


Hovedtrekk i økonomiplanen

• To store investeringsprosjekter
• Nytt sykehjem i Krokstadelva
• Ny bybru

• Stor vekst i befolkningsgruppene 
med omsorgsbehov

• Omprioritering av ressurser for å 
styrke omsorgssektorens rammer

• Tre store revolusjoner
• Digitalisering
• Omstilling i omsorgstjenestene
• Klima



Hovedtrekk i økonomiplanen

• Stramme rammebetingelser
• Lavere vekst i de frie inntektene

• Kraftig reduksjon i bosetting av 
flyktninger

• Sterkt press på helse-, sosial- og 
omsorgstjenester

• Mange nødvendige innsparinger og 
tilpasninger i driftsbudsjettet

• Lavere investeringsramme gir positive 
effekter på finansregnskapet

• Salg av aktiva



Hovedtrekk i økonomiplanen

• Svakt driftsresultat i 
økonomiplanperioden
• Stiger fra 0,42 prosent i 2021 

til 1,75 prosent i 2024

• Endringsevne og politisk forankring



Kommuneplanens samfunnsdel

• Pågående prosess

• Ved fremleggelse av den neste økonomiplanen har vi kommuneplanens 
samfunnsdel som grunnlag for utviklingen av kommunen



Klimabudsjett

• Oversikt over hvilke tiltak
som må gjennomføres 
når for at kommunen 
skal nå sine klimamål

• Det er vist en skisse av
forenklet klimabudsjett
for 2021 hvor effekten
av utvalgte tiltak er
kvantifisert

• Klimabudsjett utarbeides 
i løpet av 2021



Økonomi og budsjett



Økonomisk status

• Budsjettet for 2020 ble satt opp med 
utgangspunkt i tre budsjetter som 
ble slått sammen til ett

• Store økonomiske utfordringer som 
følge av koronapandemien

• Omstillingsarbeidet er blitt forsinket

• Med unntak av helse-, sosial- og 
omsorg styrer programområdene 
mot balanse eller mindreforbruk i 
2020



Hovedprioriteringer i økonomiplanen

• Økt økonomisk handlingsrom 

• Prioritere ressurser helse-, sosial- og 
omsorgstjenestene som vil oppleve 
store budsjettutfordringer fremover

• Sikre midler til de prioriterte 
investeringsprosjektene



Koronapandemien

• Det er ikke lagt inn midler til 
kompensasjon for merkostnader 
knyttet til koronapandemien 

• Regjeringen har varslet mer penger
til kommunesektoren for å håndtere 
koronapandemien

• Anslås at Drammen får i overkant av 
100 millioner kroner

• Rådmannen utarbeider en 
tilleggsinnstilling til økonomiplanen



Hovedoversikt for driften

• Strammere økonomiske rammer

• Nye oppgaver må løses innenfor 
eksisterende rammer

• Budsjetterer med overskudd på 
driften hvert år gjennom hele 
økonomiplanperioden

• Egenfinansiering av investeringer
sikres gjennom driftsresultatet og 
bruk av disposisjonsfondet de tre
første årene av planperioden

Beløp i 
1000 kr 2021 2022 2023 2024

Sentrale 
inntekter

- 6.109.546 - 6.089.333 - 6.098.641 - 6.119.990

Sentrale 
utgifter

827.179 829.499 819.271 787.389

Utgifter 
progr.omr.

5.082.861 5.037.313 5.010.791 4.993.302

Netto 
finansutg.

167.563 161.296 171.363 205.058

Netto 
driftsres.

