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Sammendrag 

I det etterfølgende omtales økonomisk status for Drammen kommunekasse per oktober. Dette er den 
siste offentlige økonomirapporten som legges fram i 2020 før 3.tertial rapport/årsevalueringen. 
Vurderingen bygger på de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 2. tertialrapport, og 
fokuserer derfor først og fremst på avvik i forhold til disse.  

Det gjøres tekniske budsjettjusteringer 
I tilknytning til oktober-rapporten omtaler rådmannen diverse tekniske budsjettjusteringer for 
inneværende år. Justeringene gjøres med hjemmel i økonomireglementets pkt. 3.1.3 om tekniske 
endringer samt fullmakter som er gitt rådmannen ved behandlingen av økonomiplan 2020-2023 og 1. 
tertialrapport 2020.  
 
De tekniske budsjettjusteringer er til dels oppfølging av forhold som er omtalt i 2. tertialrapport, i tillegg 
til nye tilskudd mv. knyttet til covid 19 pandemien og oppdaterte prognoser innenfor enkelte sentrale 
budsjettposter.  Dette innebærer blant annet oppjustering av frie inntekter (skatt og rammetilskudd), 
oppjustering av sentral lønnsreserve samt kompensasjon til berørte programområder for økt 
innslagspunkt ved beregningen av tilskudd til ressurskrevende tjenester. De tekniske 
budsjettjusteringene gir en resultatforbedring på 18 millioner kroner som avsettes til 
disposisjonsfondet.   

I tillegg er det lagt inn økte inntekter relatert til koronapandemien med totalt 63,9 millioner kroner. 
Dette gjelder i hovedsak oppjustert anslag for ekstraordinære skjønnsmidler i tillegg til ekstra tilskudd til 
introduksjonsprogram og norskopplæring. De økte inntektene avsettes til disposisjonsfond merket covid 
19-tiltak.  

Som det fremgår av hovedoversikten på side 7 gir budsjettjusteringene en samlet forbedring i netto 
driftsresultat med 81,8 millioner kroner – fra 55,0 millioner kroner i revidert budsjett per 2. 
tertialrapport til 136,9 millioner kroner.  

Da er det imidlertid ikke innarbeidet forventede merutgifter i 3. tertial som følge av pandemien – 
oppdatert prognose per oktober viser anslag på nesten 71 millioner kroner. I tillegg viser årsprognosen 
for programområdene samlet et merforbruk utover budsjett på 58,6 millioner kroner i år. Hensyntatt 
disse forholdene kan det forbedrede netto driftsresultatet i stor grad bli spist opp.  

De tekniske budsjettjusteringene er nærmere omtalt senere i rapporten.  

Fortsatt merforbruk i tjenesteområdene 
Tjenesteområdene har til sammen et merforbruk på 34,3 millioner kroner mot periodisert budsjett per 
oktober 2020. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg har de største økonomiske utfordringene, og har 
samlet sett et merforbruk på om lag 88,4 millioner kroner per oktober. De øvrige hovedutvalgene og 
formannskapet viser mindreforbruk på om lag 54,0 millioner kroner.  
  
Tjenesteområdene samlet varsler et merforbruk på 58,6 millioner kroner ved årets slutt. Dette er 1,6 
millioner kroner mer enn varslet i 2. tertialrapport. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg varsler et 
merforbruk på til sammen 88,4 millioner kroner. De øvrige hovedutvalgene og formannskapet varsler til 
sammen et mindreforbruk på 40,5 millioner kroner. Prognosene forutsetter full kompensasjon for 
merbelastning som følge av pandemien.   
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Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av pandemien 
fremover. Rådmannen vil ha oppdaterte vurderinger og komme tilbake til eventuell videre 
kompensasjon til tjenesteområdene i løpet av 3. tertial.  
 
Årsprognosene opprettholdes for sentrale budsjettposter 
Sentrale inntekter og utgifter ble ved behandlingen av 2. tertialrapport oppjustert i samsvar med ny 
årsprognose. Som nærmere omtalt nedenfor legges det opp til budsjettjustering av enkelte sentrale 
budsjettposter – basert på oppdatert årsprognose. For øvrige sentrale budsjettposter opprettholdes 
årsprognosen i samsvar med revidert budsjett 2020.  

 
Tekniske budsjettjusteringer 
I tilknytning til oktober-rapporten omtaler rådmannen diverse tekniske budsjettjusteringer som gjøres 
for inneværende år. Justeringene gjøres med hjemmel i økonomireglementets pkt. 3.1.3 om tekniske 
endringer samt fullmakter som er gitt rådmannen ved behandlingen av økonomiplan 2020-2023 og 1. 
tertialrapport 2020: 
 

• Økonomiplan 2020-2023 – vedtakspunkt 2a ii og iii: 
«ii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av 
Stortingets behandling av statsbudsjettet. Dersom Stortingets behandling innebærer større 
endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen sak. 
iii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske justeringer som er av 
organisatorisk art.» 
 

• 1. tertialrapport 2020 – vedtakspunkt 3: 
«Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske endringer som følger av Stortingets 
endelige behandling av revidert nasjonalbudsjett 2020 og økonomiske tiltak rettet mot følgene av 
pandemien.» 
 

 
De tekniske budsjettjusteringer er til dels oppfølging av forhold som er omtalt i 2. tertialrapport, i tillegg 
til nye tilskudd mv. knyttet til covid 19 pandemien og oppdaterte prognoser innenfor enkelte sentrale 
budsjettposter.  Dette innebærer blant annet oppjustering av frie inntekter (skatt og rammetilskudd), 
oppjustering av sentral lønnsreserve samt kompensasjon til berørte programområder for økt 
innslagspunkt ved beregningen av tilskudd til ressurskrevende tjenester.  
 
Budsjettjusteringene fremgår av hovedoversikten på side 7 og er nærmere kommentert nedenfor.  
 
Sentrale inntekter – netto merinntekter på 24 millioner kroner 

• Skatteanslaget oppjusteres med 5 millioner kroner som følge av bedre skatteinngang enn 
budsjettert til og med november. 

• Rammetilskuddet økes med 19,2 millioner kroner i økt inntektsutjevning som følge av økt 
nasjonalt skatteanslag ved fremleggelsen av statsbudsjett 2021 (reversering av tilsvarende 
nedjustering i 2. tertialrapport) samt 0,8 millioner kroner i mottatt prosjektskjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

• Tilskudd enslige mindreårige flyktninger nedjusteres med 1 million kroner som følge av færre 
bosatte enn forutsatt i budsjettet 
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Sentrale utgifter – mindreutgift på 0,3 millioner kroner 

• Den sentrale lønnsreserven styrkes med 2,5 millioner kroner etter at virkningene av årets 
lønnsoppgjør nå er kjent. 

• Bruk av premiefond til delvis dekning av årets reguleringspremie fra KLP økes med 2,8 millioner 
kroner. Skyldes høyere overskudd i KLPs sykepleierordning i 2019 enn forutsatt i budsjettet. 

Programområdenes rammer – netto økning på 6,3 millioner kroner  

• Følgende programområder kompenseres med totalt 5,5 millioner kroner for økt innslagspunkt 
for tilskudd til ressurskrevende tjenester: 

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne  2,76 millioner kroner 
P06 Hjemmetjenester og institusjon  2,07 millioner kroner 
P07 Rus og psykisk helse   0,69 millioner kroner 

• Det overføres 11 millioner kroner fra P06 til P05 vedrørende driften av Hagelund og 
Mikkelsveien bofellesskap.  

• P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig tilføres 800 000 kroner i prosjektskjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken til prosjektet «Vi løfter sammen. Godt å vokse opp på Strømsø». 

 
Covid 19 – ekstraordinære inntekter 

• Ekstra skjønnsmidler – økes med 55,6 millioner kroner utover anslaget i 2. 
tertialrapport. 

• Ekstra tilskudd til utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for voksne 
innvandrere på til sammen 8,3 millioner kroner. 
 

Saldering  
 
Budsjettjusteringene gir samlet en forbedring i netto driftsresultat på 81,8 millioner kroner, 
som avsettes til disposisjonsfond. Av dette merkes 63,9 millioner kroner til covid 19 formål som 
i stor grad forventes disponert til merutgifter i 3.tertial knyttet til pandemien.   
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Hovedoversikt drift – status per oktober 2020 

 
Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett. 

Beløp i 1000
Regnskap hiå. 

2020
Rev. bud. hiå. 

2020
Avvik i kr 
hiå. 2020

Revidert 
budsjett 2020

Tekniske 
justeringer 

Covid-19

Tekniske 
justeringer 

øvrige 
forhold

Revidert 
budsjett 

2020 etter 
justeringer

Prog.avvik 
i 2. tertial-

rapport

Prog.avvik 
per 

oktober

Sentrale inntekter

Skatt på  inntekt og formue -2 375 247 -2 378 726 -3 479 -2 969 239 -5 000 -2 974 239

Rammeti l skudd -2 566 034 -2 560 973 5 061 -2 865 914 -55 600 -20 000 -2 941 514

Engangsmidler kommunereform -81 871 -81 900 -29 -33 500 -33 500

Integreringsti l skudd -84 941 -81 513 3 428 -111 718 -8 261 -119 979

Ti l skudd ens l ige mindreårige flyktninger -15 972 -24 389 -8 417 -31 878 1 000 -30 878

Rente og inv. kompensas jon fra  s taten 0 -22 912 -22 912

Ekstraordinært vedl ikeholdsti l skudd 0 -48 400 -48 400

Overføring fra  kommunale foretak -58 249 -58 260 -11 -92 383 -92 383

Sum Sentrale inntekter -5 182 313 -5 185 761 -3 447 -6 175 944 -63 861 -24 000 -6 263 805 0 0

Sentrale utgifter

Lønnsreserve 0 3 850 2 500 6 350

Overgangskostnad ny kommune 0 0 0 0

Hus leie, renhold mv. ufordel t 541 670 547 094 5 425 652 345 652 345

Premiefond 0 -76 828 -2 800 -79 628

Premieavvik 0 -162 753 -162 753

Amortisering av tidl igere premieavvik 0 120 059 120 059

Ti l skudd/kontingent pens jon 0 1 400 1 400 1 400 1 400

Overføring av vedl ikeholdsti l skudd ti l  DEKF 0 0

Diverse fel lesutgi fter (netto) 2 976 -4 -2 980 25 896 25 896

Sum Sentrale utgifter 544 646 548 491 3 845 563 969 0 -300 563 669 0 0

Programområdene

P01 Skole 846 650 851 310 4 660 1 067 251 1 067 251 5 000 5 000

P02 Barnehager 682 694 691 788 9 094 854 666 854 666 7 000 9 000

P03 Forebyggende tjenester 292 281 297 738 5 457 360 504 360 504 3 500

P04 Helse 307 592 296 121 -11 471 348 630 348 630 -10 300 -11 300

P05 Mennesker med nedsatt funks jonsevne 295 673 285 185 -10 488 322 612 13 760 336 372 -7 000 -3 500

P06 Hjemmetjenester og insti tus jon 982 348 931 073 -51 275 1 081 048 -8 930 1 072 118 -30 000 -60 000

P07 Rus  og psykisk helse 144 038 143 634 -404 158 897 690 159 587 -2 800 -4 300

P08 Sos ia l tjeneste, etablering og bol ig 332 534 317 808 -14 726 417 766 800 418 566 -20 000 -20 000

P09 Kul tur, idrett og frivi l l ighet 243 103 244 712 1 609 307 707 307 707

P10 Medvirkning og loka ldemokrati 968 2 514 1 547 4 680 4 680 600 1 900

P11 Utbygging og samferdsel 112 798 100 499 -12 299 98 248 98 248 -5 000 -4 000

P12 Vann, avløp og renovas jon -101 419 -84 110 17 309 -136 820 -136 820

P13 Arealplan og mi l jø 37 411 50 470 13 058 58 684 58 684 3 000 5 000

P14 Ledelse, s tyring og adminis tras jon 313 467 327 045 13 577 417 177 417 177 12 500 20 000

P15 Samfunnss ikkerhet 68 336 68 422 86 86 978 86 978 300

P16 Næringsutvikl ing 3 724 3 684 -40 11 627 11 627

P17 Arbeid og inkludering 23 0 -23 0 0

P18 Pol i ti sk s tyring 30 313 30 653 340 38 201 38 201 -200
P19 sentra leposter (interkommunalt 
samarbeid)

334 0 -334 0 0

Sum netto rammer 4 592 870 4 558 546 -34 324 5 497 853 0 6 320 5 504 173 -47 000 -58 600

Finansutgifter

Renteutgi fter, provis joner og finans 116 557 114 527 -2 030 150 861 150 861

Avdragsutgi fter 150 063 140 367 -9 696 206 200 206 200

Renteinntekter -40 315 -39 585 730 -62 218 -62 218

Kontantresul tat lånefondet 0 -100 734 -100 734

Utbytte -133 394 -135 000 -1 606 -135 000 -135 000

Netto finansutgifter 92 910 80 308 -12 601 59 109 0 0 59 109

Netto driftsresultat (overskudd (-)/underskudd (+)) 48 112 1 584 -46 528 -55 013 -63 861 -17 980 -136 854 -47 000 -58 600

Årsoppgjørsdisposisjoner

Disponering tidl igere års  regnskapsresul tat 0 -81 296 -81 296

Bruk av dispos is jonsfond 0 -132 638 -132 638

Avsetning dispos is jonsfond 1 0 -1 143 746 63 861 17 980 225 587

Sum avsetninger 1 0 -1 -70 188 63 861 17 980 11 653 0 0

Overføring til investeringsregnskapet 0 125 200 0 0 125 200 0 0

Årsresultat (overskudd (-)/underskudd (+)) 48 113 1 584 -46 529 0 0 0 0 -47 000 -58 600
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Økonomiske konsekvenser av COVID-19 pandemien 
Pandemien har hatt store økonomiske konsekvenser for Drammen kommune. Arbeidet med å følge opp 
dette for å ha en god oversikt har hatt første prioritet, og har krevd betydelig ressursinnsats. Situasjonen 
har vært preget av usikkerhet og stadige endringer underveis. Det er foretatt økonomiske vurderinger 
for kommunen som helhet og for de enkelte programområdene. 
 
