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Møtebehandling 

Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SP 
(støttes også av MDG og V): 
 
Investeringsbudsjettet 

Progr
amom
råde 

Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Øk. 
konsekv. 

2024 

Øk. 
konsekv. 

2025 

Øk. 
konsekv. 

2026 
Andre kommentarer 

P09 Ikke selge Killingen 0 0 0 25  

 

Fremskynde 
Veiavangen med 1 
år (endring på 
rådmannens 
forslag) 

0 10 210 120  

 

Inndekning ved 
bruk av / avsetning 
tilbake til 
disposisjonsfond 

0 -10 -210 -145  

 Sum/Balanse 0 0 0 0  
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Handlings- og økonomiplan 2023-26

Formannskapet har behandlet saken i møte 29.11.2022 sak 127/22

Møtebehandling

Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SP
(støttes også av MDG og V):

Investeringsbudsjettet

Progr Økonomisk Øk. Øk. Øk.
amom Tiltak konsekvens konsekv. konsekv. konsekv. Andre kommentarer
råde 2023 2024 2025 2026

P09 Ikke selge Killingen 0 0 0 25

Fremskynde
Veiavangen med 1
år (endring på 0 10 210 120
rådmannens
forslag)
Inndekning ved
bruk av / avsetning 0 -10 -210 -145tilbake til
disposisionsfond

Sum/Balanse 0 0 0 0
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Driftsbudsjettet 

Program
-område Tiltak 

Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Øk. 
konsekv. 

2024 

Øk. 
konsekv. 

2025 

Øk. 
konsekv. 

2026 
Andre kommentarer 

P05 Opprette VTA-
plasser 1,05 1,05 1,05 1,05 

Én plass koster 210 000,- ca. 
Foreslått sum dekker 
dermed enten 5 kommunale 
(100% kommunal 
finansiering) eller 20 statlige 
(staten dekker 80%, 
kommunen 20%). 

P09 
Styrking av 
egenorganisert 
friluftsliv. 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Fordeles todelt på DNT 
Drammen og Omegn (doble 
tilskuddet til Aktiv i Friluft), 
Drammen Friluftsforums 
medlemsforeninger eksklusiv 
DNTD.  

P09 Portåsen - styrket 
driftstilskudd 0,6 0,6 0,6 0,6  

P16  

Økt støtte 
Mjøndalen 
Handels- og 
serviceforening og 
Svelvik 
Handelsstand 

0,4 0,4 0,4 0,4 200 000,- til hver. 

P16  
Ny aktivitetsbasert 
støtteordning 
næringsliv 

0,5 0,5 0,5 0,5  

P04 

Ekstra bevilgning 
til søkbar pott til 
helse og 
sosialformål 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Pengene forutsettes brukt på 
å etablere en eller flere 
samarbeidsavtaler etter 
modell fra fontenehuset/-
Åssiden seniorsenter. Eller 
på å styrke de eksisterende 
avtalene. Saken kommer til 
politisk behandling i 
Hovedutvalg for Helse Sosial 
og Omsorg etter en 
helhetsvurdering fra 
administrasjon etter deres 
vurdering av søknadene på 
nevnte pott og målene nevnt 
i handlingsdelen 

P04 
Øke tilskuddspott 
arrangementer for 
frivillig kulturliv 

0,2 0,2 0,2 0,2  

P19 
 

Styrke frikjøp av 
tillitsvalgte utfra 
vedtatt 
fordelingsmodell 

0,5 0,5 0,5 0,5  

P02 

Starte forsøk med 
ekstra bemanning 
i en barnehage. 1 
assistent og 1 
faglært 

0,7 1,4 1,4 1,4 

Halvårsvirkning i 2023, 
oppstart august 2023. Med 
normal, ikke pilot-redusert 
åpningstid 

 Subtotal 
kostnader 5,15 5,85 5,85 5,85  

D ift b d • tt tri s u sje e

Økonomisk Øk. Øk. Øk.Program Tiltak konsekvens konsekv. konsekv. konsekv. Andre kommentarer-område 2023 2024 2025 2026

En plass koster 210 000,- ca.
Foreslått sum dekker
dermed enten 5 kommunale

P05 Opprette VTA- 1,05 1,05 1,05 1,05 (100% kommunalplasser finansiering) eller 20 statlige
(staten dekker 80%,
kommunen 20%).
Fordeles todelt på DNT
Drammen og Omegn (dobleStyrking av

0,7 0,7 tilskuddet til Aktiv i Friluft),P09 egenorganisert 0,7 0,7 Drammen Friluftsforumsfriluftsliv. medlemsforeninger eksklusiv
DNTD.

P09 Portåsen - styrket 0,6 0,6 0,6 0,6driftstilskudd

Økt støtte
Mjøndalen

P16 Handels- og 0,4 0,4 0,4 0,4 200 000,- til hver.serviceforening og
Svelvik
Handelsstand

Ny aktivitetsbasert
0,5 0,5 0,5P16 støtteordning 0,5

næringsliv
Pengene forutsettes brukt på
å etablere en eller flere
samarbeidsavtaler etter
modell fra fontenehuseU-
Åssiden seniorsenter. Eller
på å styrke de eksisterendeEkstra bevilgning avtalene. Saken kommer til

P04 til søkbar pott til 0,5 0,5 0,5 0,5 politisk behandling ihelse og Hovedutvalg for Helse Sosialsosialformål og Omsorg etter en
helhetsvurdering fra
administrasjon etter deres
vurdering av søknadene på
nevnte pott og målene nevnt
i handlingsdelen

Øke tilskuddspott
0,2 0,2P04 arrangementer for 0,2 0,2

frivillig kulturliv
Styrke frikjøp av

P19 tillitsvalgte utfra 0,5 0,5 0,5 0,5vedtatt
fordelingsmodell
Starte forsøk med Halvårsvirkning i 2023,ekstra bemanning

1,4 oppstart august 2023. MedP02 i en barnehage. 1 0,7 1,4 1,4 normal, ikke pilot-redusertassistent og 1 åpningstidfaglært

Subtotal 5,15 5,85 5,85 5,85kostnader
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P09 
Økt inntjening fra 
utleie av 
"selskapslokaler" 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

P09 

Lisensiere ut 
navnerettigheter 
på kommunale 
anlegg 

-0,5 -1,5 -1,5 -1,5  

P18 

Redusere innkjøp 
av PCer og Ipader 
politikere; løse 
behov neste 
periode gjennom 
mest mulig 
gjenbruk 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

P18 

Ikke kjøpe nye 
PCer og Ipader 
Kontrollutvalget - 
løse behov neste 
periode gjennom 
gjenbruk 

-0,09 -0,09 -0,09 -0,09  

P18 
Ikke justere opp 
lønn 
Kontrollutvalget 

-0,137 -0,137 -0,137 -0,137  

P18 Redusere 
feilbudsjettering 0 0 0 -10 

Lagt inn budsjett for 
valggjennomføring 2026 i 
RM budsjett 

P05 

VTA-plasser 
dekkes innen den 
økte rammen på 
P05 

-1,05 -1,05 -1,05 -1,05  

DEKF 
Ikke øke 
styrehonorar i 
KFer med deflator 

-0,025 -0,025 -0,025 -0,025  

 Øke 
skatteanslaget -2,348 -2,048 -2,048 -2,048  

 Subtotal 
inndekning -5,15 -5,85 -5,85 -15,85  

 Sum/Balanse 0 0 0 -10  
 
 
 
Endringer til temaplan 

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i 
planperioden Endres til 

Overordnet   ”Medvirkning” legges til som 
en 4. hovedprioritering 

God oppvekst og 
godt liv 

Sikre trygge og gode barnehage- 
og skolemiljø ved at tjenestene 
har riktig og tilstrekkelig 
kompetanse på rett sted. 

"Etablering av en pilot som 
prøver ut kortere åpningstid i 
enkelte barnehager for å styrke 
bemanningen i den tiden det er 
fest barn til stede i barnehagen. 
" + "Piloten evalueres og 
vurderes utvidet." 

Strykes 

Servicevennlig 
kommune i plan- 
og byggesaker 

Etablere rutiner for en effektiv 
og servicevennlig plan- og 
byggesaksprosess for 
næringslivet og innbyggere 

Effektivisere alkoholkontroll og 
tobakkstilsyn. 

"Effektivisere alkoholkontroll 
og tobakkstilsyn, herunder 
forenkling av skjenkeskjema, 
se til Oslo." (utvidet med det 
siste) 

Variasjon og 
bredde i 
kulturarenaer 

Organisering og utleievilkår for 
lokaler til produksjon og visning av 
kunst og kultur tilpasses 
kulturlivets behov. 

Ny prioritering: 

Starte et arbeid med 
Drammen Scener der man 
ser på frivillighetens kår og 
muligheter innenfor både 

Økt inntjening fra
P09 utleie av -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

"selskapslokaler"
Lisensiere ut

P09 navnerettigheter -0,5 -1,5 -1,5 -1,5på kommunale
anleaa
Redusere innkjøp
av PCer og lpader
politikere; løse

P18 behov neste -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
periode gjennom
mest mulig
qienbruk
Ikke kjøpe nye
PCer og lpader

P18 Kontrollutvalget - -0,09 -0,09 -0,09 -0,09løse behov neste
periode gjennom
qienbruk
Ikke justere opp

P18 lønn -0,137 -0,137 -0,137 -0,137
Kontrollutvalqet

Redusere Lagt inn budsjett for
P18 feilbudsjettering 0 0 0 -10 valggjennomføring 2026 i

RM budsjett
VTA-plasser

P05 dekkes innen den -1,05 -1,05 -1,05 -1,05økte rammen på
P05
Ikke øke

DEKF styrehonorar i -0,025 -0,025 -0,025 -0,025
KFer med deflater

Øke -2,348 -2,048 -2,048 -2,048skatteanslaget

Subtotal -5,15 -5,85 -5,85 -15,85inndekning

Sum/Balanse 0 0 0 -10

Endrinqer til temaplan

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i Endres til Iplanperioden

Overordnet "Medvirkning" legges til som
en 4. hovedprioritering

"Etablering av en pilot som

Sikre trygge og gode barnehage- prøver ut kortere åpningstid i
enkelte barnehager for å styrkeGod oppvekst og og skolemiljø ved at tjenestene bemanningen i den tiden det er Strykesgodt liv har riktig og tilstrekkelig fest barn til stede i barnehagen.kompetanse på rett sted. " + "Piloten evalueres og
vurderes utvidet."

Etablere rutiner for en effektiv "Effektivisere alkoholkontroll
Servicevennlig og servicevennlig plan- og Effektivisere alkoholkontroll og og tobakkstilsyn, herunder
kommune i plan- byggesaksprosess for tobakkstilsyn. forenkling av skjenkeskjema,
og byggesaker næringslivet og innbyggere se til Oslo." (utvidet med det

siste)

Variasjon og Organisering og utleievilkår for Starte et arbeid med

bredde i lokaler til produksjon og visning av Ny prioritering: Drammen Scener der man
kunst og kultur tilpasses ser på frivillighetens kår ogkulturarenaer kulturlivets behov. muligheter innenfor både

3



 
 

 4 

dagens regime og alternative 
regimer. Politisk sak legges 
frem i slutten av 2023. 

