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Spørsmål fra Arbeiderpartiet
Programområde 01 Barnehage
1. Hvor mye vil det koste kommunen å øke satsen/grensa for gratis barnehage til
533 500? (slik RNB legger opp til for gratis kjernetid i barnehagen)
Svar:
Kostnaden vil variere i forhold til hvor mange familier som ligger i inntektskategorien
450.000 – 533.500 kroner. Vi har ingen inntektsoversikt over familier med barnehageplass,
men basert på antallet som har redusert oppholdsbetaling i dag er det sannsynlig at det vil
være snakk om 100 til 150 barn. Estimatet nedenfor viser derfor den økte kostnaden ved en
økning av barnetallet med henholdsvis 100, 150 og 200 barn, og som det fremgår av tabellen
antas en årlige merkostnad å ligge i størrelse 3,2 – 6,4 millioner kroner.
Nye barn
100
150
200

Kostnad
kr 3 201 000
kr 4 801 500
kr 6 402 000

Bystyret har tidligere besluttet at grensen for gratis SFO/AKS og gratis kulturskole skal følge
grensen for gratis barnehage. En økt inntektsgrense for gratis barnehage vil derfor også
påvirke kostnadene på disse områdene.
Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i økonomiplan 2019-2022.

Programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester
2. Har Drammen egnede tomter/bygg som kunne huset et kommunalt eldresenter, og hva
vil et forprosjekt for å få til et slikt type møtested koste?
Svar:
Administrasjonen har ikke utredet om vi har egnede tomter/bygg spesielt til formålet
kommunalt eldresenter. I 2017 og 2018 har det blitt gjennomført et overordnet
utviklingsprosjekt om hvordan alle helse- og omsorgsdistriktene kan utvikles til
helseknutepunkt med vurderinger av tomter og bygg. Utviklingsprosjektet innebærer blant
annet utvikling av bygningsmasse som kan huse flere typer tjenester og boliger, samt større
aktivitetstilbud og lavterskel-tjenester. Rapport fra dette arbeidet vil foreligge høsten 2018.
Drammen Eiendom KF besitter ikke andre egnede lokaler, men det kan være type lokaler
som kan tas i innleide lokaler eller i samdrift med andre bestående lokaler. Dette må det i
tilfelle utredes nærmere. Et eventuelt forprosjekt for å etablere et nytt møtested, uavhengig
av helseknutepunktene, vil koste om lag 2 millioner kroner.
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Helseknutepunktene skal være kontaktpunkt mellom kommunens tjenester og distriktets
innbyggere som skal bidra til å bedre innbyggernes helseutvikling, forebygge helsesvikt og
øke trivsel gjennom økt aktivitetstilbud, sosiale tilbud, informasjon, lærings- og
mestringstilbud og helsefremmende aktiviteter. Det legges opp til at knutepunktet skal være
arena for brukere, pårørende, frivillige, lag, organisasjoner, foreninger, barnehager og andre
i forbindelse med kultur- arrangementer, informasjonsdeling og andre aktiviteter. Nøyaktig
hva som utformes ved det enkelte helseknutepunkt kan variere fra distrikt til distrikt i
henhold til det enkelte distrikts særpreg.

Programområde 06 Kultur
3. Har Drammen Kommune muligheten til å tilleggsbevilge penger til Drammen Museum
utover årlig tildeling og med et klart krav om hva pengene skal brukes til, f.eks til et
prosjekt?
Svar:
Drammens Museum mottar et fast, årlig tilskudd fra Drammen kommune og Buskerud
fylkeskommune. Det er inngått en driftsavtale med mellom kommunen og museet. Denne
fornyes hvert år og omhandler forhold som ønskes prioritert. Avtalene signeres ved
årsskiftet.
Dersom det skal bevilges ekstra midler til konkrete prosjekter må dette skje etter avtale med
Drammen Museum.
Drammen Museum er en stiftelse og Drammen kommune kan derfor ikke utøve aktiv
eierstyring. Stiftelsen kan velge å gjennomføre prosjekt med tildelte midler fra Drammen
kommune der vilkår for tildeling er gitt.
4. Det ble i komitemøte i KIB 5 juni 2018 bedt om en sak for videre utvikling av lokaler til
kulturen i Harmonien. Hva vil et forprosjekt for utvikling av Harmonien koste?
Svar:
Drammen Eiendom KF opplyser at et forprosjekt antas å koste om lag 3 millioner kroner.