I 1. tertial ble det vedtatt å tilføre programområdene i alt 122 millioner kroner i kompensasjon for 
økonomiske merbelastninger (økte utgifter og/eller reduserte inntekter). Rådmannen foreslo å tilføre 
ytterligere 36,9 millioner kroner i 2. tertial på bakgrunn av faktiske innmeldte forhold. Dette inkluderer 
2,8 millioner kroner i ekstra tilskudd til Drammensbadet KF. Kommunen har til sammen kompensert 
programområdene med 158,9 millioner kroner.  
 
Prognosen for året som ble meldt i 2.tertial var på ca. 65 millioner kroner, mens man nå ser en økt 
utvikling. Det vil si at prognosen for året pr oktober nærmer seg 71 millioner kroner. Det er en forverring 
på 6 millioner kroner fra 2.tertial. Dette er svært usikre tall, både når det gjelder varigheten og omfanget 
av smitteverntiltak og finansieringen av kommunens utgifter. Programområdene melder totalt 
merutgifter på om lag 229,9 millioner kroner i hele 2020.  
 
Som nevnt knyttes det stor usikkerhet til prognosen på merutgifter og inntektstap for resten av året. 
Smittesituasjonen i Drammen har vært høy den siste perioden, noe som har krevd at kommunen har 
innført strengere tiltak. Det er ikke utarbeidet en fullstendig rapport i forhold til korona merutgifter slik 
som det ble i 2.tertial. Det vil derfor være differanser mot årets slutt som ikke blir fanget opp i oktober 
rapporten.  
 
Endringen vi ser i oktober i forhold til tallene i 2.tertial er blant annet at skole og barnehage melder 
større merutgifter som følge av de nye korona tiltakene.  Det er ikke gjort vurderinger i forhold til de 
private barnehagene. Slik som situasjonen er i dag stenger flere og flere private barnehager ned 
avdelinger, dette vil gi et inntektstap.  
 
Programområde Helse har nå gjort beregninger i forhold til refusjon fra HELFO knyttet til smittevern i 
forbindelse med økt aktivitet i smittetrykket og flytting av teststasjon. Prognosen for programområdet 
helse er forbedret av den grunn.   
 
Programområde for Mennesker med nedsatt funksjonsevne og Institusjoner og hjemmetjenester har 
hatt en forverring på års prognosen og dette knyttes til økt smittehopp i perioden. For området kultur 
har kommunen satt av 1 million kroner til munnbind, dette gis i form av tilskudd til frivillige for 
produksjon av munnbind.  I tillegg har kulturskolen meldt merutgifter som ikke var fanget opp tidligere.  
 
Det er lagt til grunn økte inntekter på sentrale poster på til sammen 36,4 millioner kroner. Det 
inkluderer oppjustert skatteanslag/inntektsutjevning med 14 millioner kroner, anslått ekstraordinære 
skjønnsmidler til smittevernutgifter 13,3 millioner kroner og oppjustert besparelse arbeidsgiveravgift 13 
millioner kroner. I tillegg er det beregnet merkostnader til ekstraordinær renhold på 2,9 millioner kroner 
og tilbakeføring til sentral lønnsreserve med 3,9 millioner kroner.  
 
I 1. tertial ble det avsatt 8,7 millioner kroner i udisponerte midler til senere merbelastninger relatert til 
pandemien. Rådmannen foreslo å disponere 3,4 millioner kroner av disse midlene i 2. tertial. Drammen 
kommune har nylig blitt tildelt 33,9 millioner kroner i skjønnsmidler til smittevern og TISK fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Dette er 20,6 millioner kroner mer enn lagt til grunn i 2. tertialrapport. I 
tillegg har regjeringen foreslått at det bevilges ytterligere 800 millioner kroner i skjønnsmidler til 
kommunene i år. Gitt at Drammen får tilnærmet samme andel av Vikens ramme også ved denne 
tildelingen, vil det komme ytterligere 35 millioner kroner i skjønnsmidler. Drammen kommune venter på 
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informasjon fra staten og tilbakemelding fra fylkesmannen på søknad om skjønnsmidler. Rådmannen 
vurderer videre kompensasjon når tallene er klare og reelle mot års avslutning.  

 
 
Sentrale poster 

Skatt og rammetilskudd 
 

Inntekts- og formuesskatt 
I økonomiplan 2020-2023 ble det lagt til en grunn en skattevekst i 2020 på om lag 2 prosent både lokalt 
og nasjonalt. Som følge av høyere skatteinngang mot slutten av 2019 enn forutsatt ved utarbeidelsen av 
budsjettet krever kommunens skatteanslag kun en vekst på 1,6 prosent målt mot faktisk skatteinngang i 
fjor. Tilsvarende ble vekstforutsetningen på landsbasis redusert til 1,3 prosent.  
 
Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) la regjeringen til grunn en nedjustering av 
kommunenes skatteinntekter med 4 milliarder kroner som følge av pandemitiltakenes virkninger på 
norsk økonomi. I forbindelse med en senere tiltakspakke ble kommunenes skatteinntekter nedjustert 
med ytterligere 550 millioner kroner (økt verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler mv.). Etter dette 
viser det nasjonale skatteanslaget for 2020 en nedgang på 1,4 prosent målt mot regnskap 2019.  
Rådmannen foreslo i 1. tertialrapport at Drammen kommunes skatteanslag nedjusteres etter samme 
forholdstall som det nasjonale anslaget. For Drammen kommune utgjorde dette 70,2 millioner kroner i 
redusert skatteanslag. I tillegg ble kommunens skatteanslag nedjustert med ytterligere 10 millioner 
kroner knyttet til den senere tiltakspakken. Drammen kommunes skatteanslag ble etter dette nedjustert 
med totalt 80,2 millioner kroner, og skatteanslaget viste en nedgang på 1,1 prosent i forhold til 2019.                                                                 
 
Skatteutviklingen hittil i år har vært sterkt preget av de iverksatte tiltakene som er gjennomført for å 
bekjempe pandemien. Utsatte frister for betaling av forskuddsskatt 1. termin (utsatt fra 15. mars til 4. 
mai) og 2. termin (utsatt fra 15. mai til 15. juli), samtidig som omfattende permitteringer innenfor en 
rekke bransjer har gjort grunnlaget for forskuddstrekk mer uforutsigbart. NAV hadde også en periode 
stort etterslep i utbetalingen av lønnskompensasjon og dagpenger til permitterte og arbeidssøkere.  
Dette kom spesielt tydelig til uttrykk i kommunens skatteinngang for april og mai som var nesten 60 
millioner kroner lavere enn i samme måneder i fjor. Imidlertid var skatteinngangen i månedene juni – 
august nesten 70 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor, tilsvarende en vekst på 18 prosent. 
Den svake skatteinngangen i april og mai ble dermed i stor grad rettet opp.  
 
Ved behandlingen av 2. tertialrapport vedtok kommunestyret å oppjustere Drammens skatteanslag med 
33,2 millioner kroner. Dette innebærer at forventet skatteutvikling ble endret fra -1,1 til 0 prosent.  Ved 
fremleggelsen av statsbudsjettet for 2021 oppjusterte regjeringen det nasjonale anslaget for 
kommunenes skatteinngang i 2020 med 1,87 milliarder kroner – fra en utvikling på -1,4 prosent til -0,3 
prosent.  
 
Som det fremgår av figuren nedenfor har imidlertid skatteinngangen fra og med september ligget lavere 
enn i tilsvarende måneder i 2019. I denne oversikten har rådmannen valgt også å ta med ferske 
skattetall for november. Dette er årets største skattemåned med forfall 5. termin forskuddstrekk og 4. 
termin forskuddsskatt, i tillegg til at det justeres for korrigerte fordelingstall for 2019 og avregning av 
marginavsetningen. Det foreligger imidlertid ennå ikke tall for skatteinngangen på landsbasis per 
november.  
 
Drammen kommune – skatteinntekt per måned 2017-2020 
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Til sammen har skatteinngangen i de tre siste månedene vært 14,4 millioner kroner lavere enn i samme 
periode i 2019. Den akkumulerte skatteveksten har som følge av dette gått ned fra 1,6 prosent per 
august til 0,5 prosent per november. Til tross for at korrigert fordelingstall for 20191 og avregning av 
marginavsetningen isolert sett ga positive bidrag på henholdsvis 14,8 og 60,3 millioner kroner i 
november.  
 
Akkumulert skattevekst per måned 2020 

 
 
  

 
1 Korrigert fordelingstall for 2019 er oppjustert fra 31,15 til 31,31 prosent 
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RNB/     
1. 
tertial 
2020   2)

SB 
2021/ 2. 
tertial 
2020  3)

Jan Feb Mar April    Mai Juni Juli   Aug. Sept Okt. Nov

Regnskap Drm. kommune 1,6 % -1,1 % 0,0 % 3,3 % 3,2 % 2,2 % 2,1 % -2,9 % -1,5 % 1,2 % 1,6 % 0,9 % 0,8 % 0,5 %
Regnskap landsbasis 1,3 % -1,4 % -0,3 % 3,1 % 2,6 % 1,6 % 1,2 % -3,5 % -2,3 % 0,4 % 0,6 % -0,1 % 0,1 %
1)  Buds jettert skatteinngang i  2020 målt i  forhold ti l  fakti sk skatteinngang i  2019  
2)  Nye skattevekstans lag, basert på  RNB 2020 (nas jonal t) og 1. tertia l rapport 2020
3)  Nye skattevekstans lag Statsbuds jett 2021 og 2. tertia l rapport 2020
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Akkumulert skattevekst per måned – målt mot revidert budsjett 

 
 
For å nå det budsjetterte skatteanslaget kreves en inntekt på 8,1 millioner kroner i desember. Til 
sammenlikning var skatteinngangen i desember i fjor på 22,2 millioner kroner, og gjennomsnittet for 
desember siste fire år er på 17,9 millioner kroner. Selv om desember er en lunefull skattemåned uten 
større forfall forventes inntektene å ligge i størrelse 12 – 15 millioner kroner. Rådmannen har på dette 
grunnlag oppjustert årets skatteanslag med 5 millioner kroner – til totalt 2 974,2 millioner kroner. Dette 
tilsvarer en vekst på 0,2 prosent.  
 
Rammetilskudd  
Rammetilskuddet er per oktober 5,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes høyere 
inntektsutjevning enn budsjettert for perioden januar – august. Drammen kommune hadde i denne 
perioden skatt per innbygger på 93,3 prosent av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen i 
revidert budsjett per 2. tertial er på 93,7 prosent.  I tillegg har kommunen mottatt prosjektskjønn fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken med 0,8 millioner kroner. Dette gjelder midler til prosjektet «Vi løfter 
sammen. Godt å vokse opp på Strømsø», og midlene tilføres P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig som 
følger opp prosjektet.  
 