Rett bruk av 
kompetanse: 

Bruke de ansattes kompetanse på 
en mest mulig hensiktsmessig 
måte, og sikre god samhandling 
mellom ulike fagområder 

Ny prioritering: 
Fortsette det målrettede 
heltidskulturarbeidet gjennom 
hele perioden. 

Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet 

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre 
tilrettelagte arbeidsplasser i VTA-
bedrifter, i kommunens 
virksomheter og i samarbeid med 
næringslivet 

Kommunen skal til enhver tid 
sikre fnansiering av statlig 
tilbudte “Varig tilrettelagte 
arbeidsplasser” (VTA plasser) 

Utvides med: “, og tilstrebe å 
opprette ekstra plasser på 
kommunalt initiativ ved behov 
og mulighet.” 

Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet 

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre 
tilrettelagte arbeidsplasser i VTA-
bedrifter, i kommunens 
virksomheter og i samarbeid med 
næringslivet 

Ny prioritering 

Ny prioritering: "Benytte 
handlingsrom for å sikre VTA-
bedriftene flere reserverte 
kontrakter." (2023) 

Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet 

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre 
tilrettelagte arbeidsplasser i VTA-
bedrifter, i kommunens 
virksomheter og i samarbeid med 
næringslivet 

Ny prioritering 

Sikre anskaffelser som 
muliggjør at VTA bedrifter kan 
svare på anbud. Se på 
muligheter for å dele opp 
anbud/bruke innovative 
anskaffelser. Lokal profil. 

 
Endring til temaplan, del 2, basert på innspill fra Nærutvalg 

      

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i 
planperioden Endres til 

Nærmiljøutvikling Utvikle knutepunktene i 
kommunedelene 

"Etablere 
overordnede mål 
for knutepunkt" 

«Etablere overordnede mål, og en 
tidslinje, for etablering av 
knutepunkt».  

Folkehelse og 
livsmestring 

Ha varierte forebyggende tilbud 
som bidrar til god psykisk og 
fysisk helse for barn, unge og 
voksne 

Tiltaket endres til: 

"Ha varierte forebyggende tilbud 
som bidrar til god psykisk og fysisk 
helse for barn, unge, voksne og 
seniorer." (Legge til "og seniorer")  

 
 
Endring til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune 

Reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning i 
Drammen kommune 

Det presiseres i «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune» at 
forvaltningen av kommunens kapital arbeider for at selskapene i investeringsporteføljen 

innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med 
Parisavtalen, og at selskapene Drammen kommune er investert i dermed oppnår netto 

nullutslipp innen 2050. Dette er i tråd med målet i den nye klimahandlingsplanen til 
Statens Pensjonsfond Utland. 

Det skal også presiseres i Etiske retningslinjer at natur, klima og økologi er en del av 
etikken, og derfor må være med i kapitalforvaltningen for å styrke Drammens 

ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune. 
 
  

dagens regime og alternative
regimer. Politisk sak legges
frem i slutten av 2023.

Bruke de ansattes kompetanse på Fortsette det målrettedeRett bruk av en mest mulig hensiktsmessig Ny prioritering: heltidskulturarbeidet gjennomkompetanse: måte, og sikre god samhandling
mellom ulike fagområder hele perioden.

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre Kommunen skal til enhver tid Utvides med:", og tilstrebe å
Inkludere alle i tilrettelagte arbeidsplasser i VTA- sikre fnansiering av statlig opprette ekstra plasser påbedrifter, i kommunensarbeid og aktivitet virksomheter og i samarbeid med tilbudte "Varig tilrettelagte kommunalt initiativ ved behov

næringslivet arbeidsplasser" (VTA plasser) og mulighet."

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre I

Ny prioritering: "Benytte
Inkludere alle i tilrettelagte arbeidsplasser i VTA- handlingsrom for å sikre VTA-
arbeid og aktivitet bedrifter, i kommunens Ny prioritering bedriftene flere reservertevirksomheter og i samarbeid med kontrakter." (2023)næringslivet

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre Sikre anskaffelser som
muliggjør at VTA bedrifter kan

Inkludere alle i tilrettelagte arbeidsplasser i VTA- svare på anbud. Se på
arbeid og aktivitet bedrifter, i kommunens Ny prioritering muligheter for å dele oppvirksomheter og i samarbeid med anbud/bruke innovativenæringslivet anskaffelser. Lokal profil.

Endring til temaplan, del 2, basert på innspill fra Nærutvalg
T Tl

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i Endres til Iplanperioden

Utvikle knutepunktene i "Etablere «Etablere overordnede mål, og en
Nærmiljøutvik/ing overordnede mål tidslinje, for etablering avkommunedelene for knutepunkt" knutepunkt».

Ha varierte forebyggende tilbud "Ha varierte forebyggende tilbud
Folkehelse og som bidrar til god psykisk og Tiltaket endres til: som bidrar til god psykisk og fysisk Ilivsmestring fysisk helse for barn, unge og helse for barn, unge, voksne og

voksne seniorer." (Legge til "og seniorer")

ieldsforvaltnin i Drammen kommune
Reglement for finans- og
gjeldsforvaltning i
Drammen kommune

Det presiseres i «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune» at
forvaltningen av kommunens kapital arbeider for at selskapene i investeringsporteføljen

innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med
Parisavtalen, og at selskapene Drammen kommune er investert i dermed oppnår netto

nullutslipp innen 2050. Dette er i tråd med målet i den nye klimahandlingsplanen til
Statens Pensjonsfond Utland.

Det skal også presiseres i Etiske retningslinjer at natur, klima og økologi er en del av
etikken, og derfor må være med i kapitalforvaltningen for å styrke Drammens

arnbisioner om å bli Nor es rønneste kommune.
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Uspesifisert programområde 
1 Økt tjenestekapasitet gjennom samarbeidsavtaler med ideelle 

organisasjoner og sosiale entreprenører 
 Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten kommunen har til å 

øke sin tjenestekapasitet ved å inngå samarbeidsavtaler om drift av 
kommunale tjenester på vegne av kommunen med ideelle 
organisasjoner og sosiale entreprenører. 

  

2 Renholdstjenester i egenregi 
 Andel renholdstjenester utført i egenregi forutsettes beholdt 

på MINIMUM 50%. Og ved utløp av anbud skal det legges fram sak for 
kommunestyret slik at de kan ta stilling til økt egenproduksjon av 
renhold. 

  

3 ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller sykehjem/omsorgsboliger 
 Benytte regjeringas ekstra overføringer til husbanken i enøkmidler til å 

gjennomføre ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller 
sykehjem/omsorgsboliger. 

  

4 Ingen deflatorjustering av honorar i KFene. 
 Ingen deflatorjustering av honorar i KFene. 

  

5 Brukerråd 
 Det iverksettes brukerråd i løpet av 2023 i alle virksomheter/avdelinger 

som tilbyr tjenester til innbyggerne og hvor brukerråd ikke er iverksatt 
ennå 

  
6 Kompensasjon for relevant godkjent videreutdanning 
 Det utredes hva kostnaden vil være for at all godkjent videreutdanning 

som er relevant for virksomhetene kompenseres fullt ut, og modeller for 
gjennomføring av dette. 

  

7 Vedlikeholdsetterslepet på Glassverkethallen 
 Drammen Eiendom KF bes prioritere vedlikeholdsetterslepet på 

Glassverkethallen i vedlikeholdsplanene for 2023 og 2024, finansiert 
innenfor DEKFs rammer 

  
8 Solceller på kommunale tak 
 Drammen Eiendom KF setter av 5 millioner i P19 i sitt budsjett til 

etablering av solceller på tak. 

Uspesifisert programområde

1 Økt tjenestekapasitet gjennom samarbeidsavtaler med ideelle
organisasjoner og sosiale entreprenører

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten kommunen har til å
øke sin tjenestekapasitet ved å inngå samarbeidsavtaler om drift av
kommunale tjenester på vegne av kommunen med ideelle
organisasjoner og sosiale entreprenører.

2 Renholdstjenester i egenregi

Andel renholdstjenester utført i egenregi forutsettes beholdt
på MINIMUM 50%. Og ved utløp av anbud skal det legges fram sak for
kommunestyret slik at de kan ta stilling til økt egenproduksjon av
renhold.

3 ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller sykehjem/omsorgsboliger

Benytte regjeringas ekstra overføringer til husbanken i enøkmidler til å
gjennomføre ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller
sykehjem/omsorgsboliger.

4 Ingen deflatorjustering av honorar i KFene.

Ingen deflatorjustering av honorar i KFene.

5 Brukerråd
Det iverksettes brukerråd i løpet av 2023 i alle virksomheter/avdelinger
som tilbyr tjenester til innbyggerne og hvor brukerråd ikke er iverksatt
ennå

6 Kompensasjon for relevant godkjent videreutdanning

Det utredes hva kostnaden vil være for at all godkjent videreutdanning
som er relevant for virksomhetene kompenseres fullt ut, og modeller for
gjennomføring av dette.

7 Vedlikeholdsetterslepet på Glassverkethallen
Drammen Eiendom KF bes prioritere vedlikeholdsetterslepet på
Glassverkethallen i vedlikeholdsplanene for 2023 og 2024, finansiert
innenfor DEKFs rammer

8 Solceller på kommunale tak
Drammen Eiendom KF setter av 5 millioner i P19 i sitt budsjett til
etablering av solceller på tak.

5



 
 

 6 

  
9 Vedlikeholdsetterslep Villa Blå 
 Drammen Eiendom KF som eier av Villa Blå, bes utrede kostnaden ved 

å ta igjen prekært vedlikehold ved bygningsmassen, med mål om at 
verneverdien ved bygningsmassen bevares. Kostnaden vurderes 
dekket inn gjennom vedlikeholdsbudsjettet til Drammen Eiendom KF. 

  
 

Programområde P01 Skole 
 

10 Fast tilhørighet til en enkelt ungdomsskole for elever fra Åskollen 
 Utrede muligheter for en paviljong ved Marienlyst skole slik at elevene 

fra Åskollen kan tilhøre en av u-skolene. Sekundært kan man utrede 
muligheten for en paviljong ved Galterud skole med samme formål, 
hvis det ikke er gjennomførbart på Marienlyst skole. Utredningen 
fremlegges til 1. tertial 2023.  

  
11 Alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i skolen 
 Det utredes alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i 

skolen og andre ekstra kostnader som følger av elever med særskilte 
behov. 

  

12 Skoleskyss Sande VGS 
 Rådmannen bes be Viken endre sin praksis om å ikke gi elever fra 

Berger og Svelvik som går på Sande VGS skoleskyss, slik at disse får 
reise til og fra skolen gratis igjen så snart som mulig. 

  

13 Tilrettelegging for kulturformål ved Veiavangen ungdomsskole 
 Ved planleggingen av byggetrinn 2 for prosjekt Veiavangen 

ungdomsskole skal det prosjekteres for kulturformål. ISO 23591 skal 
legges til grunn for denne prosjekteringen. Drammen Kulturråd og 
Drammen Idrettsråd involveres aktivt i medvirkning i 
planleggingsprosessen. 

