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Mer aktivitet og flere aktive drammensere
- Regnskapet for 2015 er avsluttet med
et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 160,8 millioner kroner. Netto
driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner
er på 203 millioner kroner.
- Alle som ønsker det har fått barnehageplass. Kommunen tilbyr gratis
plass til barn i familier med lav inntekt.
Ved utgangen av 2015 hadde 568 barn
gratis barnehageplass.
- Kommuneplanens arealdel ble vedtatt
av bystyret. Den følger opp bystrategiens målsettinger om byvekst med
kvalitet.
- Alle helse- og omsorgsdistriktene er i
gang med å innføre Livsgledesykehjem.
Bystyret har vedtatt temaplan for helse,
sosial og omsorg.
- Flere søker til biblioteket som opplevelsesarena.

- Flere selvbetjeningsløsninger på
nett gir bedre service til innbyggerne.
Drammen kommune er en av Norges
fremste offentlige virksomheter i bruk
av elektronisk handel og kommunen
mottok statens pris for digitale anskaffelser i 2015.

Svelvik og Drammen har gjort et intensjonsvedtak om sammenslåing av de to
kommunene.

- Ny kunstgressbane er åpnet på Brakerøya og kunstgressbanen på
Marienlyst er rehabilitert med nytt
dekke. Arbeidene med nytt kunstis- og
kunstgressanlegg på Konnerud er
igangsatt og skianlegget på Konnerud er videreutviklet. Vestbygda og
Aronsløkka skoler har fått nye nærmiljøanlegg og Hamborgstrømskogen
friluftspark ble åpnet i desember.

- Norges Beste Barnehage og Norges
Beste Skole er slått sammen til ett kompetansesenter for barnehage og skole.
Hele oppvekstsektoren er mobilisert for
et kvalitetsløft gjennom ”Læringsløp
Drammen”.

- Arbeidet med kommunereformen
har vært en sentral oppgave i 2015.
Det har pågått drøftinger mellom flere
kommuner i regionen om en mulig ny
kommune.

- Vedlikeholdsetterslepet på veinettet
er redusert. Gang- og sykkelveier har
vært særlig prioritert.

- Bystyret har vedtatt Levekårsplanen.
Drammen fikk statens bosettingspris i
2015. 149 husstander mottok startlån i
2015 og 63 husstander ble boligeiere, gjennom prosjektet ”leie til eie”.
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Bokormiaden 2015
Flere opplevelser på biblioteket
Folk søker til Drammensbiblioteket som
aldri før, men antallet utlån har en svak
nedgang. Flere ser altså på biblioteket
som en kilde til opplevelser og ikke
bare en utlånssentral.
I alt hadde Drammensbiblioteket
(inkludert filialen på Fjell) 418 191
besøkende i 2015, en økning på 6,6
prosent fra året før. Antall utlån sank
fra rundt 320 000 til om lag 306 000.
I løpet av 2015 var det 445 ulike
arrangementer ved biblioteket, en
økning på 15,3 prosent fra 2014.
Antall deltakere steg med 20,1 prosent,
fra 9 084 i 2014 til 10 913 i 2015.
Barn og unge var målgruppe for
177 av arrangementene og her økte
deltakelsen med hele 27,2 prosent.
Blant annet har 1 400 elever i
drammensskolen fått litteraturformidling
ved biblioteket i fjor.
Noe for enhver smak
Drammensbiblioteket har en betydelig
samling av bøker, lydbøker og musikk.
Per utgangen av februar 2016 kunne
leserne velge mellom hele 84 264 ulike
titler. Mange av titlene er populære så
biblioteket har flere eksemplarer av de
mest etterspurte. Antall eksemplarer
totalt er 133 648
Akkurat nå er det Jo Nesbøs bok ”Blod
på snø” det er mest rift om. Av bøker
for barn er Jeff Kinneys ”Ut på tur, aldri
sur” en skikkelig højdare.

Siden starten har i alt 945
vanskeligstilte på boligmarkedet fått
veiledning med tanke på å vurdere om
de har eierpotensial. I 2015 dreide
dette seg om 279 husstander.