Budsjettert inntektsutjevning ble i 2. tertialrapport nedjustert med 19,2 millioner kroner i forbindelse 
med oppjusteringen av Drammen kommunes skatteanslag samtidig som forutsatt nasjonal 
skatteinngang ikke ble endret. Som omtalt i tertialrapporten oppjusterte regjeringen årets skatteanslag 
ved fremleggelsen av statsbudsjett 2021, men denne informasjonen kom så sent at man ikke rakk å 
innarbeide dette i tallforutsetningen. Det legges derfor nå til grunn at nedjusteringen av 
inntektsutjevningen reverseres.  
 
I tillegg foreslås rammetilskuddet økt med 55,6 millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler relatert 
til covid 19. Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå tildelt Drammen kommune 33,9 millioner kroner til 
dekning av utgifter til smittevern og gjennomføring av TISK-strategien. Dette tilsvarer 8 prosent av Viken 
fylkes ramme på 421 millioner kroner (av 900 millioner kroner på landsbasis), og er 20,6 millioner kroner 
mer enn rådmannen la til grunn som et forsiktig anslag i 2. tertialrapport. Dette anslaget var basert på 
samme andel av nasjonalt beløp som skjønnstilskuddet kommunen mottok før ferien (1,48 prosent), 
mens mottatt tilskudd i denne omgang utgjør 3,8 prosent av nasjonalt beløp.  
 
Det er videre tatt hensyn til regjeringens forslag om ytterligere skjønnsmidler på 800 millioner kroner 
ved nysalderingen av statsbudsjett 2020. Vikens fylkes ramme er satt til 443 millioner kroner, men 
denne fordeles først etter at nysalderingen er vedtatt av Stortinget. Med samme andel som ovenfor vil 
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dette gi Drammen ytterligere 35 millioner kroner. Det understrekes at dette er anslag som er beheftet 
med usikkerhet. 
 
Merinntekter fra ekstra skjønnstilskudd utover anslag i 2. tertialrapport (20,6 millioner kroner + 35 
millioner kroner) avsettes til kompensasjon for merutgifter vedrørende pandemien ved årsslutt.  
 

Andre sentrale inntekter 
 
Integreringstilskudd  
På grunnlag av IMDis anmodning vedtok kommunestyret ved behandlingen av økonomiplan 2020-2023 
å bosette 85 personer i år, hvorav seks plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger. Ved 
behandlingen av 2. tertialrapport vedtok kommunestyret, på grunnlag av justert anmodning fra IMDi, og 
nedjustere årets bosetting til 55 personer inklusiv inntil seks enslige mindreårige flyktninger.   
 
På grunn av koronapandemien har planlagte bosettinger av kvoteflyktninger/familiegjenforening blitt 
forsinket. Det er per utgangen av oktober bosatt 47 personer, herav tre enslige mindreårige flyktninger. I 
tillegg har det kommet åtte personer på familiegjenforening. Dette innebærer at man per utgangen av 
oktober har bosatt 85,5 prosent av den nedjusterte kvoten. Det er videre opplyst at det er bosatt 
ytterligere tre personer i løpet av november, men at det neppe kan påregnes ytterligere bosettinger i år.  
Det innebærer i så fall at det vil mangle fem personer for å oppfylle årets justerte bosettingskvote.  
 
Bosatte flyktninger per oktober 2020 

Antall bosatt per 
oktober 2020

 Vedtak          
2020 *

Andel av              
vedtak

Voksne og barn i familie       44 49 89,8 %
Enslige mindreårige 3 6 50,0 %
Sum bosatte 47 55 85,5 %
Familiegjenforening 8
Sum bosatt inkl. familiegjenforening 55

 
*) Nedjustert bosettingskvote vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av 2. tertialrapport 
 
Budsjettert integreringstilskudd for 2020 ble ved behandlingen av 2. tertialrapport nedjustert med 1,7 
millioner kroner til totalt 111,7 millioner kroner. Nedjusteringen må ses i sammenheng med 
anmodningen fra IMDi om redusert bosetting i 2020. Det er per utgangen av oktober inntektsført 84,9 
millioner kroner i integreringstilskudd som er 3,4 millioner kroner mer enn budsjettert.  
 
Tilskudd år 1 er per oktober 0,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Forventet lavere bosetting enn 
vedtatt justert kvote gir isolert sett en mindreinntekt. Dette motvirkes av flere personer på 
familiegjenforening enn forutsatt i budsjettet.   
Tilskudd år 2-5 viser per oktober en merinntekt på 3,1 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad at 
tilskudd og refusjoner for personer som har flyttet til Drammen har kommet tidligere enn forutsatt i 
budsjettet.  
 
På årsbasis forventes inntektene fra integreringstilskudd å bli i samsvar med budsjett.  
 
Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger 
Budsjettert tilskudd til enslige mindreårige flyktninger for 2020 ble ved behandlingen av 2. tertialrapport 
oppjustert med 2,4 millioner kroner til totalt 31,9 millioner kroner. Det er per utgangen av oktober 
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inntektsført 16 millioner kroner fra tilskuddsordningen som er 8,4 millioner kroner lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes i stor grad forsinket utbetaling fra IMDi av tilskuddet for tredje termin samt 
færre bosatte personer enn forutsatt.  
 
Kommunen sendte i september krav til IMDi på til sammen 4,2 millioner kroner for fem personer det så 
langt ikke er mottatt tilskudd for. Dette gjelder blant annet personer som er direkte plassert i fosterhjem 
av IMDi i tidligere Nedre Eiker kommune. Det er fortsatt ikke mottatt svar fra IMDi på dette kravet, men 
det forventes at kommunen vil få tilskudd for de aktuelle personene. Siden antall bosatte enslige 
mindreårige i år ser ut til å bli tre personer færre enn forutsatt i må det likevel påregnes en 
mindreinntekt på om lag en million kroner fra ordningen.  
 
Ekstraordinære tilskudd knyttet til utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring 
 
Tilskudd til utvidet introduksjonsprogram  
Drammen kommune har mottatt 4,958 millioner kroner for å avhjelpe negative følger av covid 19 for 
deltakere i introduksjonsprogram.  
 
Tilskudd til norskopplæring  
Drammen kommune har mottatt 3,303 millioner kroner til utvidet norskopplæring for voksne 
innvandrere i forbindelse med covid 19. 
 
Rådmannen har lagt opp til at midlene inntektsføres på sentralt ansvar og er forutsatt avsatt til 
disposisjonsfond merket «covid 19-tiltak». Inntektene disponeres etter innmeldte behov som følge av 
pandemien ved utgangen av 2020. Det må påregnes at merutgiftene for en stor del først vil komme i 
2021.  Det er ingen rapporteringsplikt for disse tilskuddene, og kommunen kan beholde eventuelle 
overskytende midler.  
 

Finansielle poster 
 
Renteforutsetninger og utviklingen i finansmarkedet 
Budsjett 2020 er basert på en renteforutsetning med utgangspunkt i Norges Banks renteprognose. Det 
er forutsatt et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 1,80 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag 
på kommunens innlån på 50 basispunkter. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2020 på 
2,30 prosent for lån med variabel rente. Til sammenligning lå 3 måneders NIBOR ved utgangen av 
oktober på 0,40 prosent. Dette er en liten oppgang fra laveste notering på 0,23 prosent ved utgangen av 
august.  
 
Norges Bank besluttet enstemmig på rentemøte 6. november å holde styringsrenten uendret på null 
prosent. Til tross for at arbeidsledigheten har avtatt noe er norsk økonomi fortsatt inne i et kraftig 
tilbakeslag. Videre vil økt spredning av korona viruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme trolig 
bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden. Alt i alt taler dette for at styringsrenten fortsatt vil 
bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.  
 
Som beskrevet i tidligere rapporter forventes vedvarende lave renter å gi reduserte renteutgifter i 
Lånefondet, men vil også gi lavere renteinntekter på kommunens innskudd og plasseringer. 
På denne bakgrunn ble de finansielle postene i 1.tertial vedtatt nedjustert med netto 14 millioner kroner 
i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg viste oppdatert anslag per 2. tertial en mulig ytterligere 
resultatforbedring på om lag 10 millioner kroner som følge av rentebesparelser i Lånefondet. Dette 
forutsetter at rentenivået holder seg tilnærmet uendret ut året. Som ved tidligere prognoser er 
rentebesparelse på gjeld knyttet til VA-investeringer holdt utenfor beregningen (selvkostregime).  
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Utover nytt låneopptak på 300 millioner kroner i 1. tertial, er det per utgangen av oktober ikke tatt opp 
nye lån under årets reviderte låneramme på totalt 890 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak 
vurderes fortløpende i forhold til fremdrift i investeringsprosjektene, ubrukte lånemidler og 
likviditetssituasjonen. Resterende låneopptak planlegges gjennomført i løpet av november og 
desember.  
 
Norges Bank har gjennom ulike tiltak lyktes i å opprettholde likviditeten i markedet. Drammen 
kommune har en diversifisert låneportefølje med god spredning i låneforfallene og en høy andel 
langsiktige lån. Kapitalrisikoen vurderes derfor som lav. 
 
Likviditet 
Ved utgangen av oktober har kommunen fortsatt 100 millioner kroner plassert i likvide 
pengemarkedsfond, i tillegg til 200 millioner kroner plassert på høyrentekonto til noe gunstigere rente 
hos hovedbankforbindelse Sparebank1 SR-Bank. Videre er det også etablert en trekkfasilitet på total 400 
millioner kroner knyttet til kommunens ordinære driftskonto. Gjennomsnittlig daglig saldo på 
driftskonto i oktober med tillegg av plasseringer beløp seg til totalt 966 millioner kroner, og kommunens 
likviditet vurderes ved utgangen av oktober å være god. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når 
det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak.  
 

 
 
Status startlån 
Drammen kommune har søkt Husbanken om 360 millioner kroner til startlån for 2020 og har fått 
innvilget og utbetalt dette. I tillegg gjenstår om lag 68 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2019. 
Det er per oktober utbetalt nye startlån for til sammen 313,2 millioner kroner. Samlet utbetaling til 
startlån synes så langt å ligge innenfor årets låneopptak med tillegg av ubrukte lånemidler fra 2019.  
 
  

Likviditetsutvikling januar – oktober, 2020 
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Status startlån per oktober   
 2020 
Utbetalte startlån 313,2 millioner kroner 
Forhåndsgodkjent og innvilget startlån 85,0 millioner kroner 
Antall søknader  899 
Ubehandlede søknader  282 
Lån på restanseliste  124 
Lån til inkasso   24 

 
 
Oppsummering finansområdet 
Etter et betydelig rentefall tidligere på året initiert av at Norges Bank kuttet styringsrenten, har 
markedsrenter og marginer i løpet av høsten stabilisert seg på svært lave nivåer. Norges Bank 
signaliserer at styringsrenten forventes å ligge uendret på null prosent en god stund fremover. Nedsatt 
rente taler for at kommunens innlånsutgifter vil bli lavere enn budsjettert, men samtidig må det også 
forventes at avkastningen på plassering av kommunens overskuddslikviditet og andre renteavhengige 
inntekter bli redusert. I forhold til opprinnelig budsjett er de finansielle postene per oktober nedjustert 
med til sammen 24 millioner kroner.  
 
Som følge av høyere investeringsaktivitet enn forventet i siste del av 2019, er kommunekassens 
lånegjeld ved inngangen til 2020 høyere enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. I kommunekassens 
finansregnskap vil dette gi noe økte finansutgifter. Dette gjelder særlig avdragsutgifter på 
kommunekassens gjeld til Lånefondet.  
 
Som omtalt i rapport per 2.tertial er det lagt til grunn en forbedring av Lånefondets nettoresultat med 
totalt cirka 27 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Senere låneopptak enn forutsatt og 
vedvarende lave renter forventes å gi en ytterligere resultatforbedring i Lånefondet. For finansområdet 
samlet opprettholder derfor rådmannen per oktober årsprognosen uendret. 
 
 

Sentrale utgifter 
 
Husleier og renhold mv.  
Virksomhetenes utgifter til husleie og kjøp av renholdstjenester fra Drammen Eiendom KF ble i 
økonomiplan 2020-2023 lagt på sentralt ansvar med et revidert budsjett på totalt 663,2 millioner 
kroner. Drammen Eiendom KF har foretatt ny beregning av husleiene for eiendommer som er overført 
fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner, basert på tilordning av anleggsverdier og lånegjeld i 
forbindelse med etablering av foretakets åpningsbalanse per 1. januar 2020.  Som følge av disse 
beregningene har årets husleier for de aktuelle eiendommene blitt nedjustert med 13,7 millioner 
kroner, og budsjettet ble tilpasset i forhold til dette ved behandlingen av 2. tertialrapport. 
 