  

14 Lekeplasser på skoleområder som nærmiljøanlegg (Forslag fra 
nærutvalg i kommunedel 2) 

 Lekeplasser som ligger inne på skoleområder skal defineres som 
nærmiljøanlegg.  

  

 
Programområde P03 Forebyggende tjenester 

15 Opptjening av pensjonspoeng for fosterfamilier. 
 Rådmannen utreder muligheter for opptjening av pensjonspoeng for 

fosterfamilier. 

9 Vedlikeholdsetterslep Villa Blå

Drammen Eiendom KF som eier av Villa Blå, bes utrede kostnaden ved
å ta igjen prekært vedlikehold ved bygningsmassen, med mål om at
verneverdien ved bygningsmassen bevares. Kostnaden vurderes
dekket inn gjennom vedlikeholdsbudsjettet til Drammen Eiendom KF.

Programområde P01 Skole

10 Fast tilhørighet til en enkelt ungdomsskole for elever fra Askollen
Utrede muligheter for en paviljong ved Marienlyst skole slik at elevene
fra Åskollen kan tilhøre en av u-skolene. Sekundært kan man utrede
muligheten for en paviljong ved Galterud skole med samme formål,
hvis det ikke er gjennomførbart på Marienlyst skole. Utredningen
fremlegges til 1. tertial 2023.

11 Alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i skolen
Det utredes alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i
skolen og andre ekstra kostnader som følger av elever med særskilte
behov.

12 Skoleskyss Sande VGS
Rådmannen bes be Viken endre sin praksis om å ikke gi elever fra
Berger og Svelvik som går på Sande VGS skoleskyss, slik at disse får
reise til og fra skolen gratis igjen så snart som mulig.

13 Tilrettelegging for kulturformål ved Veiavangen ungdomsskole
Ved planleggingen av byggetrinn 2 for prosjekt Veiavangen
ungdomsskole skal det prosjekteres for kulturformål. ISO 23591 skal
legges til grunn for denne prosjekteringen. Drammen Kulturråd og
Drammen Idrettsråd involveres aktivt i medvirkning i
planleggingsprosessen.

14 Lekeplasser på skoleområder som nærmiljøanlegg (Forslag fra
nærutvalg i kommunedel 2)

Lekeplasser som ligger inne på skoleområder skal defineres som
nærmiljøanlegg.

Programområde P03 Forebyggende tjenester

15 Opptjening av pensjonspoeng for fosterfamilier.
Rådmannen utreder muligheter for opptjening av pensjonspoeng for
fosterfamilier.
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Programområde P09 Kultur, idrett og frivillighet 

  

16 Samfunnshuset i Mjøndalen som lokal kulturarena 
  Utvikling av samfunnshuset i Mjøndalen som lokal 

kulturarena skal prioriteres. Dette gjøres i samarbeid med lokale 
kulturaktører og knyttes til innvesteringsinnspillet «Aktiv kommune» fra 
rådmann under P09. 

  

17 Tiltak for å bedre svømmeferdighetene til unge mellom 16 og 18 år 
  Rådmann bes ses på aktuelle tiltak for å sikre svømmeferdighetene til 

ungdom som vokser opp i Drammen. Viktig å se på mulighetene for 
samarbeid med frivilligheten for å øke svømmeferdighetene til unge 
mellom 16 og 18 år. 

  

18 Tilskudd til kunstis og kunstgressbane på Vassenga 
 Det settes av 2,5 mill til Vassenga 7-er kunstis og kunstgressbane. 

Dette gjøres samtidig som investering av nytt kjøleanlegg på 
Vassenga. Om nødvendig dekkes tilleggskostnader av omprioriteringer 
av ramma. 

  

19 Egnede lokaler for E-sport i Svelvik 
 Rådmannen vurderer muligheten for egnende lokaler til e- sport aktivitet 

i kommunedel Svelvik. Eventuelt prioriterer å oppgradere dagens 
lokaler slik at de blir funksjonelle for e-sport, hvis det ikke finnes 
egnede lokaler i Svelvik. 

  

20 Mulighet for bruk av lokaler til knutepunkt Konnerud 
 Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av knutepunkt for 

kommunedel Konnerud/Skoger ved tidligere Konnerud Barnehage, 
innen 2. tertial 2023. 

  

21 kommunale garantier for lån til idrettslag  
 Rådmannen bes etablere ordning med kommunale garantier for lån 

idrettslag har til finansiering av idrettsanlegg”  

  

22 Tribuneanlegg på Marienlyst 
 Rådmannen utreder kostnaden og muligheten for å i samarbeid med 

yrkesskolen på Åssiden å kunne etablere nytt tribuneanlegg på 
langsiden av Marienlyst friidrettsbane, der tidligere tribuneanlegg ble 
revet. 

Programområde P09 Kultur, idrett og frivillighet

16 Samfunnshuset i Mjøndalen som lokal kulturarena
Utvikling av samfunnshuset i Mjøndalen som lokal
kulturarena skal prioriteres. Dette gjøres i samarbeid med lokale
kulturaktører og knyttes til innvesteringsinnspillet «Aktiv kommune» fra
rådmann under P09.

17 Tiltak for å bedre svømmeferdighetene til unge mellom 16 og 18 år
Rådmann bes ses på aktuelle tiltak for å sikre svømmeferdighetene til
ungdom som vokser opp i Drammen. Viktig å se på mulighetene for
samarbeid med frivilligheten for å øke svømmeferdighetene til unge
mellom 16 og 18 år.

18 Tilskudd til kunstis og kunstgressbane på Vassenga
Det settes av 2,5 mill til Vassenga 7-er kunstis og kunstgressbane.
Dette gjøres samtidig som investering av nytt kjøleanlegg på
Vassenga. Om nødvendig dekkes tilleggskostnader av omprioriteringer
av ramma.

19 Egnede lokaler for E-sport i Svelvik
Rådmannen vurderer muligheten for egnende lokaler til e- sport aktivitet
i kommunedel Svelvik. Eventuelt prioriterer å oppgradere dagens
lokaler slik at de blir funksjonelle for e-sport, hvis det ikke finnes
egnede lokaler i Svelvik.

20 Mulighet for bruk av lokaler til knutepunkt Konnerud
Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av knutepunkt for
kommunedel Konnerud/Skoger ved tidligere Konnerud Barnehage,
innen 2. tertial 2023.

21 kommunale garantier for lån til idrettslag
Rådmannen bes etablere ordning med kommunale garantier for lån
idrettslag har til finansiering av idrettsanlegg"

22 Tribuneanlegg på Marienlyst
Rådmannen utreder kostnaden og muligheten for å i samarbeid med
yrkesskolen på Åssiden å kunne etablere nytt tribuneanlegg på
langsiden av Marienlyst friidrettsbane, der tidligere tribuneanlegg ble
revet.
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23 Lallaparken i Svelvik 
 Beløp etter salg av aksjer i fergeselskapet i Svelvik (110.000) benyttes 

til tiltak i Lallaparken i Svelvik. Svelvik historielag i dialog med 
Nærutvalget i kommunedel 10 står for realisering av prosjektet. Tiltaket 
skal være rettet mot barn og unge. 

  

24 Fortsatt tilgang til kai for sjøspeiderne 
 Rådmannen sikrer at 5. Drammen sjøs behov for kaiplass til Christiane 

og 3 seilbåter og optimistjoller ivaretas i transformasjonsprosessene av 
Tangenkaia og Drammen Slip. 

  

25 Friluftstiltak i kommunedel 3 (Forslag fra Nærutvalg i kommunedel 3) 
 Rådmannen bes se på muligheter for følgende tiltak for friluftslivet i 

kommunedel 3:  
- utvide utfartsparkeringsplassen i Øvre Solbergvei  
- utbedre St. Hansbrua i Øvre Solbergvei  
- oppgradere deler av lysløypa i Solbergelva samt deler av skiløypa 
opp mot Skytterbanen, rundt stien til Huldreheim og ned til lysløype til å 
bli turvei med tilnærmet universell utforming.  
- preparere lysløypa vest for Øvre Solbergvei  
- utbedre utsikten langs lysløypa vest for Øvre Solbergvei  
- utvide skjøtselsplanen også til Geithol skanse/batteriet på 
Solbergmoen 
 - en utvidet løsning for toalett på Nerdammen, i samarbeid med DNT 

  

26 Tilbakeføring av regulær aktivitet til basis ved Drammensbadet KF 
 Rådmannen legger fram sak om å dele regulær og kommersiell del av 

Drammensbadet KF med mål om å tilbakeføre regulær aktivitet til basis 

  

27 Midler til Naturrestaurering 
 Det omdisponeres 200 000,- på P09s investeringsbudsjett fra "Oppkjøp 

av friluft / naturområder" til Naturrestaurering. 

  

 
P12 Vann, avløp og renovasjon 

  

28 Gradvis innføring av økte VA priser 
 Gjennomføre prisøkning på VA stegvis over to år. 12 % i 2023 og 14 % 

i 2024, og deretter med 3,5 % 

23 Lallaparken i Svelvik
Beløp etter salg av aksjer i fergeselskapet i Svelvik (110.000) benyttes
til tiltak i Lallaparken i Svelvik. Svelvik historielag i dialog med
Nærutvalget i kommunedel 10 står for realisering av prosjektet. Tiltaket
skal være rettet mot barn og unge.

24 Fortsatt tilgang til kai for sjøspeiderne
Rådmannen sikrer at 5. Drammen sjøs behov for kaiplass til Christiane
og 3 seilbåter og optimistjoller ivaretas i transformasjonsprosessene av
Tangenkaia og Drammen Slip.

25 Friluftstiltak i kommunedel 3 (Forslag fra Nærutvalg i kommunedel 3)
Rådmannen bes se på muligheter for følgende tiltak for friluftslivet i
kommunedel 3:

- utvide utfartsparkeringsplassen i Øvre Solbergvei

- utbedre St. Hansbrua i Øvre Solbergvei

- oppgradere deler av lysløypa i Solbergelva samt deler av skiløypa
opp mot Skytterbanen, rundt stien til Huldreheim og ned til lysløype til å
bli turvei med tilnærmet universell utforming.

- preparere lysløypa vest for Øvre Solbergvei

- utbedre utsikten langs lysløypa vest for Øvre Solbergvei

- utvide skjøtseisplanen også til Geithol skanse/batteriet på
Solbergmoen

- en utvidet løsning for toalett på Nerdammen, i samarbeid med DNT

26 Tilbakeføring av regulær aktivitet til basis ved Drammensbadet KF
Rådmannen legger fram sak om å dele regulær og kommersiell del av
Drammensbadet KF med mål om å tilbakeføre regulær aktivitet til basis

27 Midler til Naturrestaurering
Det omdisponeres 200 000,- på P09s investeringsbudsjett fra "Oppkjøp
av friluft/ naturområder" til Naturrestaurering.

P12 Vann, avløp og renovasjon

28 Gradvis innføring av økte VA priser
Gjennomføre prisøkning på VA stegvis over to år. 12 % i 2023 og 14 %
i 2024, og deretter med 3,5 %
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29 Utredning av krav om innblanding av biokull i fyllmasser 
 Rådmannen utreder krav om innblanding av biokull i fyllmasser. 