Biblioteket skal ikke bare nå mange,
de skal også favne bredt. Og for å
favne bredt er det også nødvendig å
ha et tilbud av smalere litteratur. Det er
flere hundre titler som ikke ble lånt ut
en eneste gang i 2015. Men plutselig
kommer det noen som er på jakt etter
en bok få har hørt om, og da er det
ekstra hyggelig for bibliotekaren å
kunne fiske den fram fra glemmeboken.
Turnover i hyllene
Biblioteket trenger å være aktuelt og
oppdatert, så nye bøker må anskaffes
etter hvert som de utgis. I 2015
kjøpte Drammensbiblioteket 7 272
eksemplarer av bøker, lydbøker og
musikk.
Bøker blir også kassert, dels på grunn
av slitasje, utdatert innhold (særlig
fagbøker) eller av plassmangel. I 2015
ble det kassert 31 214 eksemplarer
ved Drammensbiblioteket. Om lag 70
prosent av disse titlene ble sendt til
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Der
har de gjerne mange eksemplarer
av hver bok, så det er ingen sak
å få bøker tilsendt igjen dersom
etterspørselen tar seg opp.

i 2015 fikk 149 husstander utbetalt til
sammen 163,7 millioner kroner.
I samme periode fikk 136 husstander
utbetalt i alt 34,7 millioner kroner i
boligtilskudd, hvorav 14,2 millioner
kroner ble utbetalt til 48 husstander
bare i 2015.
Kommunen selger og kjøper boliger
Fra juni 2011 til 31. desember 2015 er
det kjøpt/etablert 272 nye kommunale
utleieboliger, 28 av disse i 2015.

Av disse 945 har 246 fått innvilget
startlån, 60 av dem i 2015.
125 av 246 husstander har i tillegg fått
boligtilskudd, 28 i 2015.
Startlån og boligtilskudd er viktige
virkemidler for at vanskeligstilte på
boligmarkedet skal bli boligeiere.

I samme periode har kommunen
investert i alt 426,4 millioner kroner
i nye boliger, av dette 59,4 millioner
kroner i 2015.

Siden 2011 har 212 vanskeligstilte på
boligmarkedet kunnet kjøpe sin egen
bolig gjennom ”Fra leie til eie”, 63 av
dem i 2015.

Inntektene fra disse salgene er i alt
268,6 millioner kroner, hvorav 30,4
millioner kroner i 2015. Inntektene fra
salg av boliger er brukt til å finansiere
nye kjøp.

Mange får startlån og boligtilskudd
Fra juni 2011 til 31. desember 2015
er det utbetalt 465,6 millioner kroner
i startlån til i alt 641 husstander. Bare

2014

2015

+/-

392 142

418 191

6,64 %

Arrangementer

9 484

10 913

15,06 %

Drammen kino

337 723

365 210

8,13 %

Drammen Scener kulturarrangementer

159 023

121 431

-23,63 %

Drammen Scener konferanser,
møter og kurs

24 177

36 701

51,80 %

Brageteatret

33 901

38 854

14,61 %

Interkultur

11 347

10 801

-4,81 %

7 600

3 556

-53,21 %

Den kulturelle skolesekken

16 000

16 000

0.00

Den norske kirke (i 2015 uten
Adventsfestivalen)

17 438

12 850

-26,31 %

Kulturoasen

5 430

5 735

5,61 %

Elvefestivalen, konsertene

5 800

11 400

96,55 %

Drammen Sacred Music Festival

2 840

4 320

52,11 %

Johan Halvorsen Musikkfest

916

813

-11,24 %

Working Class Hero

250

755

202,00 %

-

8 765

-

19 107

22 722

18,91 %

Nøstedhallen

8 599

8 252

-4,03 %

Neon aktivitetshus på Fjell

5 010

7 003

39,78 %

1 056 787 1 086 507

2,81 %

Biblioteket

Flere eier egen bolig
”Fra leie til eie”
Drammen kommune startet i 2010
opp et utviklingsarbeid rettet mot
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Hensikten har vært å hjelpe de som har
mulighet til det i å kjøpe seg en egen
bolig (prosjekt ”Fra leie til eie”).

Besøkstall for kultur i 2015

266 kommunale utleieboliger er solgt
til leietakerne, 24 i 2015.

Buskerud Kunstsenter

Adventsfestivalen (2014 inkludert
i Den norske kirke)
G60

Kulturbesøk i alt

Bruk av boligsosiale virkemidler
2012

2013

2014

2015

Startlån,
utbetalt
totalt (kroner)

101 247 000

85 759 000

114 820 000

163 728 000

Boligtilskudd,
utbetalt totalt
(kroner)

6 151 000

4 957 000

9 334 000

14 260 000

Husstander
som
har kjøpt
egen bolig
med startlån

132

96

116

149

Husstander
som har fått
boligtilskudd,
i tillegg til
startlån

28

25

35

48

Startlån ”Leie
til eie” (husstander)