Regnskapet per oktober viser en mindreutgift for husleie og renhold som bidrar til en mindreutgift på 
5,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket kan skyldes periodiseringsmessige 
forhold mv., og årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjett.  
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Pensjon 

Reguleringspremie og premieavvik 
Ved behandlingen av 2. tertialrapport ble det gjort et nedtrekk av budsjettert pensjonspremie på 40 
millioner kroner spesielt knyttet til for høy premiesats for Statens pensjonskasse (SPK). Det ble også 
påpekt at budsjettert reguleringspremie for 2020 på 180,6 millioner kroner for Drammen kommunale 
pensjonskasse (DKP) og KLP som følge av lavere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt vil bli betydelig 
lavere. Dert er nå mottatt krav om foreløpig reguleringspremie fra DKP på 58,2 millioner kroner og fra 
KLP på 10,5 millioner kroner. DKP varsler imidlertid at det sannsynligvis vil komme et tilleggskrav når alle 
virkningene av årets lønnsoppgjør er innarbeidet. Lavere reguleringspremie enn budsjettert vil bli 
avregnet mot tilsvarende lavere premieavvik, som er budsjettert med 162,8 millioner kroner. Det legges 
til grunn at disse endringene isolert sett vil ha tilnærmet nøytral resultateffekt i 2020.   
 
Det legges derfor til grunn at budsjetterte pensjonsposter samlet vil bli i samsvar med revidert budsjett 
etter kommunestyrets behandling av 2. tertialrapport. Rådmannen vil imidlertid understreke at 
pensjonsbudsjettet er beheftet med stor usikkerhet, og resultatet for 2020 vil først foreligge når 
endelige aktuarberegninger er mottatt i løpet av januar.  

Status premiefond 
Drammen kommunes andel av DKPs premiefond utgjorde per 30. september 149,1 millioner kroner. I 
vedtatt budsjett 2020 er det lagt opp til å bruke inntil 58,0 millioner kroner fra DKPs premiefond og 1,7 
millioner kroner fra KLPs premiefond til delvis dekning av årets reguleringspremie. I tillegg ble det ved 
behandlingen av 2. tertialrapport vedtatt å disponere ytterligere 17,1 millioner kroner fra premiefondet 
til delvis dekning av sluttoppgjør med KLP for AFP 65-67 år i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner.   
 
Drammen kommune har mottatt 4,5 millioner kroner fra KLPs premiefond knyttet til 
sykepleierordningen (overskudd fra 2019). Dette er 2,8 millioner kroner mer enn budsjettert, og vil 
bedre netto belastningen fra årets reguleringspremie.   
 
I forbindelse med innføring av ny offentlig tjenestepensjon for personer født i 1963 eller senere fra 1. 
januar i år frigjøres betydelig midler fra pensjonskassenes premiereserve. Som omtalt i 2. tertialrapport 
har Finanstilsynet fastslått at de frigjorte midlene skal tilføres premiefondet. Det er foreløpig beregnet 
at om lag 330 millioner kroner som følge av dette vil tilføres Drammen kommunes andel av 
premiefondet ved avslutningen av regnskapet for 2020. I tillegg har KLP nylig sendt varsel om at frigjort 
premiereserve i sykepleierordningen vil bli tilført kommunenes premiefond i 2. kvartal 2021. For 
Drammen kommune er dette beløpet foreløpig beregnet til 32,4 millioner kroner.  
 
I rådmannens forslag til økonomiplan 2021-2024 er det lagt opp til å disponere henholdsvis 60 og 3 
millioner kroner fra DKPs og KLPs premiefond neste år. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til bruk 
av premiefond i 1. tertialrapport 2021.  
 
Lønnsreserve 
Som følge av pandemien ble årets lønnsforhandlinger utsatt til høsten. Basert på regjeringens 
forutsetninger i revidert nasjonalbudsjett om nedjustering av årets lønnsvekst fra 3,6 til 1,5 prosent2 
vedtok kommunestyret ved behandlingen av 1. tertialrapport at den sentrale lønnsreserven på 80,9 
millioner kroner i sin helhet skulle trekkes inn.  

 
2 Dette sammenfaller med beregnet overheng fra 2019 til 2020 og vil i praksis innebære et null-oppgjør i år.  
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Årets kommuneoppgjør er gjennomført innenfor en ramme på 1,7 prosent. Overheng fra 2019 og 
lønnsglidning er beregnet til 1,6 prosent, mens det er gitt sentrale tillegg innenfor en årsvekstramme på 
0,1 prosent med virkning fra 1. september i kapittel 4. Dette ble beregnet å gi en virkning for Drammen 
kommunekasse på 3,85 millioner kroner i år, og lønnsreserven ble tilført tilsvarende beløp ved 
behandlingen av 2. tertialrapport.  

Resultatet av forhandlingene innebærer tillegg på 0,3 prosent fra 1. september (kapittel 3) og 0,5 
prosent fra 1. mai (kapittel 5) i Drammen kommune. Dette er beregnet å gi en merbelastning på om lag 
2,3 millioner kroner i år inkl. sosiale utgifter.  Virkningen av de sentrale tilleggene i kapittel 4 for 
Drammen kommune foreligger ennå ikke. Basert på foreløpige beregninger anslås imidlertid at 
virkningen vil bli i størrelse 3 – 4 millioner kroner inkl. sosiale utgifter.  

Rådmannen anslår at samlet virkning av årets lønnsoppgjør kan bli i størrelse 6 – 7 millioner kroner, og 
som følge av dette styrkes lønnsreserven med 2,5 millioner kroner.  

 

 

 

 

 
  



Drammen kommune  Økonomirapport per oktober 2020 
 

Side 18 av 39 

Kommunens tjenesteområder 
Tjenesteområdene har til sammen et merforbruk på 34,3 millioner kroner mot periodisert budsjett per 
oktober 2020. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg har de største økonomiske utfordringene, og har 
samlet sett et merforbruk på om lag 88,4 millioner kroner per oktober. De øvrige hovedutvalgene og 
formannskapet viser mindreforbruk på om lag 54,0 millioner kroner.  
  
Tjenesteområdene samlet varsler et merforbruk på 58,6 millioner kroner ved årets slutt. Dette er 1,6 
millioner kroner mer enn varslet i 2. tertialrapport. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg varsler et 
merforbruk på til sammen 88,4 millioner kroner. De øvrige hovedutvalgene og formannskapet varsler til 
sammen et mindreforbruk på 40,5 millioner kroner. Prognosene forutsetter full kompensasjon for 
merbelastning som følge av pandemien.   
  
Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av pandemien 
fremover. Rådmannen vil ha oppdaterte vurderinger og komme tilbake til eventuell videre 
kompensasjon til tjenesteområdene ved 3. tertial. Rådmannen forventer at staten følger opp tidligere 
signaler om økonomisk kompensasjon til kommunene.    
 
 
Totaloversikt drift  per oktober - fordelt på rammeområder 

Beløp i 1000 
Regnskap 
hiå. 2020 

Rev. 
bud. 
hiå. 

2020 

Avvik i 
kr hiå. 
2020 

Rev. 
bud. 
2020 

 
Prognose-
avvik i kr   Avvik i %  

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning   1 821 625  1840836     19 211  2 282421          17 500  0,8 % 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg   2 062 185  1973821  -  88 364  2 328953  -    99 100  -4,3 % 

Hovedutvalg for idrett, kultur og frivillighet      244 071   247 226        3 156              
312 387            1 900  0,6 % 

Hovedutvalg for tekniske tjenester         48 790     66 859     18 068                
20 112  1 000  *) 

Formannskap      416 197   429 804     13 606             
553 983          20 100  3,6 % 

Totalt    4 592 868  4558546  -  34 323  5497 856  - 58 600  -1,1 % 

*) Ikke tatt med i oversikten da total rammer er netto bidrag pga. selvkost       
Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert 
budsjett.             

 

Hovedutvalg oppvekst og utdanning 
 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning - resultat per oktober 2020 

Beløp i 1000 
Regnskap 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
2020 

 
Prognose-
avvik i kr  

 Prognose-avvik i 
%   

P01 Skole 846 650 851 310 4 660 1 067 251 5 000 0,5 % 

P02 Barnehager 682 694 691 788 9 094 854 666 9 000 1,1 % 

P03 Forebyggende tjenester 292 281 297 738 5 457 360 504 3 500 1,0 % 

Totalt       1 821 625     1 840 836            19 211          2 282 421           17 500  0,8 % 

Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett. 
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P01 Skole 
 
Status  
Programområdet har per oktober et mindreforbruk på 4,6 millioner kroner i forhold til periodisert 
budsjett. 

Vurdering  
Det utøves god og stram økonomistyring i skolene. Fra høsten 2020 har de fleste skolene klart å justere 
bemanningen til riktig nivå, i forhold til tildelt ramme. Enkelte skoler har fortsatt utfordringer, men vil få 
hjelp i inneværende år, i form av ekstra midler som ble bevilget i 1. tertial. Disse skolene jobber stadig 
med å tilpasse seg nye budsjetter, og målsetningen er å gå inn i 2021 med riktig bemanning. 

Ved skoler hvor mange elever har rett til spesialundervisning eller særskilt norskopplæring er det 
utfordrende for skolen å ha tilstrekkelig med ressurser til både lærernorm i ordinær undervisning og 
lærerressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring. 

Merkostnadene som følge av pandemien forventes å øke ytterligere utover høsten, spesielt etter at 
skolene gikk over på rødt nivå og smittevernstiltakene ble ytterligere skjerpet. I tillegg medfører 
pandemien tapte inntekter i form av tapt brukerbetaling i SFO/AKS i stengte perioder og tapte 
leieinntekter som følge av at mye aktivitet i hallene blir avlyst. Det er per oktober påløpt ca.11,8 
millioner kroner i netto merkostnader. Foreløpig prognose for året er ca. 17,4 millioner kroner. 

 
Tiltak 
Det ble iverksatt flere innsparingstiltak første halvår. Samtlige skoler fikk et generelt kutt, sentralt 
budsjett ble redusert til et minimum, SFO/AKS er redusert til selvkost (med tilskudd av midler til 
gratisplasser), og skoler som gikk inn i nye Drammen med for høy bemanning har 
gjennomført nedbemanningstiltak fra august. 

Programområdet styrer nå mot et positivt resultat innenfor to prosent, og det er følgelig ikke nødvendig 
å iverksette flere tiltak. 
 
Konklusjon/prognose   
Rådmannen forventer at programområdet ved årets slutt vil levere et positivt resultat innenfor to 
prosent, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av pandemien 
fremover. 

 

P02 Barnehage  
 
Status  
Programområdet viser et positivt resultat på 9,1 millioner kroner per oktober. Spesialpedagogiske 
tjenester har et merforbruk på 7,3 millioner kroner. Programområdet styrer mot et mindreforbruk i 
2020, men det er knyttet en viss risiko til covid 19- situasjonen.    

Driften av kommunale barnehager har et positivt avvik på 9,5 millioner kroner per oktober. Avviket 
skyldes relativt stabile barnetall i kommunale barnehager og noe lavere innleie av vikarer enn normalt 
så langt i år. Dette er gjennomgående i alle landets store kommuner. Ubrukte vikarmidler kan delvis bli 
brukt i årets to siste måneder. 
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Vurdering/analyse 
Det var per november 2020 i alt 4875 barn i barnehagene i Drammen. Årets barnetallsutvikling (driver) 
følger vanlig sesongtrend.  

  

 De største variasjonene har stort sett funnet sted i de private barnehagene. 
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Gratis barnehage  

Dagens innslagspunkt for gratis barnehage er på 462 000 kroner og er videreført ut året. 
 
Det er 721 barn som mottar gratis barnehageplass per november. Det er ventet en økning ut året. Det 
finnes ikke historiske data for kommunen, da ordningen i 2020 også inkluderer tidligere Svelvik og Nedre 
Eiker kommuner.    

  Nye Drammen Gamle Drammen 

  2020 2019 2018 2017 2016 
Januar 700 623 607 657 568 
Februar 820 643 641 670 602 
Mars 815 648 649 677 608 
April 800 656 657 678 612 
Mai 821 663 663 677 630 
Juni 823 669 675 684 645 
August 407 373 428 378 406 
September 608 464 518 478 515 
Oktober 693 520 564 525 575 

November 724 549 600 561 601 

Snitt                           721                  581                  600                  599                  576 
 
 
Spesialpedagogiske tiltak 

Kostnadene til spesialpedagogisk hjelp er til enhver tid avhengig av antall vedtak og omfanget av disse. 
Antallet barn som har fått vedtak om særskilt tilrettelegging er økende. Det er mange barn med store og 
sammensatte hjelpebehov, og disse må tildeles mer ressurser. Dette er en bekymringsfull utvikling. Per 
oktober er det et merforbruk på 7,3 millioner kroner innenfor spesialpedagogiske tiltak.    

