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Yousuf Gilani (V) har stilt følgende spørsmål:
Er det mulighet å få en oversikt over økt bevilgning innenfor følgende områder sammenlignet
med 2014 og 2015:
1. Hvor mye mer bruker vi på skole i 2016 kontra 14/15?
2. Hvor mye penger er avsatt til miljøtiltak i 2016 kontra 14/15?
3. Hvor mye penger er avsatt til gang & sykkelvei i 2016 kontra 14/15?

Svar på spørsmål nr. 1:
Utvikling i nettodriftsutgifter 2014-2016
Tabellen under her viser utviklingen i netto driftsbudsjett for P12 Grunnskole for perioden
2014-2016 (tall i millioner kroner):
2016

2015

2014

747,5*

745,5

700,0

* Som følge av at Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage er organisatorisk slått sammen til et
kompetansesenter under P01 Barnhage, er 10 millioner kroner flyttet fra P12 Grunnskole til P01 Barnehager fra
2016.

Utvikling i investeringer 2014 – 2016
Tabellen under viser utvikling i investeringer i perioden 2014 – 2016. For 2014 er det lagt
ved de faktiske regnskapstallene, mens det for 2015 og 2016 er budsjetterte tall (tall i
millioner kroner).
2016

2015

2014

113,6

94,5

226,6

Svar på spørsmål nr. 2:
På generell basis vises det til økonomiplanen som beskriver fordeling på ulike poster og
beskriver disse postene nærmere.
Innenfor programmområde 09 i økonomiplanen er det avsatt investeringsmidler i
størrelsesorden 65 millioner kroner i planperioden (2016-19) til ulike miljøtiltak, slik som
nærmiljøanlegg, turveger, parkanlegg etc. I tillegg kommer investeringstiltak for idrett, slik at
samlet bevilgning er 160 mill. kr.
Innenfor programområde 11 er det avsatt midler til tiltak for mer miljøvennlig transport i
størrelsesorden 40 mill. kr.
Posten nærmiljøanlegg under programområde 09 ble fra 2015 doblet fra 16 mill. kr til 32
mill. kr. i planperioden til nærmiljøanlegg ved skoler.
Andre tiltak:




Det er kjøpt el bysykler til bruk på rådhuset med støtte fra Buskerudbyen
P05 har kjøpt el sykler for aktivisering av brukere/beboere
Det planlegges å bytte ut ca 60 leasede tjenestebiler med el-biler i 2016 og 2017, jfr.
bystyresak 148/2015
I tilleg arbeides det for å få etablert Buskerudbypakke 2, som vil være av avgjørende
betydning for finansiering av mer miljøvennlig transport.
Svar på spørsmål nr. 3:
I hele økonomiplanperioden er det satt av 100 mill. til oppgradering av vei på
investeringsbudsjettet innenfor programområde 11. Av dette går i størrelsesorden 8,5 mill. kr
til oppgradering av gang/sykkelveger. I tillegg kommer tiltak på fortau og belysning langs
bilvegne som kommer de myke trafikanter til gode. Fellestiltak langs en vegstrekning er ikke
skilt ut på brukergruppene.
Det er satt av 20 mill til ”kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere”, og ytterligere 12 millioner
til trygge skoleveger i planperioden. Dessuten vil en del av posten ”fellesprosjekter med vann
og avløp” på 16 mill. kr. i perioden gå til oppgradering av fortauer for at en hele
vegstrekninger skal oppgraderes samtidig som det etableres va-anlegg.
Posten ”trygge skoleveger” på 12 mill. kr ble lagt inn som en styrking av budsjettet i 2015.
Dette regnes som både et miljøtiltak og et tiltak for å bedre forholdene for gående og
syklende på skoleveger.
Det opplyses om at det i Drammen kommune er 72 km gs-veger og 232 km kommunal veg.
Det er til sammen 76 km fortau langs vegnettet.