- 31.943 - 61.225 - 97.216 - 133.641

Res.grad 0,42% 0,81% 1,28% 1,75%



Innsparingstiltak innarbeidet i økonomiplanen

• Det foreslås innsparingstiltak 
innenfor programområder 
P1-P14 i form av redusert 
tjenestenivå eller -kvalitet

• For programområdene P03-P06
er innsparingseffektene ikke
trukket ut av rammene

• Effekten av innsparingene 
brukes innenfor programområdene til å løse dagens budsjettutfordringer, i 
tillegg til at effektivisering på andre områder gjør det mulig å tilføre helse, 
sosial og omsorg friske midler

Innsparinger 
(tall i 1000 kr)

2021 2022 2023 2024

Samlede 
innsparinger

88.487 109.818 128.133 132.633

Innsparinger 
P03-P06

- 29.287 - 43.398 - 51.398 - 51.398

Innsparinger 
som gir økt 
handlingsrom

59.200 66.420 76.735 81.235



Nye tiltak i økonomiplanen

• Begrenset til absolutt nødvendige 
nye tiltak som følge av lovendringer

• Lite handlingsrom til å iverksette nye 
tiltak slik den økonomiske 
situasjonen er pr. nå

• Endringer som følge av 
statsbudsjettet er innarbeidet i 
budsjettforslagene



Befolkningsframskriving for Drammen 

• Folketallet pr. 01.01.2020 
var på 101.386

• MMMM-alternativet gir et 
folketall i 2050 på 115.099

• Årlig befolkningsvekst på 
0,42 prosent

• Høyalternativet gir et 
folketall på 127.847 i 2050

• Lavalternativet gir et 
folketall på 102.471 i 2050



Demografi, pr. aldersgruppe

• Nedgang i de to yngste 
aldersgruppene

• Svak økning i yrkesaktiv alder

• Markant økning i de eldste 
aldersgruppene

• Sterkest økning i aldersgruppen 
80 år og oppover

Årlig 
endring

2021 2022 2023 2024 2025

0-5 år - 1,7% - 1,4% - 1,3% - 1,5% - 0,3%

6-15 år - 0,4% - 0,8% - 0,8% - 0,3% - 1,7%

20-66 år 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

67-79 år 2,6% 2,2% 2,0% 1,7% - 0,1%

80+ år 1,8% 2,3% 3,5% 3,8% 7,4%



Demografijusteringer i økonomiplanen

• Reduksjon i antall barn i 
barnehage og antall 
elever i grunnskolen 
sammenlignet med 
2019-nivå

• Vekst i antall brukere
innenfor P05 og vekst
i de eldste alders-
gruppene

Tiltak (tall i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P01 Elevtall - 5.000 - 15.300 -25.200 - 29.300

P02 Barnetall - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000

P05 Økt vedtaksvolum 15.400 22.000 22.000 20.900

P06 Netto 
velferdsteknologi

10.700 10.800 12.200 12.900

P06 Hjemmetjenester 5.000 10.000 15.000 25.000

P06 10 plasser ved Svelvik 
sykehjem 

8.500 8.500 8.500 8.500

Sum justeringer 28.600 30.000 26.500 32.000



Korreksjoner i programområdenes rammer

• Hovedutvalget for helse, sosial og 
omsorg har de største 
budsjettutfordringene

• Utfordringene blir ikke mindre 
utover i økonomiplanperioden

• Foreslår å styrke hovedutvalgets 
rammer med rundt 204 millioner 
kroner over de neste fire årene

• Hovedutvalget vil fortsatt ha reelle 
utfordringer med trange rammer



Investeringsbudsjettet

• Forslaget til investeringsbudsjett 
bygger på innspill og føringer fra 
kommunestyret

• 900 millioner kroner pr. år i snitt de 
kommende årene
• Oppgradering/fornyelse 380’’

• Sykkelplan 20’’

• Vann og avløp 200’’

• Prosjekter 300’’



Investeringsbudsjettet
• Samlet investeringsramme for 

enkeltprosjekter innenfor 
økonomiplanperioden er 1.200 
millioner kroner

• Utfordring:
Innmeldt behov for investeringer og 
ønske om igangsetting og fremdrift 
er større enn rammene kan dekke
• Nytt sykehjem til rundt 1.000 millioner 

kroner er prioritert
• Ny bybru til drøye 600 millioner kroner 

er prioritert



Investeringsbudsjettet

• Med to så tunge investerings-
prosjekter anbefaler rådmannen at 
gjennomsnittlig investeringsnivå på 
300 millioner kroner pr. år ses over 
en seksårsperiode