  

30 "Grønn reiseavtale" for ansatte i Drammen kommune 
 Drammen kommune utreder "Grønn reiseavtale" etter modell fra Asker 

kommune, som et initativ for å få flere ansatte i Drammen kommune til 
å gå og bruke kollektivt til jobb. 

  

31 Gråvann i offentlige bygg. 
 Det utredes bruk av gråvann i nye og eksisterende offentlige bygg. 

  

 
P14 Ledelse, styring og administrasjon 

  

32 Øke antall lærlinger 
 Fortsette økningen av antallet lærlinger med ytterligere 20 i 2023 

innenfor ramme. 

  

33 Tiltak for å nå 50% sirkulær 
 Når anskaffelse-strategien revideres skal det sees på å innføre en 

taksonomiscore på 80% så vi oppnår kommunens mål om å være 50% 
sirkulær innen 2030. 

  

34 FNs bærekraftsmål som en del av utredningen av politiske saker 
 Administrasjonen skal ha FNs bærekraftsmål som en del av 

utredningen av politiske saker 

  

 
P15 Samfunnssikkerhet 

35 Tilstandsrapport på tilfluktsrom 
 Rådmannen bes legge frem tilstandsrapport på tilfluktsrom 

  

 
P18 Politisk styring 

36 Innsparing gjennom økt gjenbruk av ressurser 
 Rådmannen presenterer en sak om potensialet for innsparing i 

kommunen gjennom økt gjenbruk av ressurser; særlig med tanke på 
gjenbruk av digitale verktøy. 

29 Utredning av krav om innblanding av biokull i fyllmasser
Rådmannen utreder krav om innblanding av biokull i fyllmasser.

30 "Grønn reiseavtale" for ansatte i Drammen kommune
Drammen kommune utreder "Grønn reiseavtale" etter modell fra Asker
kommune, som et initativ for å få flere ansatte i Drammen kommune til
å gå og bruke kollektivt til jobb.

31 Gråvann i offentlige bygg.
Det utredes bruk av gråvann i nye og eksisterende offentlige bygg.

P14 Ledelse, styring og administrasjon

32 Øke antall lærlinger
Fortsette økningen av antallet lærlinger med ytterligere 20 i 2023
innenfor ramme.

33 Tiltak for å nå 50% sirkulær
Når anskaffelse-strategien revideres skal det sees på å innføre en
taksonomiscore på 80% så vi oppnår kommunens mål om å være 50%
sirkulær innen 2030.

34 FNs bærekraftsmål som en del av utredningen av politiske saker
Administrasjonen skal ha FNs bærekraftsmål som en del av
utredningen av politiske saker

P15 Samfunnssikkerhet

35 Tilstandsrapport på tilfluktsrom
Rådmannen bes legge frem tilstandsrapport på tilfluktsrom

P18 Politisk styring

36 Innsparing gjennom økt gjenbruk av ressurser
Rådmannen presenterer en sak om potensialet for innsparing i
kommunen gjennom økt gjenbruk av ressurser; særlig med tanke på
gjenbruk av digitale verktøy.
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Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremmet følgende forslag: 
 

• Ikke salg av Ebbestad skole. Inndekning ved bruk av / avsetning tilbake til 
disposisjonsfond. 
 

• Nytt omarbeidet sykehjem i Krokstadelva er en prioritert oppgave innenfor midlene 
avsatt til bolig for helse og omsorgsbygg 

 
 
Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SP: 
 
Rådmannen bes se på mulige tiltak for å bedre skoletilbudet for ungdomsskoleelever fra 
Åskollen skole gjennom følgende utredninger: 
 

• Utrede konsekvensene ved å endre Åskollen skole til en 1-10 skole.  Utredningen 
må synliggjøre mulige bygningsmessige løsninger og estimater på kostnader i 
tillegg til konsekvensene for skolen. 
 

• Rådmannen bes starte arbeidet med utredning og bygging av en frittstående 
flerbrukshall/idrettshall på Åskollen. Det forutsettes at hallen legges på området 
som er avsatt til skole og idrettsformål på Åskollen. Konsekvensene av tiltaket, 
inkludert de økonomiske konsekvensene fremlegges for behandling til 1. 
tertial 2023 og rammesaken. 
 

• Fortsette ordningen med gratis parkering i de kommunale parkeringshusene i 
Drammen sentrum hverdager etter kl. 16, lørdag etter kl. 12 og hele søndag. 
Pengene tas innenfor ramme P16. 

 
 
Kristin Surlien (H) fremmet følgende forslag: 

Verbalforslag: 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (P01, P02, P03) 
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1. 
tertialrapport 2022: 

a) Styrking av det forebyggende arbeidet mot rus og kriminalitet blant unge i aktivt 
samråd med skole, elever, foreldre og frivilligheten.  

b) Øke legeressursen på helsestasjon for ungdom med 20% slik at den oppjusteres til 
en 40% stilling. 
 
 

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling: 
a) Innføring av fraværsgrense i ungdomsskolen  
b) Sak om samarbeid med Vitensenteret for evnerike elever. 
c) Videreutvikling av sommerskolen, som ser på blant annet samarbeid med og bidrag 

fra næringslivet, også med hensikt på sikring av plasser for lavinntektsfamilier. 
d) Tiltaksplan mot kriminelle ungdomsmiljøer. 
e) Forsøksprosjekt om valgfritt sidemål  
f) Sak om gjeninnføring av Ung11  
g) Sak om opplæring av nettvett i barneskolen 

 

Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremmet følgende forslag:

• Ikke salg av Ebbestad skole. Inndekning ved bruk a v / avsetning tilbake til
disposisjonsfond.

• Nytt omarbeidet sykehjem i Krokstadelva er en prioritert oppgave innenfor midlene
avsatt til bolig for helse og omsorgsbygg

Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SP:

Rådmannen bes se på mulige tiltak for å bedre skoletilbudet for ungdomsskoleelever fra
Åskollen skole gjennom følgende utredninger:

• Utrede konsekvensene ved å endre Åskollen skole til en 1-10 skole. Utredningen
må synliggjøre mulige bygningsmessige løsninger og estimater på kostnader i
tillegg til konsekvensene for skolen.

• Rådmannen bes starte arbeidet med utredning og bygging av en frittstående
flerbrukshall/idrettshall på Åskollen. Det forutsettes at hallen legges på området
som er avsatt til skole og idrettsformål på Åskollen. Konsekvensene av tiltaket,
inkludert de økonomiske konsekvensene fremlegges for behandling til 1.
tertial 2023 og rammesaken.

• Fortsette ordningen med gratis parkering i de kommunale parkeringshusene i
Drammen sentrum hverdager etter kl. 16, lørdag etter kl. 12 og hele søndag.
Pengene tas innenfor ramme P16.

Kristin Surlien (H) fremmet følgende forslag:

Verbalforslag:

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (P01, P02, P03)
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1.
tertialrapport 2022:

a) Styrking av det forebyggende arbeidet mot rus og kriminalitet blant unge i aktivt
samråd med skole, elever, foreldre og frivilligheten.

b) Øke legeressursen på helsestasjon for ungdom med 20% slik at den oppjusteres til
en 40% stilling.

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Innføring av fraværsgrense i ungdomsskolen
b) Sak om samarbeid med Vitensenteret for evnerike elever.
c) Videreutvikling av sommerskolen, som ser på blant annet samarbeid med og bidrag

fra næringslivet, også med hensikt på sikring av plasser for lavinntektsfamilier.
d) Tiltaksplan mot kriminelle ungdomsmiljøer.
e) Forsøksprosjekt om valgfritt sidemål
f) Sak om gjeninnføring av Ung11
g) Sak om opplæring av nettvett i barneskolen
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Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (P04, P05, P06, P07, P08) 
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling: 

a) Sak om innføring av fritt brukervalg innen hjemmesykepleie. Frist: i løpet av 1. 
halvår 2023. 

b) Sak om bytterett for eldre – Eldre i kommunen som ikke er fornøyd med tilbudet 
de mottar av hjemmetjenesten eller på sykehjemmet skal få rett til å bytte 
hjemmetjeneste eller sykehjem. Kommunen skal i tillegg tilby hjemmetjenesten i 
faste team slik at de eldre og pårørende har færre pleiere å forholde seg til. 

c) Pårørendestrategi – Det skal utarbeides en pårørendestrategi i Drammen 
kommune. Den skal legges fram for behandling i kommunestyret senest høsten 
2023. Strategien skal definere hvordan pårørende best kan brukes og ivaretas 
som den ressurs de er. 

d) Sak om anbudsutsetting av kommunalt drevne kafeer til frivillige organisasjoner. 
e) Sak om kommunens tilbud for arbeids- og studieinkludering 
f) Sak om revidering av strategi for anbud for innkjøp av varer og tjenester fra 

frivillige organisasjoner og VTA-bedrifter. 
 

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet (P09, P10) 
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1. 
tertialrapport 2022: 

a) At alle barn og unge skal kunne delta i minst én ukentlig idrettsaktivitet, uavhengig av 
familiens økonomi, som en erstatning for dagens fritidskort. 

 
 

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling: 
a) Sak om aktive lokalsamfunn i samarbeid med skole. 
b) Sak om en helhetlig utvikling av Marienlyst aktivitetspark 

Rådmannen bes ivareta følgende: 
a) Gå i dialog med kulturdepartementet og fylket for å få like rammevilkår for 

Brageteateret som andre regionteater.  
a. Alternative iverksette en utredning om å avslutte Drammen Kommune som 

vertskommune for teateret. 

 
Hovedutvalg for tekniske tjenester (P11, P12, P13) 
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling: 

a) Sak om utvikling av nye arealer for næringsutvikling både innenfor kommunens 
grenser og i regionalt samarbeid.  

b) Sak om konkurranseutsetting av de resterende 35 % av renholdstjenester som i dag 
gjøres i kommunal regi. 

c) Sak om økning av kommunale utgifter for vann og avløp med tanke på å møte 
fremtidige behov for vedlikehold på renseanlegg. 

d) Sak om strategi for Drammen som en servicevennlig kommune, herunder plan for 
tiltak som støtter oppunder denne. 

 
 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (P04, POS, POG, P07, POS)
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:

a) Sak om innføring av fritt brukervalg innen hjemmesykepleie. Frist: i løpet av 1.
halvår 2023.

b) Sak om bytterett for eldre - Eldre i kommunen som ikke er fornøyd med tilbudet
de mottar av hjemmetjenesten eller på sykehjemmet skal få rett til å bytte
hjemmetjeneste eller sykehjem. Kommunen skal i tillegg tilby hjemmetjenesten i
faste team slik at de eldre og pårørende har færre pleiere å forholde seg til.

c) Pårørendestrategi - Det skal utarbeides en pårørendestrategi i Drammen
kommune. Den skal legges fram for behandling i kommunestyret senest høsten
2023. Strategien skal definere hvordan pårørende best kan brukes og ivaretas
som den ressurs de er.

d) Sak om anbudsutsetting av kommunalt drevne kafeer til frivillige organisasjoner.
e) Sak om kommunens tilbud for arbeids- og studieinkludering
f) Sak om revidering av strategi for anbud for innkjøp av varer og tjenester fra

frivillige organisasjoner og VTA-bedrifter.