47

46

72

60

Boligtilskudd
”Leie til eie”
(husstander

22

22

43

28

Kjøpte boliger

36

19

8

28

Solgte boliger
totalt

39

18

21

24
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Planmessig livsglede
Temaplan for helse, sosial og omsorg
Bystyret kunne 16. juni 2015 endelig
sette sitt stempel på ny temaplan for
helse, sosial og omsorg i Drammen
kommune. Arbeidet startet opp
i september 2013. Det ligger en
formidabel ressursinnsats bak
resultatet. Arbeidet har involvert alle
deler av organisasjonen og om lag
250 medarbeidere har nedlagt til
sammen cirka 3 000 arbeidstimer.
Bystyrekomiteen har vært på studietur
til Danmark 11 deltakere: kr 86 000.
Medarbeidere på studietur til Danmark
20 deltakere: kr 150 000.
Lønn til prosjektleder: 750 000 kroner.
Ekstern rapport: 45 000 kroner.
Strategier for tjenesteutvikling i HSO
Den nye temaplanen bygger på
føringer i samhandlingsreformen og
andre sentrale styringsdokumenter.
Bystyret har vedtatt at all tjenesteutvikling i alle deler av helse, sosial og
omsorg skal ha følgende strategier:
1. Lengst mulig i eget liv
(Hverdagsmestring og velferdsteknologi)
2. Trygg og aktiv hverdag
(Flere boligformer og digitalisering)
3. Sjef i eget liv
(Styrket brukerrolle og nettverk)
4. Hjelp når du trenger det
(Tjenestekvalitet og tilgjengelighet)
Livsgledesykehjem
Å opprettholde liv og helse er én ting
– opplevd livskvalitet er noe mer og
noe annet. Derfor har bystyret vedtatt

Dyre dråper
I midten av september ble distriktet
hjemsøkt av ekstremværet ”Petra”. I
løpet av den tiden uværet sto på som
verst ble det brukt 598 419 kroner til
å håndtere vannmassene og begrense
skadene av flommen.
Men jobben var ikke ferdig med det. I
de nærmeste ukene etterpå måtte alle
kluter settes til i oppryddingen. Jord,
stein og kvist ble kjørt bort og skadde
områder ble planert, asfaltert eller
gruset på nytt. Til dette gikk det med
hele 1 411 253 kroner.
I månedene etter flommen har det
pågått større arbeider med ombygging
av bekker, nye inntak og oppbygging
av turveier m.m. En del av dette er
ennå ikke helt ferdig. I alt har disse
tiltakene så langt kostet kommunen
rundt 1 600 000 kroner.

at alle sykehjemmene i Drammen
kommune skal sertifiseres som livsgledesykehjem. Sykehjemmene samarbeider
med frivillige for å skape gode dager
for beboerne. Samtlige ni sykehjem
med langtidsplasser startet opp i løpet
av 2015, og ventes å ha fullført sertifiseringen i løpet av halvannet til to år.
For å bli sertifisert som livsgledesykehjem må det arbeides systematisk
med å skape et meningsfullt innhold
for den enkelte i hverdagen. Ni
ulike livsgledekriterier skal oppfylles,
som alle ivaretar beboernes sosiale,
kulturelle og åndelige behov:
• Alle ansatte på sykehjemmet skal
vite hva livsgledesykehjem er, og
hva det innebærer.
• Det skal samarbeides med skoler,
barnehager eller andre
organisasjoner.
• Det skal legges til rette for at
beboerne får komme ut i frisk luft
hver uke.
• Beboerne skal kunne ha kontakt
med dyr.
• Beboerne skal ha mulighet til å
opprettholde sine hobbyer og
fritidssysler.
• Beboerne skal oppleve og delta i
sang, musikk og kultur i hverdagen.
• Beboerne skal oppleve at det er en
hyggelig ramme rundt måltidet.
• Ansatte ved sykehjemmet skal
ha god kommunikasjon med
pårørende.
• Det skal legges til rette for å trekke
årstidene inn som en naturlig del av
beboernes hverdag.
Prosessen mot å bli sertifisert tar
vanligvis 1,5 til 2 år.

Arrangementer
Kulturoasen besøker jevnlig alle
sykehjemmene. I løpet av 2015 hadde
de hele 170 forestillinger, konserter
eller andre arrangementer, med i
alt 5 735 publikummere - beboere,
pårørende og naboer.

•
•
•
•

Alle sykehjemmene har en lang
rekke planlagte aktiviteter. Fjell
bo- og servicesenter kan vise til et
representativt utvalg:
• Andakt hver annen uke
• Ukentlig sangstund
• Mandagstrim hver uke
• Geriaden – sykehjemsidrett på høyt
og tilpasset nivå
• Bakedag
• Bingo
• Kino

I tillegg til disse arrangementene er
det en rekke brukerstyrte aktiviteter og
aktiviteter som drives i samarbeid med
frivillige og/eller pårørende. Tilbudet
varierer fra sted til sted og det inviteres
til høst- og vårfester, bløtkakelag,
lørdagsfester, vaffelkos med og uten
musikk og musikk uten vafler.