Covid-19 

Programområdet fikk i kommunestyret 17.6. bevilget 20 millioner kroner til dekking av utgifter i 
forbindelse med covid 19 - situasjonen. Videre vedtok kommunestyret i forbindelse med 2. tertial å 
bevilge ytterligere 3,3 millioner kroner til de kommunale barnehagene. Per oktober er det utgiftsført 5,1 
millioner kroner i koronaberedskap i de kommunale barnehagene. 

  
Tiltak 
Det jobbes med ulike harmoniseringstiltak. Blant annet skal antall årsverk skal tilpasses pedagog- og 
bemanningsnormen. Normene avhenger igjen av barnetallet og om nåværende barnehageplasser blir 
fylt opp. 

Spesialpedagogiske tjenester er organisert som en egen virksomhet. Det vil kreve god samordning med 
pedagogisk-psykologisk tjenester og barnehagene å gi gode tjenester innenfor rammene. Harmonisering 
av tjenester og tilpasning av driften til rammene har preget 2020. 
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Konklusjon/prognose  
Programområdet styrer mot et mindreforbruk på 9 millioner i 2020, med en sannsynlig oppside. Det er 
knyttet usikkerhet til situasjonen rundt covid- 19 og ikke minst utviklingen innenfor spesialpedagogiske 
tiltak.    

 

P03 Forebyggende tjenester 
 
Status 
Programområdet har et positivt resultat på 5,4 millioner kroner per oktober. Dette er i hovedsak knyttet 
til virksomheten Helsefremmede tjenester 0-100 (HFT 0-100). HFT 0-100 har hatt en utfordring med å 
bemanne opp ubesatte stillinger igjennom 2020. I tillegg har Barnevernet redusert bruken av 
konsulenter ved stordriftsfordelene med kommunesammenslåingen i form av økt kompetanse i egen 
tjeneste. Tjenesteområdet har i tillegg endret regnskapspraksis i forhold til inntektsføring fra HELFO. 
Dette medfører en merinntekt i 2020 som ikke videreføres i 2021. 

Det er foreslått i 2.tertial å omdisponere 1,65 millioner kroner fra drift til investering innfor 
helsefremmede tjenester 0-100. 

Pandemien 

Programområdet hadde merutgifter på cirka 1,3 millioner kroner per juli som følger av pandemien. Det 
ble kompensert for dette i 1. tertial. HFT 0-100 prioriterte å ha ansatte i uteteamet på jobb også i juli for 
å virke forebyggende i arbeidet med ungdom som tilbragte sommeren i byen. Juli er normalt en måned 
da tjenesten avvikler ferie. 

Det er utover dette ikke påløpt vesentlige utgifter pr oktober. Programområdet dekker det som 
er innenfor egne rammer. 

 
Vurdering/analyse: 
 
Barnevern 
Barnevernet meldte i 1. tertial et overforbruk på om lag 8 millioner kroner ved 
årsslutt. Tjenesteområdet ble styrket med engangsmidler på 4 millioner kroner i 1. tertial. 

Ansvaret for enslige mindreårige flyktninger ligger under barnevernet. Ett av tiltakene for å tilpasse seg 
til rammen var å bruke ansatte fra oppfølgingsteamet i turnus i bofellesskapet. Dette har det ikke vært 
mulig å få til på grunn av behovet for oppfølging av ungdom som ikke bor i dette fellesskapet. Disse 
ungdommene ble også rammet ekstra hardt av koronatiltakene fordi mange har et begrenset nettverk 
og nå ble enda mer isolert. De har dermed hatt ytterligere behov for kontakt med ansatte i avdelingen. 
Det knyttes større behov for støttetiltak til fosterhjem og vertsfamilier enn forutsatt grunnet større 
behov hos ungdommer. En ungdom med omfattende hjelpe behov plassert i institusjon må bli boende 
der i påvente av tiltak fra helse. Dette vil påvirke prognosen med 0,44 millioner kroner. Avdeling for 
enslige mindreårige flyktninger melder et negativt avvik på 0,7 millioner kroner. 

Barneverntjenesten har større transportutgifter særlig i noen avdelinger som følge av lokalisering. 
Merforbruket er likevel mindre enn forventet som følge av koronasituasjonen hvor det en periode var 
svært lite reising og heller utstrakt bruk av kontakt via telefon og videokommunikasjon. 
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Budsjettmidler for barnevern i pilot ble overført til pilot i 1.tertial. Det ble ved gjennomgang i oktober 
avdekket at kostnadene ikke har blitt overført til pilot. Pr. november beløper dette seg til ca. 4 millioner 
kroner. Dette påvirker prognosen i barnevernet. Barnevernet har meldt rekrutteringsutfordringer på lik 
linje som de andre tjenestene innenfor programområde forebyggendetjenester. Årsaken til dette er at 
man ikke har lyktes med å ansette nye samt vikarer for permisjoner i faste stillinger raskt nok, og at det 
derfor har vært en del uønsket vakans i tjenesten i løpet av året. Ut fra de tallene barneverntjenesten 
har pr.oktober 2020, og med kostnader som skal overføres til pilot, forventes det et resultat i 
balanse.  På bakgrunn av dette endrer barnevernet årsprognosen i 2020 til balanse. 

PP-tjenesten 

Mindreforbruk på lønnsutgifter skyldes at tjenesten har hatt en turnover i forbindelse med 
kommunesammenslåingen og dermed hatt en del vakanser. Tjenesten har også hatt medarbeidere som 
ikke har jobbet fullt grunnet sykdom og permisjoner.  Redusert kapasitet kompenseres gjennom kjøp av 
ekstern bistand.  

Tjenesteutvikling spesialpedagogisk hjelp i barnehagen - samarbeid ppt og barnehage – er i prosess. 

PP-tjenesten utreder barn og unge som henvises av skole, barnehage eller etter at foresatte selv har tatt 
kontakt. På bakgrunn av resultatene utarbeides en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av anbefalingene 
om tilbudets omfang, organisering og innhold fatter skole/barnehage et enkeltvedtak. Enkeltvedtak er 
en rettighet. PP-tjenesten samarbeider med skoler/barnehager for å komme inn tidligere i saker som 
kan resultere i henvisninger. Kapasiteten i tjenesten må balanseres mellom sakkyndighetsarbeid, 
veiledning og forebyggende systemrettet arbeid. 

  

 

For å redusere ventelistene og frigjøre kapasitet til forebyggende og systemrettet arbeid, hadde PP- 
tjenesten planlagt som nevnt kjøp av ekstern kompetanse for å utarbeide sakkyndige 
vurderinger.  Muligheten til å kjøpe ekstern bistand til å avhjelpe den reduserte kapasiteten har vist seg 
å være vanskeligere å gjennomføre enn planlagt grunnet habilitetspørsmål knyttet til disse tjenestene.  
Det er usikkert om tjenesten klarer å få satt inn de planlagte tiltakene, dette gir sannsynligvis et positivt 
avvik ved årets slutt. 
 
PP-tjenesten går i balanse mot årets slutt. 
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Helsefremmende tjenester 0-100 

Tjenesteområdet har hatt en utfordring med å bemanne opp ubesatte stillinger igjennom 2020. Det 
medfører at tjenesten vil ha et positivt avvik mot årets slutt. 

Det lyses ut ledige stillinger som helsesykepleiere, både faste og vikariater. Det er sterkt konkurranse i 
markedet om denne yrkesgruppen.  

Det er også meldt behov for større utbedringer av lokaler på Fredholt (Konnerud) og i Svelvik for å 
tilfredsstille grunnleggende behov knyttet til effektiv tjenesteproduksjon, i form av lokaler som er 
lydisolert og lokaler der man kan ha familier inn til veiledning og trening i god samhandling. Drammen 
Eiendom KF finansierer de bygningsmessige utbedringene, men inventar og deler av det utstyret det er 
behov for kan dekkes innenfor egne rammer. 

På grunn av manglende inventar og utstyr melder tjenesteområdet en omdisponering på 1,65 millioner 
kroner fra drift til investering.   

 
Tiltak 
Mulighetsrommet i stordriftsfordeler utnyttes så langt mulig. Felles ressursutnyttelse for å holde 
kostnadsnivået lavest mulig er under kontinuerlig vurdering. 

Forebyggende helsetjenester og friskliv for voksne er organisert i ny avdeling. Antallet eldre er økende, 
og for å ta ut størst mulig potensial i det forebyggende arbeidet for denne gruppen er tjenestene 
organisert som en kommuneovergripende avdeling som fokuserer kun på dette arbeidet.   

Barnevern reduserer innkjøp av tjenester til et minimum ved at egne ansatte gjennomfører flere 
oppfølginger selv. Reduksjon i kostnader knyttet til plasserte barn på sikt (etter 2020) forutsetter 
kompenserende tiltak gitt i hjemmet, enten i regi av barnevernet eller familieteamene i HFT 0-100. 

  

Nedgangen på 14 varige plasserte barn fra januar til oktober kan indikere at samhandlingsstrukturene 
knyttet til forebyggende arbeid begynner å fungere. 

Frivillige plasseringer har økt siden januar, men har holdt seg stabilt siden sommeren. 
  
 
Øvrige rapporteringspunkter 



Drammen kommune  Økonomirapport per oktober 2020 
 

Side 25 av 39 

Lokaler: Avdelingen i Helsefremmede tjenester 0-100 som tilhører knutepunkt Åssiden er lokalisert i 
Idrettens hus i Schwarts gate på Strømsø.  Avdelingen består av kjernetjenestene helsestasjon og 
familieteam.  I den opprinnelige flytteplanen skulle denne avdelingen inn i lokaler på Åssiden.  Det betyr 
at flytting av andre tjenester som skulle flyttet inn i Schwarts gate på Strømsø i dag er 
forskjøvet.  Knutepunkt Åssiden leverer tjenester til Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden, Bragernes og 
Øren. 

Avdelingen i barnevern som tilhører knutepunkt Åssiden – Undersøkelse og tiltak - er lokalisert i 
Amtmand Bloms gate. 
 
Aktive lokalsamfunn: Forebyggende tjenester ønsker å flytte deler av kommunens økonomiske bidrag til 
Aktive lokalsamfunn som i 2020 ligger under programområde forebyggende tjenester til 
programområde Kultur, idrett og frivillighet – Tilskuddsbeløp på 2,5 millioner kroner. 
Politisk behandling og vedtak om fordeling av støtte blir gjort i utvalg for Kultur idrett og frivillighet – 
programområde 09. Kultur, idrett og frivillighet har virksomheter som er i tett kontakt med idretten 
gjennom idrettsrådet.  

I forbindelse med behandling av økonomiplan og oktober rapport bør det vurderes å flytte midlene fra 
forebyggendetjenester til Kultur, idrett og frivillighet. 

 
Konklusjon/prognose  
HFT 0-100 har et større innkjøpsbehov knyttet til inventar og utstyr for å oppnå en tilfredsstillende 
standard. 

Programområdet har ikke et investeringsbudsjett for større innkjøp. Helsefremmende tjenester 
omdisponerer 1,65 millioner kroner fra driftsbudsjett til investering for slike innkjøp i 2020. (Det vises til 
økonomireglementet for Drammen kommune 3.2.5).  

Barnevernet ble tilført en engangsbevilgning på 4 millioner i 1. tertial. Ut fra de tallene 
barneverntjenesten har pr. oktober 2020, og med kostnader som skal overføres til pilot forventes det et 
resultat i balanse.  Programområdet samlet melder i september et positivt resultat mot årets slutt 
inklusive omdisponering av 1,65 millioner kroner fra drift til investering i HFT 0-100. 

Programområdet meldte i 2.tertial at helsefremmede tjenester 0-100 dekker opp for merforbruket i 
barnevernet, men etter overføring av kostnader til pilot vil barnevernet gå i balanse og helsefremmede 
tjenester ha et tilsvarende positivt avvik. 

Forebyggende tjenester melder et positivt resultat på mellom 3-5 millioner kr mot årets slutt. 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 
Hovedutvalg for helse sosial og omsorg - resultat per oktober 2020 

Beløp i 1000 
Regnskap 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Prognose-
avvik i kr 

Prognose-avvik 
i %  

P04 Helse 307 592 296 121 -11 471 348 630 -11 300 -3,2 % 

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 295 673 285 185 -10 488 322 612 -3 500 -1,1 % 
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P06 Hjemmetjenester og institusjon 982 348 931 073 -51 275 1 081 048 -60 000 -5,6 % 

P07 Rus og psykisk helse 144 038 143 634 -404 158 897 -4 300 -2,7 % 
P08 Sosialtjeneste, etablering og 
bolig 332 534 317 808 -14 726 417 766 -20 000 -4,8 % 

Totalt   2 062 185   1 973 821  -88 364   2 328 953  -99 100  -4,3 % 

Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett. 