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet (P09, P10)
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1.
tertialrapport 2022:

a) At alle barn og unge skal kunne delta i minst en ukentlig idrettsaktivitet, uavhengig av
familiens økonomi, som en erstatning for dagens fritidskort.

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Sak om aktive lokalsamfunn i samarbeid med skole.
b) Sak om en helhetlig utvikling av Marienlyst aktivitetspark

Rådmannen bes ivareta følgende:
a) Gå i dialog med kulturdepartementet og fylket for å få like rammevilkår for

Brageteateret som andre regionteater.
a. Alternative iverksette en utredning om å avslutte Drammen Kommune som

vertskommune for teateret.

Hovedutvalg for tekniske tjenester (P11, P12, P13)
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:

a) Sak om utvikling av nye arealer for næringsutvikling både innenfor kommunens
grenser og i regionalt samarbeid.

b) Sak om konkurranseutsetting av de resterende 35 % av renholdstjenester som i dag
gjøres i kommunal regi.

c) Sak om økning av kommunale utgifter for vann og avløp med tanke på å møte
fremtidige behov for vedlikehold på renseanlegg.

d) Sak om strategi for Drammen som en servicevennlig kommune, herunder plan for
tiltak som støtter oppunder denne.
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Formannskap (P14, P15, P16, P17, P18, P19) 
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1. 
tertialrapport 2022: 

a) Oppfyllelse av anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund om 2 lærlinger pr. tusen 
innbyggere. Se svar på spørsmål 

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling: 
a) Sak om satsing på turisme i Drammen, der man inngår i dialog med Byen vår 

Drammen, kulturaktører, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører i 
forbindelse med arbeidet. 

b) Sak om samarbeid med Viken fylkeskommune om plan for å øke antallet 
lærlingplasser både offentlig og privat i Drammen. 

c) Gå i dialog med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for etablering av ny 
Svelvikvei. 

d) Sak om redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler. 
e) Sak om tilrettelegging for arbeidstakere med hull i cv som mangler teoretisk 

kunnskap, men som har faglig og brukerkompetanse. Herunder økt satsning på 
erfaringskonsulenter.  

Rådmannen bes ivareta følgende: 
a) Drammen kommune stiller garanti fra 01.01.23 for eksisterende lån til anlegg og 

anleggsutvikling for idrettslag i hele løpetiden. Retningslinjer for nye garantier vil bli 
behandlet i temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

b) Videreført gratis parkering i kommunale parkeringshus, belastes næringsbudsjettet 

Endringer investeringsbudsjett: 

a) Prosjektstart Veiavangen fremskyndes til 2024 
b) Øke Investeringen Vassenga økes med kr 2,6 mill. overført fra P 11 oppgradering 

parker og grøntområder til P09  
c) Investering på kr 2,5 mill. på en ekstra 9 bane med is og kunstgress med miljøvennlig 

dekke på Vassenga som et offentlig og frivilligsamarbeid med Mjøndalen IF 
d) Redusere sykkelplan med kr 3 mill. per år 
e) Killingen tas ut av salgslisten 
f) Utbedring av høyttaleranlegg Marienlyst Stadion 2 mill. legges til 

Endring driftsbudsjett: 

 
Driftsbudsjett 2023 2024 2025 2026 
Ung 11 -2275 -2275 -2275 -2275 
Fontenehuset -300 -300 -300 -300 
Tilskudd Brageteatret 2350 2350 2350 2350 
Totalsum -225 -225 -225 -225 

 
  

Formannskap(P14, P15,P16,P17,P18,P19)
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1.
tertialrapport 2022:

a) Oppfyllelse av anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund om 2 lærlinger pr. tusen
innbyggere. Se svar på spørsmål

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Sak om satsing på turisme i Drammen, der man inngår i dialog med Byen vår

Drammen, kulturaktører, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører i
forbindelse med arbeidet.

b) Sak om samarbeid med Viken fylkeskommune om plan for å øke antallet
lærlingplasser både offentlig og privat i Drammen.

c) Gå i dialog med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for etablering av ny
Sveivikvei.

d) Sak om redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler.
e) Sak om tilrettelegging for arbeidstakere med hull i cv som mangler teoretisk

kunnskap, men som har faglig og brukerkompetanse. Herunder økt satsning på
erfaringskonsulenter.

Rådmannen bes ivareta følgende:
a) Drammen kommune stiller garanti fra 01.01.23 for eksisterende lån til anlegg og

anleggsutvikling for idrettslag i hele løpetiden. Retningslinjer for nye garantier vil bli
behandlet i temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

b) Videreført gratis parkering i kommunale parkeringshus, belastes næringsbudsjettet

Endringer investeringsbudsjett:

a) Prosjektstart Veiavangen fremskyndes til 2024
b) Øke Investeringen Vassenga økes med kr 2,6 mill. overført fra P 11 oppgradering

parker og grøntområder til P09
c) Investering på kr 2,5 mill. på en ekstra 9 bane med is og kunstgress med miljøvennlig

dekke på Vassenga som et offentlig og frivilligsamarbeid med Mjøndalen IF
d) Redusere sykkelplan med kr 3 mill. per år
e) Killingen tas ut av salgslisten
f) Utbedring av høyttaleranlegg Marienlyst Stadion 2 mill. legges til

Endring driftsbudsjett:

Driftsbudsjett 2023 2024 2025 2026
Ung 11 -2275 -2275 -2275 -2275
Fontenehuset -300 -300 -300 -300
Tilskudd Brageteatret 2350 2350 2350 2350
Totalsum -225 -225 -225 -225
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Rune Kjeldsen (SV) fremmet følgende forslag (støttes også av MDG og V) 
 
Investeringsbudsjettet 

Programområde Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Økonomisk 
konsekvens 

2024 

Økonomisk 
konsekvens 

2025 

Økonomisk 
konsekvens 

2026 

Andre 
kommentarer 

P09 Ikke selge Bokerøya  0 0 35 0   

 Inndekning     

Rådmannen bes 
finne andre 
egnede 
eiendommer for 
salg 

 
 
Rune Kjeldsen (SV) fremmet følgende forslag 
Investeringsbudsjettet 

Programområde Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Økonomisk 
konsekvens 

2024 

Økonomisk 
konsekvens 

2025 

Økonomisk 
konsekvens 

2026 

Andre 
kommentarer 

P09 Ikke selge Killingen 0 0 0 25   

  
Fremskynde Veiavangen 
med 1 år (endring på 
rådmannens forslag) 

0 10 210 120   

  
Inndekning ved bruk av / 
avsetning tilbake til 
disposisjonsfond 

0 -10 -210 -145   

  Sum/Balanse 0 0 0 0   

 

Driftsbudsjettet 

Programområde Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Økonomisk 
konsekvens 

2024 

Økonomisk 
konsekvens 

2025 

Økonomisk 
konsekvens 

2026 

Andre 
kommentarer 

P01 Styrke finansiering 
av skole  2,5 5,4 15,65 24,75  

 

Opprette ny stilling 
som 
minoritetsrådgiver 
på ungdomstrinnet 

1 1 1 1  

P02 

Forsøk med styrket 
bemanning i 3 
barnehager, 3 
assistenter og 3 
barnehagelærere  

2,1 4,2 4,2 4,2 Halvårsvirkning i 
2023 

 Styrke finansiering 
av barnehagene  6,85 7,3 17 16,4  Halvert demografi 

nedtrekket 

P03 
Styrke 
finansieringen av 
barnevernet 

1,45 2,75 5,2 7,4  

Rune Kjeldsen (SV) fremmet følgende forslag (støttes også av MDG og V)

Investeringsbudsjettet
Økonomisk Økonomisk Økonomisk Økonomisk AndreProgramområde Tiltak konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens kommentarer2023 2024 2025 2026

P09 Ikke selge Bokerøya 0 0 35 0

Rådmannen bes
finne andre

Inndekning egnede
eiendommer for
salg

Rune Kjeldsen (SV) fremmet følgende forslag
Investeringsbudsjettet

Økonomisk Økonomisk Økonomisk Økonomisk AndreProgramområde Tiltak konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens kommentarer2023 2024 2025 2026

P09 Ikke selge Killingen 0 0 0 25

Fremskynde Veiavangen
med 1 år (endring på 0 10 210 120
rådmannens forslag)
Inndekning ved bruk a v /
avsetning tilbake til 0 -10 -210 -145
disposisjonsfond

Sum/Balanse 0 0 0 0

Driftsbudsjettet

Økonomisk Økonomisk Økonomisk Økonomisk AndreProgramområde Tiltak konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens kommentarer2023 2024 2025 2026

P01 Styrke finansiering 2,5 5,4 15,65 24,75av skole

Opprette ny stilling
som 1 1 1 1minoritetsrådgiver
på ungdomstrinnet

Forsøk med styrket
bemanning i 3 Halvårsvirkning iP02 barnehager, 3 2,1 4,2 4,2 4,2
assistenter og 3 2023

barnehagelærere

Styrke finansiering 6,85 7,3 17 16,4 Halvert demografi
av barnehagene nedtrekket

Styrke
P03 finansieringen av 1,45 2,75 5,2 7,4

barnevernet
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P05 

Opprette 5 
kommunale Varig 
Tilrettelagte 
Arbeidsplasser 
(VTA) 

1,5 1,5 1,5 1,5  

 

Kommunal 
barnetrygd til 
husholdninger med 
lavinntekt og enslig 
forsørger  

12 12 12 12 

Kommunal 
barnetrygd på 500 
kr per mnd for 
anslagsvis 2000 
barn 

P07 
Søkbar pott til 
helse og 
sosialformål  

1 1 1 1  

P09 

Tilby sommerjobb i 
alle kommunedeler 
etter mal fra 
Strømsø. 2030 

10 10 10 10 Kostnad 1 mill per 
kommunedel  

 

Innføre kommunalt 
fritidskort til barn og 
unge i 
lavinntektsfamilier  

            7             7 7 7 
Beregnet 3500 
barn og unge med 
1000 kr i halvåret 

 Økt tilskuddspott 
for frivillig kulturliv           0,7             0,7 0,7 0,7  

P14 Styrke frikjøp av 
tillitsvalgte           1,5             1,5 1,5 1,5 I henhold til vedtatt 

fordelingsmodell 

 

Støtte til Mjøndalen 
Handels- og 
Serviceforening og 
Svelvik 
Handelsstand 

         0,4            0,4 0,4 0,4 200 på hver  

 
Ny støtteordning 
aktivitetsbasert 
ordning næringsliv  

        0,5           0,5 0,5 0,5  

P17 
Opprette 
likestillings- og 
inkluderingsutvalg 

        1           1 1 1 Utvalget utarbeider 
handlingsplaner  

P18 

Redusere 
Kontrollutvalgets 
økning i 
godtgjørelse 

      - 0,14         - 0,14 -0,14 -0,14  

 Totale kostnader       48,86         55,61 78,01 88,71  

Opprette 5
kommunale Varig

P05 Tilrettelagte 1,5 1,5 1,5 1,5
Arbeidsplasser
(VTA)
Kommunal Kommunal
barnetrygd til barnetrygd på 500
husholdninger med 12 12 12 12 kr per mnd for
lavinntekt og enslig anslagsvis 2000
forsørger barn

Søkbar pott til
PO? helse og 1 1 1 1

sosialformål

Tilby sommerjobb i

P09 alle kommunedeler 10 10 10 10 Kostnad 1 mill per
etter mal fra kommunedel
Strømsø. 2030

Innføre kommunalt Beregnet 3500fritidskort til barn og
unge i 7 7 7 7 barn og unge med

lavinntektsfamilier 1000 kr i halvåret

Økt tilskuddspott 0,7 0,7 0,7 0,7for frivillig kulturliv

P14 Styrke frikjøp av 1,5 1,5 1,5 1,5 I henhold til vedtatt
tillitsvalgte fordelingsmodell

Støtte til Mjøndalen
Handels- og
Serviceforening og 0,4 0,4 0,4 0,4 200 på hver
Svelvik
Handelsstand

Ny støtteordning
aktivitetsbasert 0,5 0,5 0,5 0,5
ordning næringsliv

Opprette Utvalget utarbeiderP17 likestillings- og 1 1 1 1
inkluderingsutvalg handlingsplaner

Redusere

P18 Kontrollutvalgets - 0,14 - 0,14 -0,14 -0,14økning i
godtgjørelse

Totale kostnader 48,86 55,61 78,01 88,71
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 Innføring av 
eiendomsskatt       60          60 80 90  

 Sum balanse  11,14 4,39 1,99 1,29 Overføres 
disposisjonsfondet  

 
Verbalforslag:  
1 Drammen kommune vil avstå fra å kjøpe varer og tjenester fra 

selskaper som har virksomhet i konfliktområder, herunder 
okkuperte områder, som er uforenelig med folkeretten og som 
innebærer brudd på menneskerettighetene. 