• Dette vil gjøre det mulig å igangsette 
og ferdigstille sykehjem og bybru 
innen rimelig tid og igangsette 
Åskollen ungdomsskole og 
Veiavangen ungdomsskole mot 
slutten av seksårsperioden



Investeringsbudsjettet

• Alternativt er det mulig å nærme seg 
den årlige rammen på 300 millioner 
kroner i fireårsperioden eller 
igangsette ungdomsskolen på 
Åskollen tidligere ved å utsette 
oppstarten av nytt sykehjem i 
Krokstadelva i ett til to år

• For 2021 er foreslåtte enkelttiltak 
begrenset til 146 millioner kroner og 
består av oppstartsbevilgninger og 
ferdigstilling av påbegynte 
prosjekter



Investeringsbudsjettet

• Relativt lave investeringer på de 
store enkeltprosjektene i 2021 gjør 
det mulig å gjennomføre noen 
mellomstore tiltak 

Tiltak Beløp i 
1000 kr.

Bråtaveien omsorgsboliger (svalgang og base) 7.200

Flisa (vaktrom og base) 10.300

Langeløkka barnehage 20.000

Mjøndalen skole (flere klasserom) 6.700

Nedre Eik gård 8.500

Ombygging Blichsgate 1, 5. etg. (bofellesskap) 2.600



Investeringsbudsjettet (12-årsplan)

Tiltak (tall i mill. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Brandengen skole 60

Fjell skole 20

Krokstad sykehjem 6 250 515 250

Ny bybru 40 80 160 200 120

Nytt helsehus/legevakt 5 300 450

Spiralen (oppgradering) 20

Åskollen ungdomsskole 5 215 150

Veiavangen ungd.skole 5 175 128

Totalsum 146 330 675 450 125 225 625 578

Avsatt ramme 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Udisponert ramme 154 - 30 - 375 - 150 175 75 - 325 - 278 300 300 300 300



Investeringsbudsjettet

• Enkelte tiltak utsettes
• Nye barnehager

• Erstatning av midlertidige paviljonger 
ved skolene

• Nye bofellesskap for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne

• Nye omsorgsbygg

• Videre utvikling av Nedre Eik gård

• Kinogården i Svelvik

• Oppgradering av Glassverkethallen



Diposisjonsfondet (prognose 2021-24)

2021 2022 2023 2024

Saldo disposisjonsfond pr. 1.1. (prognose) 508,5 458,3 424,1 385,7

Budsjettert bruk (rådmannens forslag) - 50,2 - 34,2 - 38,4 0,0

Budsjettert avsetning til disposisjonsfondet 19,9

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12. (prognose) 458,3 424,1 385,7 405,6

Generell reserve (tilsv. 3% av brutto driftsinntekter) 227,9 227,8 228,6 229,7

«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld) 90,6 93,2 98,5 102,3

«Eier-risikofond» 20,0 20,0 20,0 20,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12. (prognose) 338,6 341,0 347,1 352,0

Avsetning utover handlingsreglenes krav 119,8 83,2 38,6 53,6



Salg av aktiva

• Aktuelle eiendommer i et kortsiktig 
perspektiv:
• Miletomten

• Gilhus gård

• Tomteområder i Drammen kommune 
Eiendomsutvikling AS

• Forutsetter kapitalfrigjøring på 100 
millioner kroner
• 50 millioner kroner i 2021 og 2022

• Det jobbes videre med flere andre 
alternativer



Harmonisering

• Arbeidet har kommet godt i gang, 
men en god del gjenstår fortsatt

• Kommunalsjefene avklarer med 
lederne for hovedutvalgene hvilke 
harmoniseringstiltak som skal legges 
fram for politisk behandling