 

P04 Helse  
 
Status 
Programområdet viser et merforbruk mot budsjett på 11,5 millioner kroner per oktober.  

Programområdet har mottatt full kompensasjon for koronarelaterte merkostnader pr 2. tertial. Pr 
oktober har programområdet et prosjektført koronarelatert merforbruk på 3,1 millioner kroner. 

Vurdering/analyse 
Flere av de koronarelaterte aktivitetene tilpasses og institusjonaliseres med tanke på bærekraftig drift ut 
2021. Eksempelvis er prøvetakingstjenesten og smittesporingstjenesten skilt ut egne avdelinger, og det 
planlegges for økt kapasitet og ny lokalisering av luftveisklinikken. Koronatelefonen er løftet ut av 
programområdet, og legevaktsentralen, som er oppbemannet med tiltak i økonomiplan 2020, kan gå 
tilbake til ordinær drift med fokus på å oppfylle kravet om svartider. Isolasjonsposten på Strømsø 
opprettholdes inntil videre, og det ses på sambruksordninger for personale på tvers av 
kommunalsjefområdene ved fravær som følge av sykdom/ karantene og ved økt behov for 
isolasjonstiltak for beboere/ pasienter.  

Koronarelatert merforbruk: 7,3 millioner kroner er/vil bli kompensert. 
Mulig underrapportering på koronarelaterte lønnskostnader i medisinskfaglig virksomhet, dette blir 
analysert og korrigert i november, utgjør ca. 0,5 millioner kroner. 
Merforbruk psykososial beredskap er noe høyere enn forventet, ligger an til merforbruk på total 1,3 
millioner kroner på årsbasis. 
Ordinær lønn i legevakt ligger an til å gå i balanse. Det er mindreforbruk i virksomheten pr. oktober, men 
det er ikke avsatt tilstrekkelige midler til variabel lønn i desember (13. kjøring), og  
Drammen helsehus: se kommentar under drift. 
Begrenset innleie ved vakanser og sykefravær i virksomhet Aktivitet og rehabilitering gir mindreforbruk. 
Mulig underbudsjettering av pensjon og arbeidsgiveravgift. 
 
Drift: koronarelatert merforbruk er 3,2 millioner kroner, dette er/vil bli kompensert. 
Den tidligere meldte budsjettutfordringen er redusert til -4,5 millioner kroner på årsbasis og utgjør -
3,7 millioner kroner i perioden. 
Drammen helsehus har et merforbruk på 8,9 millioner kroner til innleie av eksterne sykepleierressurser. 
Det har vist seg svært krevende å rekruttere sykepleiere, selv om det jobbes kontinuerlig med dette. Det 
er meldt inn behov for økte rammer fra 2021 tilknyttet bemanning på Helsehuset og rådmannen har 
foreslått å tilføre 3,0 millioner kroner. Man ser da samlet på årets mindreforbruk på fastlønn, 
merforbruk på vikar/ekstrahjelp, sykefravær/sykerefusjon og innleiekostnader, med stadig fokus på å 
erstatte innleie med fast ansatte. 
De sentrale forhandlingene om driftstilskuddet til private fysioterapeuter er avsluttet og gir en kostnad i 
2020 som er 520’ lavere enn forventet. Denne mindrekostnaden har full effekt pr oktober. Samtidig blir 
fastlønnstilskuddet til de kommunale fysioterapeutene ca. 400’ lavere enn forventet. Denne effekten 
kommer i desember. 
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Flere virksomheter har noe mindreforbruk i ordinær drift tilknyttet redusert aktivitet. Dette gir særlig 
utslag på innkjøp av mat til videresalg (kafe), medisinsk forbruksmateriell og medisiner samt mindre 
poster som reiser, opplæring og kurs. Samtidig er det merforbruk tilknyttet reparasjoner og vedlikehold, 
lisenser, leasing av biler og flytting/ kontorer.  
 
Andre inntekter: Koronarelatert merinntekt er 7,4 millioner kroner. Inntekten er delvis direkte 
koronarelatert refusjon ved testing og konsultasjoner i legevakt, og delvis tilknyttet legers vakter med 
kommunal avlønning i stedet for privat (dekker noe av økningen i lønnskostnader).  
Mindreinntekt grunnet redusert aktivitet i ordinær drift utgjør ca. 5,5 millioner kroner, primært 
tilknyttet redusert reisevaksinering (2,5 mill.), brukerbetaling/ egenandel (1 mill.), redusert ordinær 
aktivitet i legevakt (1,3 mill.) og redusert kafedrift (0,7 mill.).  

Virksomhet Aktivitet og rehabilitering har ekstraordinære inntekter i form av Helfo-refusjon for 
fysioterapeuter for Drammen kommune for andre halvår 2019 på 1,7 millioner kroner. Det er 
budsjettert med 5,4 millioner i tilskudd for 2020, dette tilskuddet er nå fastsatt og vil gi en 
mindreinntekt på ca. 0,4 millioner kroner (som kommentert under drift).   

Merinntekten i forbindelse med sykelønnsrefusjon går til dekning av økte vikarkostnader, og bidrar til 
dekning av budsjettutfordring.  
 
 
Tiltak 

Programområdet tilstreber å tilpasse bemanningsnivå og bemanningsordninger etter smittenivå og 
pasienttilstrømning, både i ordinær og koronarelatert drift.  
Eksterne kjøp av sykepleiertjenester erstattes med egne ansatte i den grad det lar seg gjøre. 
Stillinger er fortsatt vakante, eksempelvis;  
 

• sambruk av virksomhetsleder Legevakt/Helsehuset (ansettelsesprosess pågår) 
• digital agent 

 
 
Konklusjon/prognose 
Programområdet forventer et samlet merforbruk på 11,3 millioner kroner i ordinær drift. Det 
forutsettes at pandemirelaterte nettokostnader dekkes i sin helhet. Det er usikkerhet knyttet til 
håndteringen av kompensasjon for inntekts- og kostnadsbortfall i ordinær drift, og avklaringer her vil 
kunne bedre det ordinære resultatet.  

10 millioner kroner er tilknyttet innleie av helsepersonell på Drammen Helsehus, og 1,3 er tilknyttet 
Psykososial beredskap. Den meldte budsjettutfordringen på 4,5 millioner kroner dekkes inn av vakanser/ 
mindreforbruk fastlønn, og 2019-relaterte merinntekter og påvirker dermed ikke det forventede 
årsresultatet. 

 

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Status 
Totalt merforbruk på programområdet er 10,5 millioner kroner i forhold til revidert budsjett per 
oktober. Det er påløpt i perioden januar til og med oktober kostnader vedrørende pandemien på  
ca. 2.7 millioner kroner, av dette er ca. 2.5 millioner kroner blitt kompensert for. 
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Totalt merforbruk er på ca. 10.5 millioner kroner. Merforbruk skyldes i hovedsak økte tillegg og 
overtidsbruk og årsverk som er overført til programområdet og som det ikke er overført lønnsmidler til. 
Avklaringer på utregninger må gjøres før endelig overføringer. 
 
Sykefravær totalt akkumulert oktober 10,5 % herunder 4,08 prosent kortidsfravær, 6,42 prosent 
langtidsfravær. Sykefravær per oktober er 11,81 prosent fordelt på 3,85 prosent korttidsfravær og 7,96 
prosent langtidsfravær.  
 
Driftsutgifter har et akkumulert merforbruk på 6,1 millioner kroner. Dette er varslet merforbruk som er 
en reservert avsetning. Merinntekter utgjør 3,0 millioner kroner. Dette skyldes ujevn matfakturering og 
ses opp mot merforbruk på drift. Det forventes at inntektsbudsjettet holdes. 
 
Vurdering /analyse 
Det er knyttet utfordringer til at midler som skulle finansiere drift i Mikkelsvei har blitt mindre enn 
forventet.  
 
Tiltak 
Det jobbes med følgende tiltak for å begrense merforbruket: 
  

• Vurderer kostnad og gevinst vedrørende vedtak om taxi til og fra VTA bedrifter, kontra 
egenregi.  

• Vurderer reduksjon av private kjøp inklusiv gjennomgang og tildeling av bolig og ventelister.  
• Effektivisering av arbeidsprosesser ved bruk av digitale løsninger.  

 
Prognose 
Estimert årsprognose vil bli et merforbruk på 3-4 millioner kroner.  

 

P06 Hjemmetjenester og institusjon 
 
Status  
Programområdet har per oktober et merforbruk på 51,3 millioner kroner, hvorav 16,7 millioner gjelder 
foreløpige ikke kompenserte kostnader i forbindelse med pandemien.  

Vurdering/analyse 
Netto lønnskostnader (ekskl. pandemirelaterte utgifter) er 6,6 prosent høyere enn periodisert budsjett 
og står for nesten alt merforbruket for programområdet. Avviket er relatert til variabel lønn.  
 
Til tross for budsjettstilførslene ved 1. tertial er det utfordrende for programområdet å levere et resultat 
i balanse. 
 
Det har i løpet av året vært en uoversiktlig situasjon med tanke på effektiv økonomistyring på grunn av 
pandemien og ikke tilstrekkelig styringsinformasjon fra fagsystemet Gerica:   
 

• På grunn av situasjonen rundt pandemien har det vært vanskelig å igangsette omorganisering av 
antall og type plasser, og reduksjonen i kjøpte tjenester. Disse planlagte effektiviseringstiltakene 
har ikke vært mulig å gjennomføre og vil dermed ikke gi planlagt effekt i 2020. 
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• Det jobbes fortsatt med datakvaliteten i Gerica, da det fortsatt er utfordringer med å levere 
statistikk fra fagsystemet. 

 
• Det skal foretas flytting av midler til programområdet P05 i forbindelse med bofellesskapene 

Haglund og Mikkelsveien. Dette vil gi større merforbruk for P06. 
 
Samlede pandemirelaterte utgifter på programområdet er på 72,0 millioner kroner ved utgangen av 
oktober.  
 
Tiltak 
På bakgrunn av ovennevnte situasjon, jobbes det med å styrke lederstøtte til programområdet i forhold 
til budsjett og kostnadskontroll, samt prosessstøtte vedrørende blant annet tildelings- og 
vedtakspraksis.  
 
Gjennomføring av planlagte tiltak for øvrig er inn til videre begrenset, på grunn av pandemien, men 
følgende områder er sentrale:  

• Organiseringen av antall og type institusjonsplasser 
• Vurdering og reduksjon av kjøpte tjenester 
• Gjennomgang av vedtak om hjemmetjenester og harmonisering av tildelingspraksis 
• Effektivisering av arbeidsprosesser, blant annet med digitale løsninger 

 
Konklusjon/prognose 
Programområdet har fortsatt store utfordringer i 2020, med flere usikkerhetsmomenter og en krevende 
økonomisk situasjon. Merforbruket mot slutten av året kan ende på ca. 60 millioner kroner i tillegg til 
merkostnader knyttet til pandemien. Det vil avhenge av hvor mye innstramminger programområdet kan 
effektuere de siste ukene i år, samt endringer i refusjonen for ressurskrevende brukere og effekter av 
pandemien. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å begrense merforbruket.    

 

P07 Rus og psykisk helse 
Status  
Programområdet har pr oktober et regnskapsført merforbruk på 0,4 millioner kroner mot periodisert 
budsjett. Tallet er misvisende da en planlagt ompostering av inntekter, ikke ble utført i oktober. Det er 
inntekter på 3,5 millioner kroner som skal overføres til et annet programområde og det regnskapsførte 
merforbruket skulle altså ha vært 3,9 millioner kroner. 

Lønn inkludert sosiale kostnader har et merforbruk på 1,2 millioner kroner pr oktober. Dette er til sin 
største del knyttet til avtalefestede tillegg og vikarbruk.  
 
Sykelønnsrefusjon viser en merinntekt på 0,2 millioner kroner pr oktober. Dette henger sammen med et 
økende sykefravær. 
 