2 Oppstart av planarbeidet for Marienlystområdet, herunder opprydding av 
«gamle» tribuner 

3 Stimulere idrettslagene til å bygge egne anlegg med noe kommunal støtte  
4 Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser, VTA. Endre eierstrategi og fokus slik at flere 

statlige arbeidsplasser kommer til kommunen. 
5 Endre tildelingskriterier slik at studentrabatt skal gis på alle 

kommunalt sponsede kulturarrangementer. 
6 Opprette et ressurssenter i P01og P02 etter mønster fra Oslo  
7 Drammen kommune går i samarbeid med USN for å tilby videreutdanning til 

Helsesøster og Jordmødre stillinger   
8  Øke utnyttelsen av kommunale bygg til frivilligheten, i perioder hvor lokalene er 

ledige.   
 
 
Endring i Gebyrsatser 
Gebyrer 2023 2024 2025 2026 
Økning i 
kloakkgebyret 

14% 12% 3,5% 3,5% 

     
  
Endringer til 
Handlingsplanen 

 Endres til  

Levekår: Målrettede kultur- 
og fritidstilbud for barn og 
unge fra familier med varige 
levekårsutfordringer 

Sikre at barn og unge, som 
lever i familier med 
vedvarende lavinntekt, kan 
delta i kultur- og fritidstilbud  

Framskyndes med ett år fra 
2024 til oppstart i 2023 

Lek, læring, skaperglede og 
mestringstro: Barns lek skal 
gis gode vilkår og lekens 
egenverdi skal anerkjennes 

Alle barnehager og skoler 
skal ha tilgang til arealer 
som legger til rette for lek og 
aktivitet 

Framskyndes fra 2025 til 
oppstart i 2023 

 
  

Innføring av 60 60 80 90eiendomsskatt

Sum balanse 11,14 4,39 1,99 1,29 Overføres
disposisjonsfondet

Verbalforslag:
1 Drammen kommune vil avstå fra å kjøpe varer og tjenester fra

selskaper som har virksomhet i konfliktområder, herunder
okkuperte områder, som er uforenelig med folkeretten og som
innebærer brudd på menneskerettighetene.

2 Oppstart av planarbeidet for Marienlystområdet, herunder opprydding av
«qarnle» tribuner

3 Stimulere idrettslagene til å bygge egne anlegg med noe kommunal støtte
4 Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser, VTA. Endre eierstrategi og fokus slik at flere

statlige arbeidsplasser kommer til kommunen.
5 Endre tildelingskriterier slik at studentrabatt skal gis på alle

kommunalt sponsede kulturarrangementer.
6 Opprette et ressurssenter i P01og P02 etter mønster fra Oslo
7 Drammen kommune går i samarbeid med USN for å tilby videreutdanning til

Helsesøster og Jordmødre stillinger
8 Øke utnyttelsen av kommunale bygg til frivilligheten, i perioder hvor lokalene er

ledige.

Endring i Gebyrsatser
Gebyrer 2023 2024 2025 2026
Økning i 14% 12% 3,5% 3,5%
kloakkgebyret

Endringer til Endres til
Handlingsplanen
Levekår: Målrettede kultur- Sikre at barn og unge, som Framskyndes med ett år fra
og fritidstilbud for barn og lever i familier med 2024 til oppstart i 2023
unge fra familier med varige vedvarende lavinntekt, kan
levekårsutfordringer delta i kultur- og fritidstilbud
Lek, læring, skaperglede og AIie barnehager og skoler Framskyndes fra 2025 til
mestringstro: Barns lek skal skal ha tilgang til arealer oppstart i 2023
gis gode vilkår og lekens som legger til rette for lek og
egenverdi skal anerkjennes aktivitet
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Trond Johansen (KRF) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens forslag med følgende endringer: 
 
INVESTERINGER 
 
BOLIGER I KORSVEIEN – FRAMSKUTT INVESTERING FRA 2026 TIL 2023 
KrF støtter rådmannens vurderinger om å framskynde dette tiltaket og ønsker at bygging av 
ca 10 boliger i Korsveien til mennesker med nedsatt funksjonsevne prioriteres høyt og at 
arbeidet starter snarest mulig i 2023. Det er fortsatt behov for flere tilsvarende boliger. Ifølge 
helhetlig strategi trenger Drammen ytterligere minst 20 plasser som skal prioriteres i det 
videre i perioden. 
 
FREMSKYNDE VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 
KrF vil framskynde utbyggingen av Veiavangen ungdomsskole med et år – slik at 
oppstartsbevilgningen kommer i 2024. Den totale byggekostnaden på 330 millioner kroner 
ligger senere i investeringsperioden. Fremskyndingen finansieres innenfor 
rammebevilgningen på investeringer 400 mill.  
 
MJØNDALEN SAMFUNNSHUS AKTIVE KOMMUNER 
Det avsettes tilstrekkelige økonomiske midler innenfor Aktiv kommune 2023 med budsjett 3 
mill. til uttrekkscene og andre nødvendige fasiliteter på Samfunnshuset i Mjøndalen hvor 
også teater- og musikklivet i berørte kommunedeler er villige til å bidra med gaver. 
 
KAPITALFRIGJØRING DRAMMEN EIENDOM KF - KILLINGEN BEHOLDES 
Drammen Eiendom KF bes finne alternativt salg til verdi av minimum kr 25 mill. som 
erstatning for salg av Killingen. 
 
FINANSIERING INVESTERINGER: 
Investeringene er ikke øket, men med en tidsforskyvning som løses innenfor bevilget ramme. 
 
DRIFTSBUDSJETTET 
 
MODERASJONSORDNING SFO OPPRETTHOLDES 
Det bevilges kr 0,5 mill. til fortsatt moderasjonsordning i SFO som bortfaller for 
lavinntektsgruppe 2. halvår 2023. Regjeringen vil avvikle tilskuddsordningen med gratis SFO 
for elever på 1. trinn for barn i lavinntektsfamilier fra høsten 2023. Tilbudet opprettholdes 
med kr 950.000 som helårsvirkning. 
 
UTVIDE TILBUDET PÅ SAGSTEDBRUA OG NØSTED 
Det bevilges kr 1,5 mill. til ekstra plasser på forsterkede enheter, Sagstedbrua og Nøsted, 
fra skoleåret 2023-2024.  
 
TILTAK FOR BARN OG UNGDOM I FAMILIER MED VEDVARENDE LAVE INNTEKTER 
 
Andelen fattige barn i lavinntektsfamilier øker fortsatt i Drammen. Ifølge Ungdata-
undersøkelsen svarer nær 20% av ungdomsskoleelevene i Drammen at familien har 
manglet penger til å betale for fritidsaktiviteter siste to år. Det er i 
kommuneplanarbeidet satt mål om årlig forbedring av SSI-tallene fra 2020 hvor 16,9 % 
er andelen barn i familier med vedvarende lave inntekter i Drammen.  
Årlig bedring krever tiltak og særlig bedre samspill med ideelle organisasjoner og 
frivilligheten. 
 
ETABLERE ET FRITIDSFOND FOR BARN OG UNGE MELLOM 6-18 ÅR 

Trond Johansen (KRF) fremmet følgende forslag:

Rådmannens forslag med følgende endringer:

INVESTERINGER

BOLIGER I KORSVEIEN - FRAMSKUTT INVESTERING FRA 2026 TIL 2023
KrF støtter rådmannens vurderinger om å framskynde dette tiltaket og ønsker at bygging av
ca 10 boliger i Korsveien til mennesker med nedsatt funksjonsevne prioriteres høyt og at
arbeidet starter snarest mulig i 2023. Det er fortsatt behov for flere tilsvarende boliger. Ifølge
helhetlig strategi trenger Drammen ytterligere minst 20 plasser som skal prioriteres i det
videre i perioden.

FREMSKYNDE VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE
KrF vil framskynde utbyggingen av Veiavangen ungdomsskole med et år - slik at
oppstartsbevilgningen kommer i 2024. Den totale byggekostnaden på 330 millioner kroner
ligger senere i investeringsperioden. Fremskyndingen finansieres innenfor
rammebevilgningen på investeringer 400 mill.

MJØNDALEN SAMFUNNSHUS AKTIVE KOMMUNER
Det avsettes tilstrekkelige økonomiske midler innenfor Aktiv kommune 2023 med budsjett 3
mill. til uttrekkscene og andre nødvendige fasiliteter på Samfunnshuset i Mjøndalen hvor
også teater- og musikklivet i berørte kommunedeler er villige til å bidra med gaver.

KAPITALFRIGJØRING DRAMMEN EIENDOM KF - KILLINGEN BEHOLDES
Drammen Eiendom KF bes finne alternativt salg til verdi av minimum kr 25 mill. som
erstatning for salg av Killingen.

FINANSIERING INVESTERINGER:
Investeringene er ikke øket, men med en tidsforskyvning som løses innenfor bevilget ramme.

DRIFTSBUDSJETTET

MODERASJONSORDNING SFO OPPRETTHOLDES
Det bevilges kr 0,5 mill. til fortsatt moderasjonsordning i SFO som bortfaller for
lavinntektsgruppe 2. halvår 2023. Regjeringen vil avvikle tilskuddsordningen med gratis SFO
for elever på 1. trinn for barn i lavinntektsfamilier fra høsten 2023. Tilbudet opprettholdes
med kr 950.000 som helårsvirkning.

UTVIDE TILBUDET PA SAGSTEDBRUA OG NØSTED
Det bevilges kr 1,5 mill. til ekstra plasser på forsterkede enheter, Sagstedbrua og Nøsted,
fra skoleåret 2023-2024.