Gårdsbesøk
Tur til Gulskogen senter
Besøk av gårdsdyr på sykehjemmet
17. mai arrangement med
Leikaringen Noreg
• Sommerfest
• Juleverksted og julegrantenning

170 flyktninger
til Drammen
Formannskapet vedtok 9. juni å øke
antallet bosatte flyktninger fra 130 i
2014 til 170 i 2015 og 2016. Det er
forutsatt at 20 av disse hvert år skal
være enslige mindreårige.
I alt ble det bosatt 182 flyktninger,
hvorav 20 enslige mindreårige, i
Drammen i 2015. 12 av disse blir
registrert på bosettingskvoten for 2016.
IMDi anmodet i november 2015
Drammen om å motta i alt 240
flyktninger i 2016 og 300 i 2017.
Bystyret opprettholdt sitt vedtak om
bosetting av 170 flyktninger for hvert
av de to årene.
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Gratis barnehage for
familier med lav inntekt

Mer trafikk i rådhuset

Drammen kommune har gratis
barnehage for familier med inntekt
under 405 000 kroner. Målet med
dette tiltaket er å styrke integreringen,
bekjempe barnefattigdom og stimulere
barns språkutvikling. Forutsetningen for
å kunne få gratis barnehage er i tillegg
at foreldrene er i aktivitet, i utdanning,
som arbeidssøker eller kursdeltaker
eller at de har overgangsstønad.
En familie som har barn i gratis
barnehage sparer:
For første barn: 2 580 kroner per
måned, eller 30 960 kroner i året
For andre barn: 1 806 kroner per
måned, eller 21 672 kroner i året
For øvrige barn: 1 290 kroner per
måned, eller 15 480 kroner i året
Selvangivelsen er dokumentasjon
på husstandens samlede inntekt.
Dersom nåværende inntekt avviker
fra dette, må det legges fram særlig
dokumentasjon på det.
20 prosent av barna i kommunale
barnehager har gratis plass. Det
tilsvarende tallet for private barnehager
er 7 prosent.
Fra januar 2015 til desember 2015
økte antallet barn med gratis plass fra
364 til 568. For å rekruttere flere barn
er 210 adresser oppsøkt og rundt 200

har blitt kontaktet på SMS.
80 av de oppsøkte familiene har søkt
om barnehageplass i 2015 eller til
hovedopptaket for 2016. Cirka 70
prosent av de som får gratis barnehage
er flerspråklige.
Ordningen med gratis barnehageplass
koster om lag 14 millioner kroner per
år, og er finansiert av statlige midler.
Det er plass til flere
Drammen kommune har god kapasitet
på barnehageplasser, ved utgangen
av 2015 var det ca 100 ledige
barnehageplasser. Det betyr at det er
løpende opptak hele året og at folk
ikke lenger må planlegge graviditet
etter barnehageåret. De kan rett og
slett få barn når de vil!

Ut på tur – aldri sur
2015 var friluftslivets år. Som et konkret
tiltak for å markere dette tok Drammen
kommune initiativ til en turstafett. Ulike
deler av kommuneorganisasjonen ble
utfordret til å invitere med seg andre
på tur. Første etappe var 16. februar
og målet var å holde stafetten gående
ut året
Kart- og geodata tok med seg to
9. klasser fra Marienlyst skole til
Drafnhuset og Haukåstoppen.
Kultur tok med Drammen Eiendom og
Rådmannsstaben på ArtWalk.
Byprosjekter tok med Kart- og geodata
og Solhaugen barnehage på tur langs
Verkenselva.
Senterbarnehagen tok med førskolebarna ved Drafnkollen barnehage til
aktiviteter på fotballbanen.
Åssiden menighets barnehage tok
med 6-åringene og 4-åringene på
Amicus og Baltazar barnehage på
skogtur på 800-meteren innover mot
Kjøsterudjuvet.
Og slik fortsatte det gjennom hele
året. Når status var gjort opp hadde

det vært 32 etapper i turstafetten,
med i alt 1 250 deltakere. De minste
var best representert og 13 av byens
barnehager bar stafettpinnen videre.
Hovedverneombudet var minst tallrik,
siden han var alene om sin etappe.
Ny friluftspark
10. desember kunne varaordfører
Yuosuf Gilani åpne Hamborgstrømpaviljongen som friluftspark,
sammen med mer enn 200 unger fra
skoler og barnehager i nærheten.
Friluftsparken er blitt en flott lærings-,
opplevelses-, og aktvitetsarena.
Prosjektet med rehabiliteringen av
Hamborgstrømskogen hytte m/skibakke
og gapahuk er et samarbeid mellom
Drammen kommune og frivillighetene
ved DNT Drammen. Rundt hytta er
det anlagt en hinderløype som passer
for store og små. Det er etablert
en vannpost (manuell pumpe) og
toalettbygget er renovert og påbygd.
Det er etablert bålplass og leirplass
for teltovernatting samt gapahuk på
sletta i Gjøssingkollen. Unnarennet
i Gjøssingkollen kan brukes som
akebakke/skileik.