Driftsutgifter (eks mva) viser et merforbruk på 2,1 millioner kroner pr oktober. Tallet må ses opp mot et 
tidligere identifisert innsparingskrav. på 4,9 millioner kroner. Kjøpte tjenester har en overskridelse mot 
budsjett på 2,1 millioner kroner og utbetaling av erstatning med regresskrav utgjør 0,7 millioner kroner 
pr oktober.  
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Inntekter (eks mva) viser merinntekter på 2,7 millioner kroner pr oktober. Dette er altså ikke korrekt da 
3,5 millioner kroner av dette, tilhører andre programområder. I realiteten er status pr oktober en 
mindreinntekt på 0,8 millioner kroner. 
 
Den økonomiske effekten av korona har vært moderat men er økende i forbindelse med den andre 
bølgen. Pr oktober er beløpet beregnet til 0,5 millioner kroner. Estimatet for de to siste månedene ligger 
på 0,25 millioner kroner. 
 
Vurdering/analyse 
Det er i løpet av høsten gjort en gjennomgang av samtlige ansvar hva gjelder lønnskostnader, helt ned 
på person. Gjennomgangen avslørte unøyaktig budsjettering mellom konti og var nødvendig for å kunne 
være i stand til å kontrollere de virkelige lønnskostnadene som påløper. I tillegg er øvrige budsjettposter 
og periodiseringer gjennomgått og kvalitetssikret, spesielt budsjetter for kjøp av eksterne tjenester og 
refusjonsinntekter. Likevel blir det stadig oppdaget feilaktige periodiseringer som må korrigeres 
løpende. I oktober måned er det verifisert at refusjonsinntektene ikke blir så store som tidligere 
forventet. Effekten av dette beregnes til 0,8 millioner kroner. 

 
Tiltak 
Det er utarbeidet en liste over tiltak som er satt i verk fra og med juni og utover: 

Kjøp av private tjenester erstattes med egenproduserte tjenester      1,4 millioner kroner 
Vikar og overtid reduseres til et minimum                                        0,5 millioner kroner 
Administrativ effektivisering                                                             0,5 millioner kroner 
SUM effekt 2020:                                                                               2,4 millioner kroner 
 
Det forventede effekten pr mai var 5,9 millioner kroner. Årsaken til endringen er blant annet at 
prosessen med å ta hjem brukere er blitt forsinket. I tillegg har det vist seg at driftssituasjonen under 
corona-pandemien har gjort det vanskelig å få realisert målet med effektivisering av vikarbruk og 
overtidskostnader fullt ut.  

 
Konklusjon/prognose  
Med forventet effekt av iverksatte tiltak forventer rådmannen at programområdet vil få et merforbruk 
på året på om lag 4,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. 

 

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 
 
Status 
Status per oktober for programområde 08 Sosialtjeneste, etablering og bolig viser et merforbruk på 14,7 
millioner kroner. 

Resultat fordelt på programområdets virksomheter: 

o NAV, merforbruk 19,1 millioner kroner 
o Ny start, mindreforbruk 4,8 millioner kroner 
o Knutepunkt Strømsø, merforbruk 0,4 millioner kroner 
o Sentrale ansvar P08, balanse 
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Vurdering/analyse: 

 

NAV 
 
Sosialhjelp har et akkumulert merforbruk per oktober på 26,2 millioner kroner. Dette omfatter 
boutgifter og livsopphold.  
 
Lønnskostnadene er under kontroll, og stram styring så langt i år har gitt et mindreforbruk på 1,4 
millioner kroner. 
 
Det er et mindreforbruk på ordinær drift på 4,5 millioner kroner 
 
NAV er tilført 5,0 millioner kroner som engangsmidler i 2020 til sosialhjelp etter 1. tertialbehandlingen, 
effekt etter periodisering av disse er 4,2 millioner pr. oktober.  
 
Så langt i år har 2674 innbyggere i Drammen mottatt økonomisk sosialhjelp, en eller flere måneder. I 
hele 2019 var det i alt 3107 personer som mottok økonomisk sosialhjelp i de tre tidligere kommune til 
sammen. Antallet mottakere i de ulike månedene varierer. I oktober måned var det 1210 mottakere, 
mens det for de to foregående månedene var henholdsvis 1165 i august og 1229 i september.  
  
Utbetalingen pr. mottaker varierer mye fra måned til måned. Resultatet for oktober måned viser at 
gjennomsnittlig utbetalt beløp per mottaker var kr. 11 274. Det har vært en økning på gjennomsnittlig 
utbetaling de siste tre månedene. I august var gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker 
kr.10 428, og i september kr. 11 020. Det jobbes målbevisst med å redusere beløpet. Se forklaring under 
tiltak. 
 
 
Ny Start 
 
Lønnskostnadene viser et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner hvor introduksjons- og 
kvalifiseringsstønad står for mesteparten. Dette henger sammen med at det er bosatt færre flyktninger i 
kommunen hittil i år enn det var budsjettert med. I tillegg er det tilbakeført kostnader for 
introduksjonsstønad utbetalt i 2020 som gjelder 2019 på 2,1 millioner kroner. Det er også 
mindreforbruk på fastlønn med sosiale kostnader blant annet fordi noen ansatte har jobbet i lavere 
stillingsprosent enn budsjettert.  
 
Det er utbetalt 2,4 millioner kroner mindre til etablering/bosetting av flyktninger enn budsjettert fordi 
bosetting fra utland delvis har stoppet opp på grunn av pandemien. 
På grunn av forsinkelsene i bosettingen har det vært mindre aktivitet på flere områder og mindre behov 
for blant annet tolketjenester. I tillegg er det mindreforbruk på driftsposter som kurs, opplæring, strøm 
og fjernvarme. 
 
Det er utbetalt 2 millioner kroner til kompenserende husleiestøtte i Boligtjenesten. Samtidig er det 
bokført kostnader til tomgangsleie for 1,1 millioner kroner. Selv om det ikke budsjetteres med 
tomgangsleie gir disse to postene sett under ett mindreforbruk på 1 millioner kroner i forhold til 
budsjett på 4,1 millioner kroner pr. oktober. Total ramme for kompenserende husleiestøtte i 2020 er 4,9 
millioner kroner. 
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Det «forskutteres» kostnader for miljøarbeidere/pedagogiske medarbeidere i Flyktningetjenesten fordi 
det er forventet at kommunen vil innvilges ekstramidler fra IMDi på bakgrunn av regnskap. 
Ekstratilskuddet er et søkbart, øremerket tilskudd til flyktninger med store helseplager. Disse 
kostnadene utgjør et merforbruk pr. 31.10. på 2,8 millioner kroner. 
Sykelønnsrefusjoner viser merinntekt på ca. 1 million kroner.  
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
Totalt disponibelt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig er 24,3 millioner kroner (11,2 mill. tilført i 
årets ramme samt 13,1 mill. i overførte fondsmidler fra 2019). Boligtjenesten har per oktober tildelt 11,7 
millioner kroner. Tildeling utover årets rammetilskudd avregnes mot overførte fondsmidler ved 
årsoppgjøret, og eventuelle ubrukte midler avsettes til fond som overføres til 2021. Det legges frem en 
orienteringssak i hovedutvalgsmøte 26. november med en tentativ plan for hvilke saker som skal legges 
frem til politisk behandling i løpet av første halvår 2021. Forslag til retningslinjer for disse to ordningene 
er blant de sakene. 
  
 
Knutepunkt Strømsø: 

Virksomheten er ikke tilført midler til blant annet strøm, fjernvarme, renovasjon og forsikring/vakthold. I 
tillegg har Knutepunkt Strømsø hatt til dels store flyttekostnader og kostnader til møblering i forbindelse 
med utbedring av Fjell helsestasjon, samt møblering og utstyr til Strømsø helsestasjon. Dette ble spilt 
inn som behov til 1. tertial-behandlingen med henholdsvis kr. 250 000 (varige driftsmidler) og kr. 
500 000 (engangsmidler flytting, innkjøp av utstyr og møblering), men ble ikke innvilget. Det forventes 
likevel at virksomheten går i balanse i 2020 som følge av fortsatt vakanser og mer refusjonsinntekter 
enn budsjettert.  
 

Andre forhold 
 
Avdeling Undersøkelse og tiltak (barnevern) har fått overført kr. 5 698 000 til brukerrettede tjenester fra 
programområde 3 Forebyggende tjenester. Kostnadene for disse tjenestene er imidlertid så langt i år 
belastet programområde 3. De overførte midlene er foreløpig periodisert i desember. Det skal i løpet av 
november tas stilling til om knutepunktet skal ha en selvstendig og fullverdig barnevernstjeneste. Det vil 
på bakgrunn av dette enten bli flyttet budsjettmidler eller kostnader i henhold til avgjørelsen. Det er pr. 
oktober bokført kostnader i størrelsesorden 4 millioner kroner i programområde 3. 
 
Tiltak: 
 
Aktivitetsplikt 
Aktivitetsplikt er det mest virkningsfulle tiltaket for å redusere utbetaling av sosialhjelp. Det er derfor 
innført for alle mottakere mellom 18-67 år.  
 
Bruk av KVP 
Mer aktiv bruk av KVP har også dokumentert effekt på kostnadsnivået. På grunn av smitteverntiltak har 
det siden medio mars vært helt stans i alle aktiviteter, og muligheten til å redusere merkostnader på 
dette området i 2020 er derfor svært begrenset. Dette vil endre seg fremover dersom det ikke lenger 
blir behov for omfattende smitteverntiltak, som påvirker arbeidslivet i stor grad. 
Det vil fortsatt være et tiltak å sikre at alle inntektsmuligheter eller muligheter for kostnadsreduksjon for 
hver enkelt søker blir vurdert før det utbetales sosialhjelp. Dette er i tråd med formålet med lov om 
sosialhjelp som handler om å gjøre brukerne mest mulig økonomisk selvhjulpne. 
 
Harmonisering av praksis 
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Harmonisering og innføring av enhetlig praksis på tvers av avdelingene i den nye og sammenslåtte 
organisasjonen vil fortsatt ha fokus. 
 
Tilpasning av bemanning 
Dimensjonering av årsverk og behov for kompetanse i Ny start er gjennomgått frem mot 2. tertial 2020, 
og innspill om innsparing er laget i forbindelse med arbeidet med økonomiplan for 2021-2024. 
 
 
Konklusjon/prognose: 
 
Totalt for hele programområdet er det fortsatt sosialhjelpsutbetalingene som er den store 
utfordringen. Så langt ser det ut til at antall mottakere er relativt stabilt, men den enkeltes behov for 
sosialhjelp er svakt økende. Pandemiens konsekvenser for arbeidslivet er store, og det er forventet at 
denne situasjonen vil vare en god stund til. Utfordringene i næringslivet vil begrense mulighetene for 
arbeidsrettet aktivitet og gjøre det vanskelig å redusere sosialhjelpsutgiftene i vesentlig grad. Med høy 
arbeidsledighet vil antagelig sosialhjelpsmottakere stå dårligere rustet til å komme ut i arbeidsmarkedet 
i konkurranse med mange andre arbeidssøkere. 

Det er vanskelig å vurdere hvordan smitteverntiltakene vil påvirke aktivitetstilbudet for brukerne ut 
2020. I utgangspunktet var det planlagt å kunne redusere utgiftsnivået inn i 2020, men med de 
begrensninger som nå ligger på aktivitetstilbudet, ser det ikke ut til å være mulig. 

Prognosen for programområdet estimeres til et merforbruk på 20 millioner kroner ved utgangen av 
året for den ordinære driften. Dette omfatter summen av et merforbruk på rundt 25 millioner kroner i 
NAV og et mindreforbruk på cirka 5 millioner kroner i Ny Start. Det forventes at Knutepunkt Strømsø 
drifter i balanse innenfor virksomhetens gitte rammer. 

 

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 

P09 Kultur, idrett og frivillighet 
 
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet - resultat per oktober 2020 

Beløp i 1000 
Regnskap 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Prognose-
avvik i kr 

Prognose-avvik 
i %  

P09 Kultur, idrett og frivillighet 243 103 244 712 1 609 307 707 0 0,0 % 

P10 Medvirkning og lokaldemokrati 968 2 514 1 547 4 680 1 900 40,6 % 

Totalt   244 071   247 226   3 156   312 387   1 900  0,6 % 

Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett. 

 
 
Status  
Programområdet har ett mindreforbruk på 1,6 millioner kroner per oktober. Det er mottatt 2,7 millioner 
i refusjoner lønn mot budsjett 1,0 million. 
 
Det er noe usikkerheter rundt fakturering og gjennomføring av undervisning for kulturskole og Covid-19 
på kostander spesielt rundt coronatelefon. 
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Tiltak 
Ingen tiltak iverksettes. Eventuelt merforbruk som følge av Covid-19 forventes dekket.  
Investeringer er i bestilling. Det ser ut til å bli utfordringer på leveranser i henhold til 
anordningsprinsippet og prognose er 3 millioner som vil bli levert 2021.  
 