• Tillitsvalgte er informert om 
harmoniseringsarbeidet og er 
invitert til å delta på de tiltakene 
som kan besluttes administrativt



Sentrale inntekter
Sentrale inntekter (beløp i 1000 kr.) Vedtatt 

rev. 
budsjett 1. 
tertial 2020

Vedtatt rev. 
budsjett 2. 
tertial 2020

2021 2022 2023 2024

Skatt på inntekt og formue* - 2.941.295 - 2.969.239 - 3.161.968 - 3.168.414 - 3.177.972 - 3.191.069

Rammetilskudd* - 2.865.583 - 2.865.914 - 2.729.978 - 2.719.259 - 2.724.328 - 2.734.836

Engangsmidler kommunereformen - 33.500 - 33.500 0 0 0 0

Integreringstilskudd* - 113.148 - 111.718 - 81.164 - 68.891 - 68.383 - 68.311

Tilsk. ensl. mindreårige flyktninger** - 29.478 - 31.878 - 22.788 - 19.259 - 14.582 - 12.509

Rente og inv. kompensasjon fra staten - 23.512 - 22.912 - 18.905 - 18.767 - 18.634 - 18.523

Ekstraordinært vedlikeholdstilskudd 0 - 48.400 0 0 0 0

Overføring fra kommunale foretak - 87.383 - 92.383 - 94.742 - 94.742 - 94.742 - 94.742

Sum sentrale inntekter - 6.094.169 - 6.175.944 - 6.109.546 - 6.089.333 - 6.098.641 - 6.119.900

*)   Nedjustert skatteanslag og ekstra rammetilskudd i 2020 pga. pandemien gjør sammenlikning vanskelig
**) Inntektsanslagene er basert på  høyere bosetting enn anmodningen fra IMDi – følges opp i 1. tertialrapport  



Sentrale inntekter

• Nedgang i rammetilskuddet i 2021 
henger sammen med skatteveksten, 
slik at de frie inntektene holdes 
innen realveksten i statsbudsjettet

• Ekstraordinære bevilgninger knyttet 
til koronapandemien i 2020 er også 
trukket ut av rammetilskuddet i 
2021



Sentrale inntekter

• Stor nedgang i integreringstilskudd 
og tilskudd til enslige mindreårige 
flyktninger når store bosettingskull 
går ut av tilskuddsperioden og 
satsene reduseres 

• Mindreinntekter som følge av IMDis
anmodning om bosetting i 2021 tas 
inn i 1. tertialrapport

• Nedjustering av utgiftsnivået i det 
aktuelle programområdene skjer 
også i 1. tertialrapport



Sentrale utgifter

• Nesten 70 millioner kroner i lavere 
husleieutgifter på grunn av lavere 
internrente i lånefondet

• Husleie for Drammensbadet KF og 
Drammen Scener AS reduseres med 
henholdsvis 3,3 og 0,6 millioner 
kroner

• Besparelsen motregnes mot 
redusert eiertilskudd



Sentrale utgifter

• Endret opplegg for føring av 
kommunens pensjonsutgifter

• Fra 2021 føres kun ordinær premie i 
virksomhetenes regnskap, mens 
reguleringspremien føres sentralt

• Teknisk korreksjon: 240 millioner 
kroner trekkes ut fra rammene til 
programområdene

• Kommunens netto pensjonsutgifter 
anslås til 57 millioner kroner lavere 
enn opprinnelig budsjett for 2020



Finansbudsjettet

• Reduserte innlånsrenter i lånefondet bidrar isolert sett til forbedring av 
lånefondets kontantresultat

• Renteutgifter i 2021 ligger 65 millioner kroner lavere enn i gjeldende 
økonomiplan

• Lånefondets gjennomsnittlige innlånsrente pr. ultimo oktober 2020 er på 1,76 
prosent