5. Midler til kulturoasen fra fylkeskommunen opphører i 2019. Støtten fra fylket har vært
på 350.000,- i året. Vil dette kompenseres med kommunale midler slik at Kulturoasens
aktivitetsnivå kan opprettholdes?
Svar:
Det er ikke lagt inn midler til dette i gjeldende økonomiplan. Problemstillingen vil bli vurdert
i arbeidet med økonomiplan 2019-2022.
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6. Drammen kommune skal søke om å bli Norges kulturkommune i 2019. Dette bør være en
prioritert oppgave og må følges opp økonomisk. Hvor mye vil bli satt av i 2018 og 2019
til dette arbeidet?
Svar:
Utgifter til utarbeidelse av søknad dekkes innenfor programområdet driftsbudsjett i 2018.
Dersom Drammen kommune kommer videre til den nasjonale finalen i 2019 vil behovet for
ressurser bli vurdert nærmere.

7. Det er et ønske fra kulturaktørene å bedre informasjon og oversikt over hva som skjer i
Drammen, det er derfor i kulturplanen foreslått at det skal igangsettes arbeid for en
felles informasjonskanal for alle kulturtilbud og aktiviteter i byen. Er det satt av midler til
dette 2 halvår 2018? Hva er planene og hva vil det koste?
Svar:
Kulturplanen blir behandlet i bystyret 19. juni. Oppfølging av tiltakene i kulturplanen vil
rådmannen komme tilbake til. Det er ikke satt av midler til dette i årets budsjett.

8. Tidligere hadde Drammen en bokbuss. Brukerne av biblioteket ønsker mer tilgjengelighet
for å låne og levere bøker i nærområdene. Hva ville en ordning med bokbuss koste i året?
Svar:
Drammen kommune har ikke selv hatt bokbuss, men Buskerud fylkeskommune driftet
tidligere en bokbuss. Denne ble lagt ned da den ble for kostbar å drifte. Det er ingen planer
om å etablere en bokbuss i Drammen. En utvikling av bibliotektjenester slik det skjer på
Arena Fjell, der skole- og folkebibliotek samlokaliseres, vil nå mange brukere. Et moderne
bibliotektilbud må også romme aktiviteter og være en møteplass. Avklaring av
investeringsbehov og årlige kostnader ved å drifte en bokbuss vil kreve en nærmere
utredning.

9. I dag er frie søkbare midler til kulturarrangement begrenset, utifra søknadene som
kommer inn i løpet av et år, hva ville det ha kostet kommunene hvis alle skulle får det de
søkte på?
Svar:
Den totale summen det søkes om varierer mye fra år til år. I 2017 var den totale
søkesummen til posten «Åpne Kulturarrangement» på 642 700 kroner. Enkelte år er denne
summen adskillig større, da det kommer an på hva det søkes støtte til. Drammen kommune
hadde 310 000 kroner til fordeling i 2017.
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Programområde 09 Idrett, park og natur
10. Drammen Turnforening mangler lokaler, hva vil det koste å bygge nye lokaler tilpasset
dagens behov for plass?
Svar:
Drammen Turnforening holder i dag til i lokaler beliggende mellom Drammensbadet og
Drammen VGS. De har jobbet med flere alternativer for utvidelse. En ombygging av disse
lokalene er vanskelig å anslå uten å gå inn i detaljer.
Et nytt bygg tilpasset turnbehov må utredes nærmere med hensyn til størrelse og innhold.
Det antas at et slikt bygg størrelsesmessig kan sammenlignes med Galterudhallen som hadde
en kostnad på 63 millioner kroner i 2014.
Vi er for øvrig kjent med at Drammen Turnforening arbeider med et hallprosjekt med
bakgrunn i ventelister og manglende kapasitet i dagens lokaler.