TILTAK FOR BARN OG UNGDOM I FAMILIER MED VEDVARENDE LAVE INNTEKTER

Andelen fattige barn i lavinntektsfamilier øker fortsatt i Drammen. Ifølge Ungdata-
undersøkelsen svarer nær 20% av ungdomsskoleelevene i Drammen at familien har
manglet penger til å betale for fritidsaktiviteter siste to år. Det er i
kommuneplanarbeidet satt mål om årlig forbedring av SSl-tallene fra 2020 hvor 16,9 %
er andelen barn i familier med vedvarende lave inntekter i Drammen.
Arlig bedring krever tiltak og særlig bedre samspill med ideelle organisasjoner og
frivilligheten.

ETABLERE ET FRITIDSFOND FOR BARN OG UNGE MELLOM 6-18 AR
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For å sikre at flere barn og unge skal få mulighet til deltagelse på fritidsarenaer, uavhengig 
av foreldrenes økonomiske eller sosiale situasjon, etableres FRITIDSFONDET i Drammen 
kommune hvor dette tilføres kr 1,0 mill. pr år. Fondet kan utvides hvis kommunen finner en 
samarbeidspartner eller flere, etter modell av EPLEFONDET i Lier med samme målsetting. 
Tilbudet vil gi forskjellig støtte til den enkelte søker/bruker ut ifra situasjonen. Barn fra 6-18 år 
kan søke om inntil kr 2.500.- pr år. Det må oppleves som et lavterskeltilbud som gjerne kan 
organiseres gjennom samarbeidspartnere som Frelsesarmeen, idrettslag eller Kirkens 
Bymisjon.  
 
KIRKENS BYMISJON tilføres kr 0,5 mill. pr år til tiltak spesielt rettet mot barn og unge. Det 
skal sikre videreføring av tilbud som; Friminuttet, Skattkammer, Skattkammer sosial etc. 
 
KIRKENS BYMISJON tilføres kr 0,4 mill. pr år for å ivareta de bostedsløse i Drammen 
gjennom vinteren. 
 
STØTTE TIL GRATIS MATUTDELING I DRAMMEN 
Det bevilges kr 0,5 mill. til ideelle organisasjoner (Frelsesarmeen, Eva´s Matkasse o.a.) som 
bidrar med gratis matutdeling til lavinntektsfamilier i 2023. 
 
FONTENEHUSET – TILSKUDDET ØKES 
Tilskuddet økes med kr 0,5 mill. pr år fra kr 2,3 til kr 2,8 mill. Det er stort behov og stor 
etterspørsel etter tilbudet og Fontenehuset sier de kan hjelpe flere hvis tilskuddene i 
samarbeidsavtalen økes. 
Drammenstrender viser at kommunen har høyere forekomst av psykisk uhelse blant 15-24 
åringer enn andre kommuner i Viken.   
 
KIRKEN 
Kirken må sikres nødvendige rammer for å unngå at kremasjoner må avgiftsbelegges. Stadig 
økende etterslep på vedlikeholdes må tas på alvor. Driftsbudsjettet økes med kr 1,5 mill. for 
2023 for nødvendig opprusting av kremasjonsovn. 
 
Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL) 
DOTL er en viktig arena og samarbeidspartner for kommunen for å forebygge religion- og 
kulturkonflikter i Drammenssamfunnet. De søker fonds- og legatmidler utenfor kommunen, 
men det forutsetter ofte at kommunen er bidragsyter. Drammen kommune yter pr idag langt 
mindre enn andre bykommuner gjør. 
Driftsstøtten til DOTL økes med kr. 0,1 mill.   
 
 
VERBALPUNKT 
 
DEKNINGSGRAD AV HELSESYKEPLEIERE OG ANDRE FAGGRUPPER 
Vedtak i HUOU i sak 58/22, Dekningsgrad av helsesykepleiere og andre faggrupper i 
helsefremmende tjenester 0 -100, skulle svares ut i arbeidet med HØP. Dette kan ikke ses å 
være svart ut. Det eneste som berøres i budsjettforslaget er rekrutteringsutfordringer, men 
ingen forslag til løsninger. Kommunestyre ber rådmannen svare ut i egen sak til HUOU i 
forbindelse med 1. tert. 2023.  
 
BLÅ KORS DRAMMEN 
Drammen kommune skal gjennomgå dagens samarbeidsavtaler med Blå Kors og vurdere 
om tilbudene bl.a. gjennom Barnas stasjon og «Steg for steg» kan styrkes slik at enda 
flere som har det vanskelig, kan få hjelp. Økt bidrag vurderes i 1. tertialrapport. 
 
LÅNEGARARANTIER FOR IDRETTEN 

For å sikre at flere barn og unge skal få mulighet til deltagelse på fritidsarenaer, uavhengig
av foreldrenes økonomiske eller sosiale situasjon, etableres FRITIDSFONDET i Drammen
kommune hvor dette tilføres kr 1,0 mill. pr år. Fondet kan utvides hvis kommunen finner en
samarbeidspartner eller flere, etter modell av EPLEFONDET i Lier med samme målsetting.
Tilbudet vil gi forskjellig støtte til den enkelte søker/bruker ut ifra situasjonen. Barn fra 6-18 år
kan søke om inntil kr 2.500.- pr år. Det må oppleves som et lavterskeltilbud som gjerne kan
organiseres gjennom samarbeidspartnere som Frelsesarmeen, idrettslag eller Kirkens
Bymisjon.

KIRKENS BYMISJON tilføres kr 0,5 mill. pr år til tiltak spesielt rettet mot barn og unge. Det
skal sikre videreføring av tilbud som; Friminuttet, Skattkammer, Skattkammer sosial etc.

KIRKENS BYMISJON tilføres kr 0,4 mill. pr år for å ivareta de bostedsløse i Drammen
gjennom vinteren.

STØTTE TIL GRATIS MATUTDELING I DRAMMEN
Det bevilges kr 0,5 mill. til ideelle organisasjoner (Frelsesarmeen, Eva's Matkasse o.a.) som
bidrar med gratis matutdeling til lavinntektsfamilier i 2023.

FONTENEHUSET - TILSKUDDET ØKES
Tilskuddet økes med kr 0,5 mill. pr år fra kr 2,3 til kr 2,8 mill. Det er stort behov og stor
etterspørsel etter tilbudet og Fontenehuset sier de kan hjelpe flere hvis tilskuddene i
samarbeidsavtalen økes.
Drammenstrender viser at kommunen har høyere forekomst av psykisk uhelse blant 15-24
åringer enn andre kommuner i Viken.

KIRKEN
Kirken må sikres nødvendige rammer for å unngå at kremasjoner må avgiftsbelegges. Stadig
økende etterslep på vedlikeholdes må tas på alvor. Driftsbudsjettet økes med kr 1,5 mill. for
2023 for nødvendig opprusting av kremasjonsovn.

Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL)
DOTL er en viktig arena og samarbeidspartner for kommunen for å forebygge religion- og
kulturkonflikter i Drammenssamfunnet. De søker fonds- og legatmidler utenfor kommunen,
men det forutsetter ofte at kommunen er bidragsyter. Drammen kommune yter pr idag langt
mindre enn andre bykommuner gjør.
Driftsstøtten til DOTL økes med kr. 0,1 mill.

VERBALPUNKT

DEKNINGSGRAD AV HELSESYKEPLEIERE OG ANDRE FAGGRUPPER
Vedtak i HUOU i sak 58/22, Dekningsgrad av helsesykepleiere og andre faggrupper i
helsefremmende tjenester O-100, skulle svares ut i arbeidet med HØP. Dette kan ikke ses å
være svart ut. Det eneste som berøres i budsjettforslaget er rekrutteringsutfordringer, men
ingen forslag til løsninger. Kommunestyre ber rådmannen svare ut i egen sak til HUOU i
forbindelse med 1. tert. 2023.

BLÅ KORS DRAMMEN
Drammen kommune skal gjennomgå dagens samarbeidsavtaler med Blå Kors og vurdere
om tilbudene bl.a. gjennom Barnas stasjon og «Steg for steg» kan styrkes slik at enda
flere som har det vanskelig, kan få hjelp. Økt bidrag vurderes i 1. tertialrapport.

LÅNEGARARANTIER FOR IDRETTEN
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Drammen Kommune stiller garanti fra 01.01.23 for eksisterende lån til anlegg og 
anleggsutvikling for idrettslag i hele løpetiden. Ny retningslinjer for nye garantier vil bli 
behandlet i temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 
FRITAK GEBYR FOR IDEELLE ORGANISASJONER 
Drammen kommune skal som medeier i renovasjonsselskapet RfD arbeide for å fjerne 
renovasjonsgebyr på gjenvinningsstasjonene for idelle organisasjoner som driver 
gjenbruksbutikker basert på mottak av privat inventar som alternativt kunne blitt levert gratis 
på samme stasjon. 
 
NY PARKERINGSSTRATEGI 
Dagens ordning med gratis parkering etter kl 16.00 (12.00) i kommunens p-hus og etter kl 
18.00 på bakkeplan opprettholdes i kommunens p-strategi. Dette er et viktig bidrag for å 
opprettholde handel i byens sentrum som en viktig del av bylivet. Forslaget i budsjettet om 
el-bil avgift på linje med øvrige biler aksepteres. 
 
BYFERJE 
Det legges fram en sak til politisk behandling med en vurdering om overskuddsmidlene fra p-
avgifts betalingen i Drammen sentrum er tilstrekkelig til å finansiere et ferjeprosjekt på 
Drammenselva. Det vurderes en lik modell som Fredrikstad kommune har etablert.  
 
PRIORITERING AV TILTAK I SYKKELPLANEN 
Det skal prioriteres tiltak som gir bedre sykkelveier, flere sykkelveier og helhetlige løsninger 
framfor å bytte ut fullt brukbare sorte asfaltdekker med røde av mer estetiske grunner. 
Tiltaket nytt rødt dekke er satt til kr 3,0 mill. 
 
Kostnader og inndekning nye tiltak: 
 
Økte årlige driftskostnader er kr 6,5 mill.  
 
50% av renhold som utføres i egen regi, legges ut på anbud. På bakgrunn av kostnadsbildet 
som ble synliggjort i tidligere sak om å øke andelen i egen regi, anslås et 
innsparingspotensiale på kr. 6-7 mill. 
 
 
Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Endringer i forhold til rådmannen vedtakspunkt er understreket.  
 

1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes handlings- og økonomiplan for 
perioden 2023 2026 med endringer som fremkommer i dette forslag.  
 

2. a) Drammen kommune disponerer totale inntekter på 8 582 480 105 kroner, jfr. 
vedlagte forskriftsskjema §5-6. Driftsbudsjett 2023 for Drammen kommunekasse 
vedtas, slik det fremgår av innstillingen, med sentrale inntekter på 6 939 166 659 
kroner, netto driftsutgifter på 7 102 700 945 kroner, netto finanskostnader på 75 624 
000 kroner, og et positivt netto driftsresultat på 98 651 465 kroner.  

 
i) 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.  
ii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske justeringer som er av 
organisatorisk art.  
 