Vinteren og våren 2015 ble kundemottaket i rådhuset bygget om. Det
gamle servicetorget fra 2003 ble
revet, og 8. juni kunne ordfører ønske
innbyggere og ansatte velkommen
i nye, tidsmessige lokaler. Gjennom
et nytt inngangsparti går man rett
frem til servicevertene, som håndterer
spørsmål, gir veiledning eller viser
videre til byggesaksveileder, byarkivet
eller ett av møterommene.
Møtevirksomheten samles
I det nye kundesenteret er det etablert
hele ni møterom, av forskjellig størrelse.
Alle har nytt og smakfullt møblement
og moderne fasiliteter. Alle møter som
ansatte i rådhuset har med innbyggere,
brukere eller samarbeidspartnere
foregår her. Møterommene bookes
elektronisk.
Høyt belegg
Fra og med åpningen 8. juni til og med
31. desember har de ni møterommene
vært booket i alt 2 015 ganger! Det
tilsvarer i snitt mer enn 67 møter i uken.
Aktiviteten varierer med årstidene.
Aller stillest var det i uke 30 (mellom
20. og 24. juli), med fire møter. Mest
hektisk var det i uke 42 (mellom 12. og
15. oktober), hvor møterommene var
bestilt hele 109 ganger. Mest populært
er møterom Åskollen og Tangen, med
289 bookinger, eller i underkant av 10
per uke.
Forhåndsstemming i kundesenteret
Fra og med 10. august til og med 11.
september var ett av møterommene
forbeholdt forhåndsstemming. Alle
folk med stemmerett i Drammen kunne

avlegge forhåndsstemme her og hele
3 273 velgere benyttet seg av muligheten
til å forhåndsstemme i rådhuset.
Ny kantine hvor alle er velkommen
Den gamle kantinen for ansatte i 7.
etasje er nedlagt og driften er flyttet til
Café Rådhuset, et nytt, lyst og åpent
lokale en liten trapp (eller heistur) opp
fra publikumsmottaket. Her kan hvem
som helst stikke innom for en liten
matbit eller en kopp kaffe eller espresso
eller cappuccino eller caffé latte.
Tilbudet er variert og med utvidet
åpningstid merkes det på omsetningen.
I mai, i de gamle lokalene, solgte
kantinen mat og drikke for 33 177
kroner. I de sju siste månedene i året
ble omsetningen nesten seksdoblet, og
endte på 190 162 kroner per måned
i snitt. Aller mest sultne var ansatte og
besøkende i september, da det ble spist
og drukket for hele 242 519 kroner.
I løpet av sju måneder har kantinen
servert:
• 1 400 porsjoner havregrøt til frokost
• 13 000 salatboller
• 4 218 kopper kaffeprodukter fra
barristamaskinen
• 21 000 porsjoner varm lunsj,
hvorav 3 313 suppetallerkner.
Mest populært som varmlunsj er
quiche, kyllinglår og selvfølgelig
karbonade med speilegg.

Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2015. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no

21 000 kvadratmeter med kunstis fra neste vinter
Konnerud får kustisbane
I 2015 startet arbeidene med å
anlegge en ny kunstgress/kunstisbane
på Konnerud. Bydelen får dermed sin
første kunstisbane og for første gang
en arena som kan benyttes hele året.
Anlegget skal stå ferdig sommeren
2016.
Den nye banen er på rundt 8 000
m2. Sammen med 13 000 m2 på
kunstisbanen på Marienlyst og vel
500 m2 på Torgisen i sentrum vil
skøytefolket kunne glede seg over mer
enn 21 mål skøyteis hver vinter.
Banen på Marienlyst er antakeligvis
den mest brukte idrettsflaten i Drammen
uansett gren. Om sommeren er banen
fylt opp med fotballaktivitet fra morgen
til kveld. Skolene bruker banen på
dagtid og idretten benytter den på
ettermiddags- og kveldstid. Om vinteren
er det skøyteaktivitet fra uke 42 til uke
10. Bandy, ishockey og lengdeløp
kan ha konkurranser på banen. Den
er selvfølgelig også åpen for alle som
bare vil gå på skøyter. Og med ny
bane på Konnerud er det rom for at
enda flere havner på glattisen.
Kunstgress
Drammen fikk i 2015 sin tolvte
kunstgressbane. Det var Brakerøya-