Programområde 11 Vei
11. I formannskapet 12. juni fikk vi en sak som het «Veirenhold for støvdemping og bedre
luftkvalitet – erfaringer». Spørsmålet er: Hvis Drammen gjennomførte samme regime
for å få bedre luftkvalitet som Trondheim, hva slags årskostnad vil det medføre?
Vil rådmann sett i lys av overnevnte sak, søke å inngå samarbeid med Statens vegvesen
og/eller fylkeskommunen etter modell fra Trondheim for å sikre helhetlig planlegging og
gjennomføring av en eventuell innsats?
Svar:
I Trondheim er det estimert at renhold av 9,2 km firefelts kjørevei og 13,4 km fortau og
gang/sykkelvei ga en ekstrakostnad på 3,2 millioner kroner i 2017, fordelt på renholds- og
støvdempingstiltak i vintersesongen estimert til 2 millioner kroner og «vegg til vegg»-renhold
utenom vintersesong på 1,2 - 1,3 millioner kroner.
Administrasjonen har vært i kontakt med Trondheim kommune, for å høre i hvilken grad
Trondheims renholdsregime kan overføres til Drammen. Fra Trondheim kommune sin side
advares det mot å kopiere dette direkte, på grunn av ulikhetene mellom Trondheims
kystklima og Drammens mer innlandspregede klima. De stadige værskiftene i Trondheims
kystklima gjør det mulig med repeterende renholds- og støvdempingstiltak i vinterhalvåret.
Drammen vil til sammenligning ofte ha værforhold som er mer stabile over tid, hvor for
eksempel vedvarende kulde, med is i veibanene, gjør veirenhold vanskeligere. Av denne
grunn er det også vanskelig å estimere hvor mye det ville kostet å etablere samme standard
på veirenholdet i Drammen som i Trondheim.
Det bør også bemerkes at en viktig del av støvdempingstiltakene i vintersesongen i
Trondheim består i å salte med magnesiumklorid som støvbindende tiltak. Magnesiumklorid
er en sterkt korroderende type veisalt, og har derfor uheldige bivirkninger som må veies opp
mot svevestøvproblematikken.
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I Drammen er det allerede i dag samarbeid mellom kommunens veiavdeling og Statens
vegvesen i forbindelse med vintervedlikehold, inkludert renhold. Som tidligere opplyst, har
både Drammen kommune og Statens vegvesen innført nye og forbedrede rutiner og utstyr
(Statens vegvesen) for veirenhold vinteren 2018. Vinteren 2018 bød på forholdsvis uvanlige
værforhold i Drammen, med en uvanlig snørik vinter som gikk relativt brått over til en tørr
vår i april. Dette ga høye svevestøvverdier i perioder i april og tildels i mars, da det ble
frigjort veistøv som frem til da hadde vært bundet i og under is på veiene, og som det ikke
var noen praktisk måte å få fjernet. Tidligere på vinteren var svevestøvverdiene lave. Det er
derfor vanskelig å konkludere om hvor virksomme tiltakene som ble innført i 2018 har vært,
på basis av en enkelt vinter, med atypiske værforhold.
Rutinene som kommunen og Statens vegvesen innførte fra vinteren 2018 anbefales å få
virke et år til, før det gjennomføres en evaluering og eventuelle justeringer.

Programområde 12 Grunnskole
12. Gjennom dialogmøtene har vi fått tilbakemelding både fra Danvik og Åskollen skole på
at en bør oppgradere utearealene, er et slikt arbeid på trappene? Og hva vil et
forprosjekt på de to skolene koste?
Svar:
Det foreligger ingen planer om oppgradering av utearealene på disse to skolene. Begge
skolene har fått oppgradert sine utearealer de siste årene. Kostnad for forprosjekt er
estimert til en million kroner per skole.

13. Vi har fått mange bekymringsmeldinger fra foreldre og foresatte på Åskollen, sett i lys av
forslaget om å bygge ny skole utenom tribunedelen på Marienlyst. De frykter at ny skole
på Marienlyst vil forringe muligheten for egen ungdomskole på Åskollen. Er frykten
berettiget slik rådmannen ser det, eller fortsetter arbeidet med ny ungdomskole
Åskollen/Lolland/Knive ufortrødent videre?
Svar:
Det utredes for tiden et tredje alternativ for utbygging av Marienlyst skole. Alle tre alternativ
er tenkt ferdigstilt skolestart 2020. Endelig beslutning om nytt skolebygg fattes i forbindelse
med behandling av økonomiplan 2019 - 2022. Det jobbes parallelt med regulering og
tomtevalg for framtidig ungdomsskole på Åskollen/Lolland/Knive.
Det vises for øvrig til rådmannens kommentar til oppdatert økonomiplan i 1. tertialrapport,
der det påpekes at lavere inntektsvekst og økt utgiftsbehov vil stille krav til effektiv drift og
stramme prioriteringer i kommende økonomiplan. Dette vil spesielt gjelde for
investeringsbudsjettet.
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Eierstyring
14. Hvis man la opp til et eget regime for besøkende som kun ønsker å benytte Utebadet,
med en pris på 50 kr enkeltbillett og 100 kr familiebillett, og der man tok i bruk
garderobefasilitetene som tilhører utebadet, ville dette medføre økonomiske
konsekvenser for kommunen?
Svar:
Etterfølgende svar er basert på innspill fra Drammensbadet KF.
I dag er bruk av utebadet inkludert i badebilletten for Drammensbadets besøkende og
medlemmer med årskort/periodekort.
Pris på badebillett per juni 2018
Voksen
Barn/ungdom
Små barn
Familiebillett (inkl. 2 voksne og 2 barn)