Finansbudsjettet

• Lånefondets utlånsrente foreslås satt ned fra 3,5 til 2,0 prosent fra 2021

• Lavere renteinntekter reduserer lånefondets kontantresultat med 133 
millioner kroner

• Dette motsvares av lavere renteutgifter for kommunekassens lån i lånefondet 
og lavere husleie til Drammen Eiendom KF



Finansbudsjettet

• Lånegjelden vokser mindre enn tidligere forutsatt

• Reduserte investeringsrammer og forutsatt kapitalfrigjøring på 100 millioner 
kroner i 2021 og 2022

• Lånegjelden øker likevel med 1,35 milliarder kroner i planperioden og er 
anslått til 10,2 milliarder kroner ved utgangen av 2024



Lønns- og prisvekst

• Lønns- og prisvekst i samsvar med 
forutsetningene regjeringen har lagt 
til grunn i statsbudsjettet

• Kommunal deflator på 2,7 prosent

• Prisvekst på 3,4 prosent

• Lønnsvekst på 2,2 prosent

• Forventet lønnsvekst utover 
overheng fra årets oppgjør er avsatt 
til sentral lønnsreserve med om lag 
98,3 millioner kroner



Gebyrer

• Ny modell for foreldrebetaling i 
SFO/AKS

• Parkeringsavgiften deflatorjusteres
for de siste tre årene og økes med ti 
prosent

• Byggesak øker selvkostfinansiering 
fra 90 til 100 prosent i 2021

• Vann- og avløpsgebyrene økes med 
tre prosent i 2021



Eierstyring



Utbytte og eieruttak

• Legger til grunn 
en nøktern 
forventning til 
utbyttenivået

• Rådmannen har
tett dialog med
alle selskapene 
som utbetaler 
utbytte til 
kommunen

Selskapsutbytte (tall i mill. kr.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Glitre Energi AS - 71,9 - 94,5

Lindum AS - 17,6 - 15,3

Drammen Kino AS - 2,8 - 1,9

Drammen kommune 
Eiendomsutvikling AS

- 2,0 - 2,0 

Vardar AS - 15,5

Glitre Energinett Holding AS - 6,7 - 5,9

Dpark AS

Forventet utbytte 2021-24 - 96,6 - 107,3 - 108,3 - 108,3

Sum utbytte - 101,0 - 135,1 - 96,6 - 107,3 - 108,3 - 108,3

Eieruttak fra Drammen Eiendom - 94,7 - 94,7 - 94,7 - 94,7



Oppvekst og utdanning



Oppvekst og utdanning (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P01 Skole - 6.880 -18.313 - 28.213 - 32.313

P02 Barnehage - 26.856 - 24.356 - 26.856 -29.356

P03 Forebygg. tjenester - 497 - 497 - 497 - 497

Sum hovedutvalg - 24.233 - 43.166 - 55.566 - 62.166

Korreksjoner i programområdenes rammer



P01 Skole

• Ny modell for gratisplasser og 
redusert brukerbetaling på AKS/SFO

• Sosialfaglige stillinger på 
barnetrinnet videreføres

• Sommerskolen videreføres med en 
redusert økonomisk ramme

• Ung11 foreslås avviklet

• Kombinasjonsklassen ved Åssiden 
vgs avvikles, og opplæringstilbudet 
gis ved Drammen voksenopplæring



P02 Barnehage 

• Gratisplasser for barn fra 
lavinntektsfamilier videreføres

• Tidsbegrenset tilskudd til private 
barnehager går ut

• Nedskalering av antall plasser i 
barnehagene pga overkapasitet

• Pedagogisk ansatte har vært lønnet 
som pedagogiske leder



P03 Forebyggende tjenester

• Barnevernreformen gir kommunene 
et større faglig og økonomisk ansvar

• Økonomiske konsekvenser knyttet til 
ny finansieringsmodell er ikke klare

• Lavere bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger



Helse, sosial og omsorg



Helse, sosial og omsorg (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P04 Helsetjenester 6.420 3.410 3.410 3.410