banen som ble oppgradert fra grus til
kunstgress. Alle bydeler med unntak av
Skoger har nå sin egen kunstgressbane.
Den største av dem alle, Marienlyst
kunstgress, fikk 13 000 m2 nytt dekke
i fjor.
Kortreist aktivitetstilbud
Stadig flere skoler i Drammen blir
oppgradert med eget nærmiljøanlegg.
I fjor sto Aronsløkka og Vestbygda
for tur. Ved Aronsløkka er det anlagt
hinderløype, ballvegg og akebakke
og flere lekeapparater er installert.
Vestbygda har fått lekeapparater og
hinderløype, i tillegg til kunstgressbane
for femmerfotball.
Uorganisert aktivitet er like sunt
Det er langt flere enn idrettfolket
som liker å være fysisk aktive, for
eksempel langs turstiene, i marka eller
i byens grøntområder. For å få en
liten indikasjon på publikumsaktivitet
satte kommunen opp en personteller
i Drammen park. Avlesninger viser
at hele 255 000 personer passerte
tellepunktet i løpet av fjoråret.
Tilsvarende persontellere ved
Landfalltjernveien og veien opp til
Spiralen viser at aktiviteten der også
har økt fra 2014 til 2015.
Kunstisbanen på Marienlyst

Tilskuddstoppen 2015
Mennesket lever ikke av brød alene,
heller ikke i Drammen. Hele 83 prosent
av byens befolkning er medlem av ett
eller annet tros- eller livssynssamfunn.
I alt er det registrert 311 tros- og
livssynssamfunn i Drammen. Den
norske kirke er størst, med 63 prosent
av innbyggerne som medlemmer. 156
andre kristne kirke- eller trossamfunn
deler på 6 prosent av drammenserne,
mens 10 prosent av innbyggerne er
tilsluttet ett eller annet av i alt 122
islamske samfunn.
17 prosent av drammenserne er ikke
tilsluttet noe tros- eller livssynssamfunn.
Alle tros- og livssynssamfunn i Norge
får offentlig tilskudd til å drive sin
virksomhet. Størrelsen på tilskuddet
avhenger av antall registrerte
medlemmer og baseres på kommunens
tilskudd til Den norske kirke, regnet
per medlem (558 kroner per medlem i
2015).

Trossamfunn 2015

Drammen kommune utbetalte i 2015 i
alt 30 409 126 kroner i støtte til trosog livssynssamfunn. Tabellen viser de ti
største tilskuddmottakerne.

Antall tellende
medlemmer

Sum tilskudd i
kroner

42 421

22 922 576

1.

Den norske kirke

2.

Oslo katolske bispedømme

1 384

772 272

3.

Humanetisk forbund

1 157

645 606

4.

Det islamske kultursenter i Drammen

1 112

620 496

5.

Det tyrkiske trossamfunn i Drammen og omegn

682

380 556

6.

Filadelfiakirken Drammen

548

305 784

7.

Det albanske kultur- og trossamfunn i Norge

494

275 652

8.

Buskerud og Vestfold muslimske trossamfunn

469

261 702

9.

Minhaj quran international Drammen

448

249 984

365

203 670

49 080

26 017 802

10. Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina
SUM
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Slik bygges byen
Bystyret vedtok 5. oktober 2015
kommuneplanens arealdel. Dette er
en del av den konkrete oppfølgingen
av bystrategien som ble vedtatt i juni
2013. Arealdelen er en plan som
legger til rette for at byen vil vokse mot
90 000 innbyggere om 20 år.
Folk trenger hus……
Allerede i den forrige arealplanen var
det rom for å bygge om lag 6 000
nye boliger i Drammen. Gjennom
sitt vedtak i 2016 har bystyret åpnet
for utvikling av mellom 7 og 8 tusen
boliger i tillegg til dette. En betydelig
andel av disse boligene vil komme i
de store transformasjonsområdene,
eksempelvis:

Område
Marienlystområdet
Travbanen - Berskaug

Anslag antall
boliger
300-400
1 000

Godsterminalen

300

Gulskogen Nord

2 500

Tollboden – Slippen
Slippen – Glassverket
Til sammen

900 - 1 200
2 000
Cirka 6 500

Ut over dette legger planen til rette
for å supplere boligmangfoldet,
både langs bybåndet og i bydelene.
Det kan dreie seg om urbane
boliger for barnefamilier eller
andre grupper, sentrumsboliger,
bolighøyhus i bydelssentra, småhus
og ny boligutvikling i tilknytning til
idrettsparker og bydelsparker.
…… og de trenger jobb!
Målet over tid er å kunne etablere én
ny arbeidsplass i byen for hver annen
nye innbygger som kommer. Det betyr
at 20 000 nye drammensere trenger
minst 10 000 nye jobber.
Drammen har fortsatt et stort

potensial for næringsutvikling med
nye arbeidsplasser i eksisterende
næringsområder i bybåndet og ved
knutepunkter. Ikke minst gjelder dette
i området rundt Strømsø torg og
Papirbredden, hvor det legges til rette
for arbeidsintensiv og kunnskapsbasert
næringsvirksomhet.
Høy planaktivitet
Planavdelingen i Drammen kommune
består av om lag 12 årsverk. Det er
her de vesentligste arbeidene med
arealplanen er gjort frem til bystyrets
behandling.
Kjernevirksomheten i byplan er
behandling og kvalitetssikring av både
private og kommunale planer. I bunken
av innkomne og kommunale planer
er det også noen kommunedelplaner,
og i 2015 startet arbeidet med
kommunedelplaner blant annet for
Vestfoldbanen og Ny Svelvikvei.
I løpet av 2015 vedtok bystyret 11
reguleringsplaner. De mest komplekse
og krevende reguleringsplanene
som ble vedtatt i fjor er knyttet
til regulering av kvartaler på
Bragernes; Bragernes kvartal, Grev
Wedels plass og Engene 100. I
tillegg ble det vedtatt planprogram
(planer for planprosessen) for
fem reguleringsplaner. Blant
dem er reguleringen av nytt
sykehus på Brakerøya, samt
områdereguleringsplanene for
områdene Travbanen-Berskaug og
Glassverket, de mest omfattende.
Hvert enkelt bygg skal godkjennes
Reguleringsplanene gir rammer for
de ulike byggeprosjektene, og hvert
enkelt prosjekt skal godkjennes av
byggesaksavdelingen i kommunen.
Cirka 15 årsverk er øremerket
byggesaksbehandling.

Byggesaksavdelingen ferdigbehandlet
681 byggesaker i 2015. I løpet av året
ble 131 boliger ferdigstilt i Drammen.
Byggherrene
Avdelingen som jobber med kommunale
utbyggingsprosjekter (Byprosjekter)
har 19 ansatte, hvorav 9 arbeider som
prosjekt- eller byggeledere. I hektiske
perioder leies det i tillegg inn eksterne
prosjektledere.
Den totale omsetningen for Byprosjekter
var i 2015 på om lag 206 millioner
kroner fordelt på rundt 100 ulike
prosjekter. Hovedkostnadene er
knyttet til gjennomføring av konkrete
utbyggingsprosjekter.
Hoveddelen av prosjektene har vært
utbygging og forbedring av vann- og
avløpsanlegg, til en verdi av cirka 123
millioner kroner fordelt på om lag 70
prosjekter.
De største vann- og avløpsprosjektene
i 2015 var:

Anlegg

I tillegg til vann- og avløpsprosjekter
ble det brukt rundt 83 millioner kroner
til cirka 30 andre prosjekter hvorav de
største var:

Anlegg

Kroner
(mill.)

Ny kunstis- og kunstgressbane på Konnerud

21,6

Fortau, snuplasser og holdeplass i Prof. Smiths allé

19,0

I løpet av 2015 lyste Byprosjekter ut
rundt 20 ulike entrepriser. Antallet
anbud kan variere fra 3 til 10
avhengig av prosjektet. Til sammen ble
om lag 100 innleverte anbud vurdert
i 2015.
Byprosjekter er også kommunens
koordinator i forhold til store private og
offentlige utbyggingsprosjekter.
De største slike prosjekter i 2015 var
nytt Vestre Viken sykehus og ny parsell
av Vestfoldbanen mellom Drammen
stasjon og Kobbervikdalen.

Kroner
(mill.)

