt. 2: er iverksatt

Forslag til vedtak 2
Bevilgningen til Johan Halvorsens musikkfestival økes fra
kr. 73 300,- til kr. 200 000,-. Økningen kr. 126 700,- er en
engangsbevilgning og tas fra rammen. Endelig bevilgning
vurderes av komiteen i forbindelse med saken Fremtidige
arrangementer.
Forslag 21. Nytt cricket anlegg.
Ved utredningen av Marienlyst og flytting av friidrettsanlegget
ber Samarbeidspartiene om at nytt cricketanlegg tas med i
vurderingen. Et moment i vurderingen er om Drammen kan bli
base for nasjonal cricketanlegg.

IV

Forslag 22. Tilrettelegging av bynære turområder
Det legges frem sak om bedre tilrettelegging av de bynære
turområdene i Drammen. Arbeidet forutsettes å skje i
samarbeid med Drammen og Opland Turistforening. Utgiftene
dekkes innenfor driftsrammen i programområde 11 Samferdsel
og fellesarealer.

IV

Forslag 23. Stativ for mottak av tom flasker på byens torv og i
parker.
Samarbeidspartiene ber Rådmannen reise sak om å utforme
flaskestativ i byens uterom, som skal, som en prøveordning,
plasseres i nærhet til dagens søppelkasser på torgene og i
parker. Flaskestativene skal gjøre panteflaskene lett
tilgjengelige for de som ønsker å benytte seg av dem, og
dermed bidra til mer resirkulering av flasker og enklere
innsamling for de som trenger flaskene.

I forbindelse med flytting av
friidrettsbanen fra
Marienlyst kartlegges mulig
plassering av et
cricketanlegg.

Kunnskapsgrunnlag er
utarbeidet. Konkret prosjekt
for skilt- og merkeprogram
er iverksatt i samarbeid
DOT og Buskerud
fylkeskommune. Sak til
komiteen planlegges høsten
2013.
IV
En prototyp er under
vurdering. Sak til komiteen
planlegges høsten 2013.
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P12 Grunnskole

IV

Forslag 24. Effektivisering av skolen.
Samarbeidspartiene ber om at alle sentrale poster av budsjettet i
programområdet skole nøye gjennomgås med fokus på å
skjerme elevprisen til skolene så langt det er mulig. Pedagogisk
kompetanse og pedagogisk kapasitet skal ha prioritet.

For skoleåret 2013/14 er alle
sentrale poster gjennomgått
for å kanalisere mest mulig
ressurser til
undervisningstimer.

Forslag 25. Aktivitetsmidler knyttet til Fjell 2020
Komiteen for oppvekst og utdanning skal orienteres om hva
aktivitetsmidlene på 400.000kr i tilknytning til Fjell 2020 skal
benyttes til, og leksehjelp på Galterud skal være et av tiltakene
som vurderes.

IV
Komiteen for oppvekst og
utdanning vil bli orientert
om dette høsten 2013.

Forslag 26. Samarbeid mellom byens bibliotek og skolene
IV
Rådmannen bes om å utrede et samarbeid mellom Drammen
Biblioteket jobber med
bibliotek, Fjell bibliotek og skolene for å sikre skolene tilgang
denne saken.
på relevant litteratur. Saken fremmes for komiteen for oppvekst
og utdanning.
Forslag 27. Leksehjelptilbudet
Samarbeidspartiene ber om en evaluering av leksehjelptilbudet
i Drammen med henblikk på å få frem hvordan tiltak utenfor
skoletid kan utformes for å bedre læringsutbytte i hele
grunnskolen.

IV
Sak vil bli fremmet for
komiteen for oppvekst og
utdanning høsten 2013.

Forslag 28. Sommerskole
Det bes om en sak hvor sommerskole i samarbeid med fylke,
næringslivet og newton-rommet utredes.

IV
Sak vil bli fremmet for
komiteen for oppvekst og
utdanning høsten 2013.
IV
Notat om dette forelegges
bystyrekomiteen for
oppvekst og utdanning i
møte 4. juni i år.
IV
Sak om dette forelegges
bystyrekomiteen for
oppvekst og utdanning i
møte 4. juni i år.

Forslag 29. Fysisk aktivitet som valgfag i ungdomsskole
I planperioden er det et mål om at fysisk aktivitet skal tilbys
som valgfag på alle ungdomsskoler.

Forslag 30. Vurdering av lærernes undervisning
Bystyret ber om en sak om mulighetene for et forsøk i
ungdomsskolen, hvor elevene kan vurdere lærerens
undervisning.
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P13 Sosiale tjenester

IV

Forslag 31. Handlingsplan for å få flyktninger i arbeid og/eller
utdanning.

Det er igangsatt et
forberedende arbeid med
utvikling av en
handlingsplan for å få
flyktninger i
arbeid/utdanning.

Samarbeidspartiene ber Rådmannen om å reise sak om
utvikling av en handlingsplan for å få de flyktningene, som
etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet faller utenfor i
arbeidslivet eller utdanningsløpet, inn i arbeid og/eller
utdanning.

Drammen kommune mottar
800 000 kr i tilskudd fra
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet i
utviklingsmidler. Tilskuddet
vil bli benyttet til å
dokumentere og analysere
behov og utfordringer
kommunen står overfor i
integreringsarbeidet, og
utarbeide et faktabasert
beslutningsgrunnlag for en
handlingsplan.
Drammen kommune vil
også igangsette
Jobbsjansetiltak fra høsten
2013. Tiltaket har som mål å
øke sysselsettingen blant
innvandrere som står langt
fra arbeidsmarkedet. Det
vises til omtale under
programområde 13 Sosiale
tjenester (del 3.12) i
tertialrapporten.

Forslag 32. Drammen Eiendom.
Rådmannen bes til 2. tertial å legge frem sak for bystyret med
en oversikt over hele kommunens eiendomsmasse. Saken skal
inneholde oversikt over hva de enkelte eiendommer brukes til
og vurdering av eiendommer for kommersiell bruk/salg.
.

IV
Arbeidet er startet opp, og
oversikt over kommunens
eiendommer vil bli lagt frem
i forbindelse med 2.
tertialrapport 2013.
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