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

19.917 24.760 24.760 23.660

P06 Hjemmetjenester og institusjon 26.270 31.370 37.770 48.470

P07 Rus og psykisk helse 2.340 - 1.890 - 6.490 - 8.890

P08 Sosialtjenester, etablering og bolig* -377 - 7.192 - 13.607 - 13.607

Sum hovedutvalg 54.570 50.458 45.843 53.043

Korreksjoner i programområdenes rammer

• * Uttrekk for lavere bosetting av flyktninger



P04 Helse

• Styrke rammen til Drammen 
helsehus i 2021

• Avslutte aktivitetstilbud ved 
Drammen helsehus pga
omdisponering av areal til 
enerom av smittevernhensyn

• Reduksjon i antall fysioterapihjemler



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• En av årets budsjettvinnere

• Forventer stor økning av personer 
med behov for bolig med heldøgns 
bemanning

• Generell styrking av 
programområdets rammer

• Ekstra habiliteringstilbud og 
avlastningstilbud (korona) -
engangsbevilgning



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Økt bruk av teknologiske 
hjelpemidler

• Nye plasser ved Svelvik sykehjem

• Økt behov for hjemmetjenester

• Generell styrking av 
programområdets rammer



P07 Rus og psykisk helse

• Etablering av Nedre Eik gård

• Økt lønnsramme til å dekke 
avtalefestede tillegg



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Områdesatsing på Strømsø

• Økonomisk sosialhjelp

• Nye rammer for bosettingstiltak 
for flyktninger



Kultur, idrett og frivillighet



Korreksjoner i programområdenes rammer

• * Uttrekk for andre tros- og livssynssamfunn

Kultur, idrett og frivillighet (beløp i 1000 
kr)

2021 2022 2023 2024

P09 Kultur, idrett og frivillighet* - 15.714 - 15.914 - 15.914 - 15.914

P10 Medvirkning og lokaldemokrati - 2.025 - 2.075 - 2.075 - 2.075

Sum hovedutvalg - 17.739 - 17.989 - 17.989 - 17.989



P09 Kultur, idrett og frivillighet

• Redusert tilskudd som følge av 
lavere husleie (Drammen Scener og 
Drammensbadet)

• Ingen deflatorjustering av 
tilskuddsordninger eller i støtten til 
store institusjoner og organisasjoner

• Settes av investeringsmidler til flere 
tiltak (maskiner og anlegg)



P10 Medvirkning og lokaldemokrati

• Lokaldemokratisk verktøykasse

• Redusere antall lokale koordinatorer

• Redusere søkbare midler til utvikling 
av kommunedelene



Tekniske tjenester



Korreksjoner i programområdenes rammer

• * Ikke tatt med da dette forstyrrer bildet for de tekniske tjenestene, 
ettersom vann og avløp er selvkostregulert

Tekniske tjenester
(beløp i 1000 kr)

2021 2022 2023 2024

P11 Utbygging og samferdsel 12.400 11.100 11.100 11.100

P12 Vann og avløp*

P13 Arealplan og miljø - 1.700 - 2.200 - 3.700 - 3.700

Sum hovedutvalg 10.700 8.900 7.400 7.400



P11 Infrastruktur og samferdsel

• Økt standard på brøyting

• Tilskudd til drift av nye anlegg

• Redusert veivedlikehold, bruk av 
gatevarme og vedlikehold av gatelys

• Avgiftsøkning på parkering

• Prisøkning på torgutleie og arealer 
til uteservering

• Investeringsmidler til en rekke 
prosjekter, deriblant 20 millioner 
kroner til sykkelplan



P12 Vann og avløp

• Gebyrendringer for vann og avløp

• Behov for totalfornyelse av 
Mjøndalen og Muusøya renseanlegg 
eller en ny renseanleggsløsning