Narverud – separering av avløpsvann og
overvann

22, 8

Mellomdammen

12,7

Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting

10,9

Hans Hansens vei - Fellesprosjekt EB

8,7

Nedre Storgate 49-53

8,4

Austad, etappe 4 strekning Fosseveien til
Kvernveien

7,3
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Netto driftsoverskudd på
203 millioner kroner i 2015
Rådmannen har lagt frem et regnskap
som viser et netto driftsoverskudd på
203 millioner kroner. Det tilsvarer 4,5
prosent av brutto driftsinntekter. Dette
er vesentlig bedre enn revidert budsjett,
og om lag 143 millioner kroner bedre
enn hva bystyret la til grunn i budsjettet
for 2015.
Overskuddet etter årsoppgjørsdisposisjoner er 160,8 millioner kroner.
Rådmannen foreslår at overskuddet
avsettes til disposisjonsfondet.
Hovedårsaker til et positivt årsresultat
• Netto mindreutgifter i programområdene: 55,2 millioner kroner
• Merinntekter fra skatt og rammetilskudd: 28,9 millioner kroner
• Merinntekter sentrale inntekter:
6,9 millioner kroner
• Mindreutgifter i finansbudsjettet:
9,3 millioner kroner
• Mindreutgifter til pensjon:
76,4 millioner kroner
God kontroll og stram styring
Drammen har lavere inntekter enn
landsgjennomsnittet. For å kunne levere
gode tjenester til innbyggerne er det
nødvendig å ha styring på økonomien.
Det er god kontroll i virksomhetene, og
flere har et vesentlig mindreforbruk i
2015:
• Barnehage – 15,6 millioner kroner
Lavere antall barn i barnehage enn
forutsatt, høyere statstilskudd til
gratis barnehage og lavere utgifter
til plasser til/fra andre kommuner.
• Grunnskole – 10,4 millioner kroner
Mindreforbruk i skolene, lavere
kostnader til husleie, strøm og
renhold, samt mindreforbruk
sentralt.
• Sosiale tjenester – 20,0 millioner
kroner
Mindreforbruk i Senter for
rusforebygging, NAV, og
Introduksjonssenteret.
Introduksjonssenteret har i tillegg
høyere inntekter fra norskopplæring
og ekstra tilskuddsmidler.

Vi sikrer oss og bygger reserver
Det er viktig å sikre at kommunen
har et økonomisk handlingsrom for å
håndtere, renteendringer, endringer
i andre rammebetingelser og
uforutsette utgifter. Bystyret har derfor
vedtatt følgende handlingsregler for
oppbygging av reserver:
• Drammen kommune skal ha en
fondsreserve som til enhver tid er
på 3 prosent av bykassens brutto
driftsinntekter (disposisjonsfondet)
• Drammen kommune skal ha et
rentesikringsfond som til enhver
tid utgjør 1 prosent av kommunens
samlede lånegjeld
Disposisjonsfondets saldo var ved
inngangen til 2015 228,4 millioner
kroner. I 2015 ble det foretatt en netto
avsetning til disposisjonsfond på 57,8
millioner kroner. Disposisjonsfondet
utgjør med dette 286,1 millioner
kroner.
Rådmannen vil foreslå at årsresultatet
på 160,8 millioner kroner tilføres
disposisjonsfondet. Etter dette
vil disposisjonsfondet, inkludert
rentesikringsfond, utgjøre 446,8
millioner kroner ved utgangen av
2015. Handlingsreglenes krav til
reserver er per samme dato 191,0
millioner kroner. Bystyrets krav er
således oppfylt med god margin.
Kommunens lånegjeld
Drammen kommunes lånegjeld var
ved utgangen av 2015 på 5 403,7
millioner kroner.
Det ble i 2015 tatt opp nye lån for 380
millioner kroner og betalt avdrag på
180 millioner kroner. I løpet av 2015
økte lånegjelden således med 200
millioner kroner.

Netto driftutgifter i 2015
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Området

Administrasjon

Miljø

Idrett, park
og natur

Politisk

Vei

Skole Sosiale tjenester

Milioner kroner

Barnehage

491,2

Oppvekst

251,8

Samfunnssikkerhet

44,0

Byutvikling

24,0

Helse og omsorg

1055,2

Kultur

138,5

Ledelse, organisering og styring

185,9

Miljø, kompetanse og næring

8,7

Idrett, park og natur

69,1

Politisk styring

23,2

Vei

56,6

Skole

743,2

Sosiale tjenester

249,6

Drammen kommune brukte i 2015 til sammen 3 338 millioner kroner på de
ulike tjenesteområdene. Av dette gikk 68,6 prosent, eller 2 289,6 millioner
kroner til skole, barnehage og helse og omsorg.
Samfunnssikkerhet dreier seg i første rekke om Drammensregionens brannvesen, Vestviken 110-sentral, sivilforsvaret og oljeberedskap.
Oppvekst omhandler barnevern, forebyggende helsetjenester, pedagogiskpsykologisk tjeneste og tjenester til funksjonshemmede barn.
Byutvikling er i hovedsak knyttet til planarbeid, byggesaksbehandling og
kommunale utbyggingsprosjekter.
Sosiale tjenester omfatter Senter for rusforebygging, NAV og Introduksjonssenteret.
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