Pris per badebillett
160 kroner
110 kroner
60 kroner
440 kroner

Billettpriser som fremkommer i spørsmålet fra Arbeiderpartiet i utebadets åpningsperiode (3
måneder), vil kunne gi Drammensbadet et tap av inntekter på anslagsvis 1 million kroner
dersom halvparten av badets besøkende velger å bytte til badebillett som kun gjelder for
utebadet.
I tillegg vil en løsning som skisseres i spørsmålet fra Ap medføre behov for tiltak som også vil
ha økonomiske konsekvenser:







En person i ”sommerresepsjon” ved inngangen til utebadet i hele åpningstiden (cirka
80 timer per uke).
En billettkontrollør ved dørene mellom ute- og innebadet for å sjekke at badegjester
som kun har betalt for utebadet ikke går inn (cirka 80 timer per uke).
Garderober på utebadet er ikke i forskriftsmessig stand for bruk. Garderobene må
pusses opp og saneres mot asbest. Kostnadene knyttet til dette må Drammen
Eiendom KF vurdere nærmere. Kostnadene for Drammensbadet KF knytter seg til
husleieeffekten av tiltaket.
Vask og renhold av renoverte garderober 4 timer per dag – cirka 30 timer per uke
En praktisk konsekvens vil være at besøkende som kun har betalt for å benytte seg av
utebadet ikke kan gå inn og bade dersom det for eksempel begynner og regne.

8

Spørsmål fra Fremskrittspartiet
Programområde 12 Grunnskole
Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen i formannskapet 12. juni:
Når skal tomtevalg for ny ungdomsskole på Åskollen/Lolland/Knive tas og på hvilken måte?
Svar:
En plassering av skole innenfor det nye utbyggingsområdet på Knive / Lolland vil avhenge av
reguleringsprosessen som er igangsatt. Erverv av tomt kan først skje når skoletomt er
plassert i reguleringsområdet. Omfanget av reguleringen vil også påvirke valget mellom
dette alternativet og et alternativ ved nåværende skole. En etablering ved nåværende skole
vil medføre nedbygging av deler av idrettsanlegget som må reetableres, og også reguleres
inn annet sted. Fortrinnsvis Knive/Lolland. Det er i utgangspunktet lagt opp til at saken vil bli
tatt opp i forbindelse med behandling av økonomiplan 2019-2022 etter forutgående drøfting
i bystyrekomite for oppvekst og utdanning.
Det vises for øvrig til vedlegg 3 til 1.tertialrapport 2018 fra Drammen Eiendom KF, samt
omtale under programområdet Grunnskoleopplæring / Strømsø inntaksområde.
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Spørsmål fra Sosialistisk Venstreparti
Programområde 12 Grunnskole
Rådmannen foreslår at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å utrede et nytt alternativ for
utbygging av Marienlyst skole uten ny tribune.
Ansatte og elever ved skolen advarer om at situasjonen på skolen er kritisk, og at det fra og
med skoleåret 2019-2020 vil være vanskelig å drifte skolehverdagen på en tilfredsstillende
måte.
1. Hvordan skal plassmangelen løses og når kan ansatte og elever forvente en permanent
løsning?
Svar:
Det er iverksatt kompenserende tiltak ved Marienlyst skole:
1. Bibliotek er gjort om til klasserom.
2. Ventilasjonsanlegg er optimalisert, og det er satt opp egne luftmålere for å måle kvalitet
på aktuelle steder i bygget.
3. Skolen gjør avtale med Drammen Håndballklubb om å leie tilleggsareal (VIP-rommet i
Drammenshallen) neste skoleår.
4. Mindre grupperom er gjort om til arbeidsrom for lærere for å avhjelpe manglende
kapasitet. Rådmannen følger situasjonen nøye og er i løpende dialog med Marienlyst
skole.
Med hensyn til når man kan forvente en permanent vises til svar på spørsmål nr. 13 fra
Arbeiderpartiet.
2. Hvordan vurderes utbyggingen av Marienlyst skole med tanke på den forventede
befolkningsveksten?
Svar:
Den planlagte utbyggingen er basert på forventet elevtallsvekst i barnehage- og
skolebehovsanalysen fra 2016. Elevtallet øker på kort sikt, mens elevtallsutviklingen basert
på Marienlyst skole forventes å flate ut i løpet av fire til fem år.
Faktisk befolkningsvekst har imidlertid vært betydelig lavere enn forutsatt i gjeldende
prognoser de seneste årene. Dette forventes å påvirke elevtallsutviklingen fremover, som
derfor er beheftet med stor usikkerhet. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i
arbeidet med økonomiplan 2019-2022.
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