Prognose/konklusjon 
Prognose for året er driftskostnader og inntekter i samsvar med budsjett. Underforbruk på lønn vil bli 
brukt til bemanning av coronatelefon.  
 
 
Bibliotek og møteplass 

Status 
Virksomheten viser et mindreforbruk på ca. 0,7 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak vakante 
stillinger som enten har blitt besatt eller det er igangsatt prosesser for å besette dem.  
I tillegg er det utgifter som kommer i november og desember. 
 
Vurdering/analyse 
Det er en usikkerhet rundt kostnadene til coronatelefon og coronasituasjonen som påvirker budsjettet. 
 
Tiltak 
Ingen tiltak nødvendig. 
 
Prognose/konklusjon:  
Virksomheten beregnes å ha et lite mindreforbruk ved årets slutt.  
 
  
Kulturskole og ung kultur 

Status  
Virksomhet Kulturskole og ung kultur har et negativt avvik pr. oktober på ca.  38.000 kroner. 
 
Kulturskole: Det er noe vakanse på lønn som følge av at ansatte har sluttet og at det har tatt tid for å 
rekruttere i stillingene. I perioden har det vært brukt vikarer. Brukerbetaling for høsten som planlagt. 
Ser ut til at vi unngår korona-refusjon på høsten i all hovedsak. Brukerbetalingen er ekspedert i 
november og fremkommer ikke i regnskapet for oktober. 
Det forventes ca. kr. 400000,- mindre i inntekter for 2020 enn budsjettert. Dette som følge av korona-
utfordringer. 
 
Ung kultur: Det har vært vakanse i stillinger store deler av 2020, men disse er det rekruttert i nå. Det har 
i perioder vært inne vikarer, men ikke fult ut i.f.t. hva som har vært vakansen. Driftsutgifter er i balanse.  
 
Vurdering/analyse 
Kulturskole: Avviket i oktober skyldes dels at brukerbetalingen er forsinket til november og at enkelte 
store fakturaer til den kulturelle skolesekken er kommet i utakt med periodisering.  
 
Ung kultur: Avvikene skyldes delvis vakanse og delvise mindreforbruk de første 10 månedene.  
 
Konklusjon/prognose  
Virksomheten beregnes å være i balanse ved årets slutt.   
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Arrangementer og aktiv fritid 
 
Status 
Arrangementer: Regnskapet viser et lite mindreforbruk på fastlønn og et lite merforbruk på andre 
driftsutgifter. Mindre inntekter enn budsjettert skyldes lavere billettinntekter og husleieinntekter enn 
budsjettert.  
 
Aktiv fritid: Regnskapet viser et lite merforbruk på 0,1 millioner kroner som skyldes overtid på grunn av 
ekstra koronatiltak. Driftsutgifter har et merforbruk på ca. 0,4 millioner kroner. Dette skyldes ekstra 
kostnader i forbindelse med aktiviteter (blant annet «Spaserstokken»). Regnskapet viser merinntekter i 
forhold til budsjett.  
 
Konklusjon/prognose  
Arrangementer: Budsjettet styres mot balanse innen 31.12.2020. 
Ingen nødvendige tiltak.  
 
Aktiv fritid: Budsjett styres mot balanse ved årets slutt.  
Ingen nødvendige tiltak.  
 
 
P09-Sentrale ansvar programområdene 

Virksomheten har mindreforbruk på kroner 150.000 per oktober. Utbetalinger til andre tros og 
livssynssamfunn, kapitalkostnader kirke og pensjonskostnader utbetales i desember. Kommune har 
ingen påvirkning på beløp. Avsatte midler forventes å være store nok og resultat forventes innenfor 
tildelt ramme.  
 
Vurdering 
Det jobbes med en gjennomgang i Everyone for å få de ansattes utbetalinger til å følge rett ansvar og 
tjeneste. Når dette er gjort vil lønnskostnader hittil i år bli ompostert, da denne funksjonalitet ikke er 
automatisk i ny kommune. Statlige støtteordninger til idrett er ikke klare og dette vil påvirke 
programområdets resultat.  
 
Konklusjon/prognose 
Covid-19 påvirker fortsatt aktiviteter og arrangementer. Inntekter og kostnader følges tett. Foreløpig 
prognose er merforbruk på 4,4 millioner kroner.  
 

P10 Medvirkning og lokaldemokrati 
 
Status  
Programområdet har et positivt avvik på 1,5 millioner kroner mot periodisert budsjett pr oktober. 

Vurdering 
Avvik er knyttet til lønn og annen drift. Underforbruket på lønn henger både sammen med utsettelse i 
ansettelse av lokale koordinatorer og feilføring av lønn for flere måneder 
for  lokaldemokratikoordinator. Etter korreksjoner forventes det en besparelse i underkant av 0,4 
millioner kroner. 
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Driftsavviket skyldes utsettelse av oppstart med nærutvalg grunnet Covid-19 og ubrukte midler til 
utvikling av kommunedeler (sentral pott til nærutvalgets arbeid). Det forventes driftsutgifter i 
størrelsesorden 0,3 millioner kroner resten av året. I tillegg er det avklart at de øremerkede midlene på 
0,8 millioner kroner skal videreføres til neste år. De vil blant annet gå til opplæring og den 
lokaldemokratiske verktøykassa. Dette vil gi besparelser på ca. 1,5 millioner på andre driftsutgifter. 
 
Tiltak 
Foreløpige besparelser vil ikke bli brukt.  

Konklusjon/prognose 
Utsettelse i ansettelse av lokale koordinatorer, utsettelse i oppstart av nærutvalg og midler avsatt til 
utvikling av kommunedelene gir en årsprognose på ca. 1,9 millioner kroner i mindreforbruk.  
 

Hovedutvalg for tekniske tjenester 
 
Hovedutvalg for tekniske tjenester - resultat per oktober 2020  
Beløp i 1000 

Regnskap 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Prognose-
avvik i kr 

Prognose-avvik 
i %  

P11 Utbygging og samferdsel 112 798 100 499 -12 299 98 248 -4 000 -4,1 % 

P12 Vann, avløp og renovasjon -101 419 -84 110 17 309 -136 820 0 0,0 % 

P13 Arealplan og miljø 37 411 50 470 13 058 58 684 5 000 5,1 % 

Totalt   48 790   66 859   18 068   20 112  1 000    

Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett.  

 

P11 Utbygging og samferdsel 
 
Status 
Programområdet har per juli et merforbruk på 12,3 millioner kroner.  
 
Vurdering/Tiltak 
 
P11 ble ved opprettelse av ny kommune tildelt betydelige redusert driftsbudsjett enn de 3 tidligere 
kommunene hadde til sammen. Det har gjennom året pågått betydelig arbeid med 
kostnadsreduserende tiltak gjennom blant annet å utsette alle oppgaver der dette er mulig.  
   
Konklusjon/Prognose 
Programområdet beregner et merforbruk ved årets slutt på 4 millioner kroner.  
 
Det tas forbehold om at koronasituasjonen vil gi reduserte inntekter på parkering som kan tilsi et økt 
underskudd dersom dette ikke blir kompensert. 
 
 

P12 Vann, avløp og renovasjon 
 
Status 
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Budsjettet er under kontroll både på investerings- og driftssiden.  
 
Konklusjon/prognose 
Programområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt.  
g miljø 

P13 Arealplan og miljø 
 
Status 
Programområdet har et mindreforbruk på 13 millioner kroner.  
 
Vurdering/analyse 
Mindreforbruket skyldes delvis periodisering av kostnader som vil påløpe høsten 2020 og delvis lav 
bemanning som forårsaker sparte lønnskostnader. I tillegg kommer lave kostnader til 
kompetansebygging, pga. manglende kurs- og konferansetilbud som følge av Covid-19. 
Inntektssiden ligger også noe lavt, på grunn av tapte inntekter som følge av for lang saksbehandlingstid 
på byggesak grunnet lav bemanning. 
 
Tiltak 
Det jobbes med rekruttering for å styrke bemanningen både innen Arealplan og Byggesak, for å trygge 
saksbehandlingstider.  
 
Konklusjon/Prognose 
Programområdet forventes å ha et mindreforbruk på 5 millioner kroner ved årets slutt.  
 
 

Formannskap 
 
Formannskap - resultat per oktober 2020 

Beløp i 1000 
Regnskap 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Prognose-
avvik i kr 

Prognose-avvik 
i %  

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon 313 467 327 045 13 577 417 177 20 000 4,8 % 

P15 Samfunnssikkerhet 68 336 68 422 86 86 978 300 0,3 % 

P16 Næringsutvikling 3 724 3 684 -40 11 627 0 0,0 % 

P17 Arbeid og inkludering 23 0 -23 0 0 0,0 % 

P18 Politisk styring 30 313 30 653 340 38 201 -200 -0,5 % 

P19 Sentrale poster 334 0 -334 0 0 0,0 % 

Totalt   416 197   429 804   13 606   553 983   20 100  3,6 % 

Forklaring på forkortelser: hiå = hittil i år, rev.bud. = revidert budsjett. 

 

P14 Ledelse, styring og administrasjon 
Status 
Programområde 14 har et samlet positivt avvik på 13,5 millioner kroner mot periodisert budsjett per 
utgangen av oktober.  
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Vurdering 
Lønn har et underforbruk som følge av vakante stillinger og pensjonsutgifter. Avviket ser tilsynelatende 
ut til å gjelde ekstrahjelp, men utgiftene budsjettert her er i stedet ført på fastlønn.  

Andre driftsutgifter viser overforbruk på 6,9 millioner kroner. Årsaken til avviket er todelt hvor MVA står 
for halvparten, og det resterende kan sies hovedsakelig knyttet til IT-lisenser og KS kontingenter. KS 
kontingentene vil bli fordelt ved årsslutt, og IT kostnadene finansieres av merinntekter.  

Merinntektene på 13,7 millioner kroner skyldes i tillegg til MVA og ubudsjetterte sykelønnsrefusjoner 
også tjenestesalg til Asker og Holmestrand kommuner. Det er også periodiseringsavvik på overføringer. 

Konklusjon/prognose 
Programområde ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden 20 millioner kroner inneværende år. Dette 
tilskrives vakanser og midlertidig lav aktivitet på mange områder som følge av pandemien.  

 

P15 Samfunnssikkerhet 
 
Status  
Programområdet har et marginalt underforbruk på 0,1 millioner kroner ved utgangen av oktober.  

Vurdering 
Det er fremdeles noe underforbruk knyttet til materialforvaltning hos sivilforsvaret, men samtidig er det 
et negativt avvik på refusjon fra andre kommuner. Programområdet er tilført 0,6 millioner i kroner til 
Koronatiltak. Disse forventes brukt ut året. Som følge av smittesituasjonen er det bl.a. ikke avholdt 
planlagte øvelser eller kursing som bidrar til en forventet besparelse opp mot 0,3 millioner kroner på 
årsbasis. 
 
Tiltak  
Det utøves god økonomistyring og det iverksettes derfor ingen ytterligere tiltak i 2020. 

 
Konklusjon/prognose 
Programområdet beregnes å leverer et positivt resultat på 0,3 millioner kroner ved årets slutt.  

 

P16 Næringsutvikling 
 
Status  
Programområdet har ingen avvik per oktober. Det er ingen kjente kostnader som ikke dekkes innenfor 
ramme.  
 
Konklusjon/prognose 
Programområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt.  
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P17 Arbeid og inkludering 
 
Ingen rapportering da programområdet ikke har eget budsjett.  
 
 

P18 Politisk styring 
 
Status  
Programområdet har et positivt avvik på 0,3 millioner kroner mot periodisert budsjett pr oktober.  

Vurdering 
Det er overforbruk på lønn som dekkes opp av merinntekter på lønnsavsetninger for etterlønn ordførere 
og refusjon sykelønn. Budsjettering av kontingenter og kontrolloppgaver er gjennomgått og tidligere 
prognoser må nedjusteres. Prognosen er nå at programområdet ville gått tilnærmet i balanse dersom 
det koronasituasjonen ikke ga økte utgifter. 

Men det vil komme kostnader som følge av ekstraordinære møter knyttet til koronasituasjonen. Disse 
forventes å gi et overforbruk dersom de ikke kompenseres. 

Tiltak 
Ekstrautgifter knyttet til koronarelaterte møter følges opp. 

Konklusjon/prognose 
Programområdet ligger foreløpig an til et negativt resultat på 0,2 millioner kroner som følge av 
koronasituasjonen. 
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