• Behov for å gjennomføre prosjektet i 
perioden 2024-26, men kostnader er 
foreløpig ikke angitt

• Rådmannen fremmer egen sak om
oppgradering av vann- og avløps-
ledninger i forbindelse med Bane 
Nors InterCity-prosjekt



P13 Arealplan og miljø

• Ressurser til utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel

• Byggesak øker selvkostfinansiering 
fra 90 til 100 prosent i 2021

• Arbeidet med klimastrategi er 
påbegynt

• Rådmannen kommer tilbake med en 
sak om klimafond



Formannskap



Formannskapet 
(beløp i 1000 kr)

2021 2022 2023 2024

P14 Ledelse, styring og administrasjon 3.550 200 - 2.450 - 2.450

P15 Samfunnssikkerhet og beredskap 0 0 0 0

P16 Næringsutvikling 0 0 0 0

P17 Arbeid og inkludering 0 0 0 0

P18 Politisk styring 2.030 - 970 530 530

Sum formannskap 5.580 -770 - 1.920 - 1.920

Korreksjoner i programområdenes rammer



P14 Ledelse, styring og administrasjon

• Ny organisering av lederstrukturen

• Lisensøkninger

• Kommuneadvokaten

• Avdelingen for kommunale krav vil 
ikke være selvfinansierende lenger

• Streaming av politiske møter

• Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

• Visuell profil

• Investeringsmidler til digitalisering 
og implementering av ny profil



P15 Samfunnssikkerhet og beredskap

• Eiertilskudd til brannvesenet

• Nytt varslingssystem for skoler og 
barnehager sluttføres i 2021



P16 Næringsutvikling

• Legge grunnlaget for en aktiv og 
utadvendt næringspolitikk

• Foreslår å sette av to millioner 
kroner årlig i perioden 2022-24 til 
næringslivssamarbeid

• Universitetskommune

• Inviterer til en evaluering av 
ordningen med gratis parkering på 
kvelder og helger i kommunens 
parkeringshus



P18 Politisk styring

• Stortings- og sametingsvalget 2021

• Midler til fire møtesekretærer



Medarbeidere



Ansatte i Drammen kommune

Årsverk
Årsverk i 

prosent av 
totaltall

Antall 
ansatte

Ansatte i 
prosent av 

totaltall

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning 2.584,5 41,2% 2.961 37,9%

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg 2.932,6 46,8% 4.073 52,1%

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet 151,9 2,4% 223 2,9%

Hovedutvalget for tekniske tjenester 286,3 4,6% 295 3,8%

Formannskapet 313,0 5,0% 329 4,2%

Sum 6.268,3 100,0% 7.822 100,00%



Ansatte i Drammen kommune (kjønn)

Andel 
kvinner

Andel 
menn

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning 83,8% 16,2%

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg 83,1% 16,9%

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet 62,6% 37,4%

Hovedutvalget for tekniske tjenester 40,5% 59,5%

Formannskapet 63,2% 36,8%

Sum 79,9% 20,1%



Turnover pr. september 2020
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Etableringen av ny organisasjon

• Byggingen av en ny organisasjon og 
etableringen av ny kultur vil pågå 
gjennom hele økonomiplanperioden

• Digital kompetanseheving under 
pandemien

• Mermedbestemmelse



Attraktiv arbeidsgiver

• Rekruttering og introduksjon av nye 
medarbeidere

• Lederskolen

• Heltidskultur

• Medarbeiderskap/kollegalæring

• Lærlinger



Politisk prosess

23.-26. november: Behandling i hovedutvalgene
30. november: Partssammensatt samarbeidsutvalg
1. desember: Behandling i formannskapet
15./16. desember: Behandling i kommunestyret



Spørsmål til økonomiplanen
Gruppene sender spørsmål samlet til 

politikerpost@drammen.kommune.no
innen mandag 23.11.20 kl. 1200. 

Svar foreligger senest fredag 27.11.20 kl. 1500