Drammen Kommune stiller garanti fra 01.01.23 for eksisterende lån til anlegg og
anleggsutvikling for idrettslag i hele løpetiden. Ny retningslinjer for nye garantier vil bli
behandlet i temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

FRITAK GEBYR FOR IDEELLE ORGANISASJONER
Drammen kommune skal som medeier i renovasjonsselskapet RfD arbeide for å fjerne
renovasjonsgebyr på gjenvinningsstasjonene for idelle organisasjoner som driver
gjenbruksbutikker basert på mottak av privat inventar som alternativt kunne blitt levert gratis
på samme stasjon.

NY PARKERINGSSTRATEGI
Dagens ordning med gratis parkering etter kl 16.00 (12.00) i kommunens p-hus og etter kl
18.00 på bakkeplan opprettholdes i kommunens p-strategi. Dette er et viktig bidrag for å
opprettholde handel i byens sentrum som en viktig del av bylivet. Forslaget i budsjettet om
el-bil avgift på linje med øvrige biler aksepteres.

BYFERJE
Det legges fram en sak til politisk behandling med en vurdering om overskuddsmidlene fra p-
avgifts betalingen i Drammen sentrum er tilstrekkelig til å finansiere et ferjeprosjekt på
Drammenselva. Det vurderes en lik modell som Fredrikstad kommune har etablert.

PRIORITERING AV TILTAK I SYKKELPLANEN
Det skal prioriteres tiltak som gir bedre sykkelveier, flere sykkelveier og helhetlige løsninger
framfor å bytte ut fullt brukbare sorte asfaltdekker med røde av mer estetiske grunner.
Tiltaket nytt rødt dekke er satt til kr 3,0 mill.

Kostnader og inndekning nye tiltak:

Økte årlige driftskostnader er kr 6,5 mill.

50% av renhold som utføres i egen regi, legges ut på anbud. På bakgrunn av kostnadsbildet
som ble synliggjort i tidligere sak om å øke andelen i egen regi, anslås et
innsparingspotensiale på kr. 6-7 mill.

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag:

Endringer i forhold til rådmannen vedtakspunkt er understreket.

1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes handlings- og økonomiplan for
perioden 2023 2026 med endringer som fremkommer i dette forslag.

2. a) Drammen kommune disponerer totale inntekter på 8 582 480 105 kroner, jfr.
vedlagte forskriftsskjema §5-6. Driftsbudsjett 2023 for Drammen kommunekasse
vedtas, slik det fremgår av innstillingen, med sentrale inntekter på 6 939 166 659
kroner, netto driftsutgifter på 7 102 700 945 kroner, netto finanskostnader på 75 624
000 kroner, og et positivt netto driftsresultat på 98 651 465 kroner.

i) 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.
ii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske justeringer som er av
organisatorisk art.
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b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas foreløpig slik det fremgår av 
vedlegg til forslag til vedtak med tilhørende finansiering. Drammen Kommune 
Eiendomsutvikling AS legges ut for salg - antatt inntekt 1,5 mrd. kroner som skal gå til å 
styrke investeringsbudsjettet. Rådmannen kommer tilbake med revidert investeringsbudsjett i 
første møte i 2023 der følgende endringer i forhold til budsjett tas med:  
 

• Bygging av ungdomsskole og flerbrukshall på Åskollen (ref. tidligere vedtak).   
• Styrking sykehjem 
• 300 millioner til investering i oppgradert veinett.  
• Ishall med bandy og ishockey hall realiseres i planperioden.  
• Ta igjen noe av formålsbygningenes tekniske oppgraderingsbehov. 

c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2023 fastsettes til 6 029 000 kroner, inkludert kjøp 
av revisjonstjenester til kommunen og foretak.  
 
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2023 strammes inn fra 
rådmannens forslag på til 86 733 400 kroner, inklusive eierbidrag til Sørøst 110-sentral IKS til 
80.733.400 kr.  
 
e) Driftstilskudd til Drammen kirkelige fellesråd for 2023 strammes inn fra 50 318 400 kroner. 
Tilskuddet fordeles slik:  
 

• Drift kirkeformål (75 prosent) 30.739.600 (rådmannens forslag 37 739 600 kroner).  
• Drift gravferdsformål (25 prosent) 12 578 800 kroner.  

Drammen kommune dekker 100 prosent av Drammen kirkelige fellesråds kapitaltilskudd til 
godkjente investeringer og 65 prosent av Drammen kirkelige fellesråds reguleringspremie. 35 
prosent av reguleringspremien forutsettes dekket av fellesrådets premiefond.  
 
3. Kommunestyret vedtar satser for egenbetaling og gebyrer i samsvar med vedlegg 
«Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023» til handlings- og økonomiplan 2023–26 med 
følgendeendring: Økning i kloakkavgiftene med tilhørende selvkostregnskap gjennomgås 
eksternt eller av kontrollutvalget for kvalitetssikring – da økningen fremstår unormalt høy. 
Sak legges frem for kommunestyret før sommeren 2023.  
 
4. Forslaget til forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas.  
 
5. a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de 
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med et driftsresultat på 0 
kroner etter eieruttak på 106 200 000 kroner.  
 
b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av innstillingen 
med en brutto investeringsramme i 2023 på 216 750 000 kroner.  
 
c) Det innarbeides kapitalfrigjøring og salg av eiendom fra Drammen Eiendom KF for 400 
millioner kroner i fireårsperioden, som angitt i styrets forslag til handlings- og økonomiplan. 
Midlene forutsettes overført kommunekassen som ekstraordinære eieruttak. Styret i 
Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å gjennomføre salgene.  
 
d) Det legges frem sak om alternativ bruk av Rådhuskvartalet i Mjøndalen – i lys av mulig 
fremtidig bruk til f.eks. skoletomt.   
 
e) Eiendommen Waagaardsløkka legges ut for salg.  
 

b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas foreløpig slik det fremgår av
vedlegg til forslag til vedtak med tilhørende finansiering. Drammen Kommune
Eiendomsutvikling AS legges ut for salg - antatt inntekt 1,5 mrd. kroner som skal gå til å
styrke investeringsbudsjettet. Rådmannen kommer tilbake med revidert investeringsbudsjett i
første møte i 2023 der følgende endringer i forhold til budsjett tas med:

• Bygging av ungdomsskole og flerbrukshall på Åskollen (ref. tidligere vedtak).
• Styrking sykehjem
• 300 millioner til investering i oppgradert veinett.
• Ishall med bandy og ishockey hall realiseres i planperioden.
• Ta igjen noe av formålsbygningenes tekniske oppgraderingsbehov.

c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2023 fastsettes til 6 029 000 kroner, inkludert kjøp
av revisjonstjenester til kommunen og foretak.

d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2023 strammes inn fra
rådmannens forslag på til 86 733 400 kroner, inklusive eierbidrag til Sørøst 11G-sentral IKS til
80.733.400 kr.

e) Driftstilskudd til Drammen kirkelige fellesråd for 2023 strammes inn fra 50 318 400 kroner.
Tilskuddet fordeles slik:

• Drift kirkeformål (75 prosent) 30.739.600 (rådmannens forslag 37 739 600 kroner).
• Drift gravferdsformål (25 prosent) 12 578 800 kroner.

Drammen kommune dekker 100 prosent av Drammen kirkelige fellesråds kapitaltilskudd til
godkjente investeringer og 65 prosent av Drammen kirkelige fellesråds reguleringspremie. 35
prosent av reguleringspremien forutsettes dekket av fellesrådets premiefond.

3. Kommunestyret vedtar satser for egenbetaling og gebyrer i samsvar med vedlegg
«Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023» til handlings- og økonomiplan 2023-26 med
følgendeendring: Økning i kloakkavgiftene med tilhørende selvkostregnskap gjennomgås
eksternt eller av kontrollutvalget for kvalitetssikring - da økningen fremstår unormalt høy.
Sak legges frem for kommunestyret før sommeren 2023.

4. Forslaget til forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas.

5. a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med et driftsresultat på 0
kroner etter eieruttak på 106 200 000 kroner.

b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av innstillingen
med en brutto investeringsramme i 2023 på 216 750 000 kroner.

c) Det innarbeides kapitalfrigjøring og salg av eiendom fra Drammen Eiendom KF for 400
millioner kroner i fireårsperioden, som angitt i styrets forslag til handlings- og økonomiplan.
Midlene forutsettes overført kommunekassen som ekstraordinære eieruttak. Styret i
Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å gjennomføre salgene.

d) Det legges frem sak om alternativ bruk av Rådhuskvartalet i Mjøndalen - i lys av mulig
fremtidig bruk til f.eks. skoletomt.

e) Eiendommen Waagaardsløkka legges ut for salg.
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6. a) Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de 
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med tilskudd fra kommunen på 
28 000 000 kroner og et driftsresultat på 0 kroner.  
 
b) Investeringsbudsjett for Drammensbadet KF vedtas med en investeringsramme på 1 100 
000 kroner.  
 
7. Budsjett 2023 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 1 til 
handlings- og økonomiplan 2023–2026 med overføring til kommunekassen på 36 389 000 
kroner. For 2023 fastsettes lånefondets interne utlånsrente til 4 prosent.  
 
8. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en samlet låneramme for 2023 til 
investeringsformål på 619 780 000 kroner, fordelt på:  
 
a) Drammen kommunekasse 443 150 000 kroner  
b) Drammen Eiendom KF 175 750 000 kroner  
c) Drammensbadet KF 880 000 kroner  
 
9. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de 
vedtatte rammene. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved 
refinansiering av tidligere opptatte lån.  
 
10. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning vedtas slik det fremgår av vedlegg 8.  
 
11. Det søkes Husbanken om en låneramme for startlån (til videreutlån) på 450 000 000 
kroner i 2023. Det legges frem sak om effektene av ordningen «leie til eie» i løpet av første 
halvår 2023.  
12. For inntektsåret 2023 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i 
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.  
 
13. Det disponeres inntil 60 millioner kroner fra premiefondet i Drammen kommunale 
pensjonskasse og 5 millioner kroner ekstra fra premiefondet i KLP til delvis finansiering av 
reguleringspremie for 2023.  
 
14. Drammen kommune legger foreløpig til grunn bosetting av 100 flyktninger fra Ukraina i 
2023. Når krigen i Ukraina er avsluttet legges det til grunn full stans av inntaket av 
flyktninger.   
 
15. Utviklingen i kommunal deflator benyttes som hovedprinsipp for utviklingen i 
styregodtgjørelser i kommunale foretak. For 2023 fastsettes satser for styregodtgjørelser i de 
kommunale foretakene som følger:  
 

• Drammen Eiendom KF  
• Styreleder 117 600 kroner  
• styremedlem 71 200 kroner  
• Drammensbadet KF  
• Styreleder 87 200 kroner  
• Styremedlem 52 100 kroner  

16. Ambisjonsnivå for indikatorene i kommuneplanens samfunnsdel vedtas som angitt i eget 
kapittel i handlingsdelen.  
 
17. Det innarbeides nytt kulepunkt i vedlagte «Økonomireglement for Drammen kommune» 
under 3.2.1. Fullmakter investeringsbudsjett – Kommunestyret; For pågående 

6. a) Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med tilskudd fra kommunen på
28 000 000 kroner og et driftsresultat på 0 kroner.

b) Investeringsbudsjett for Drammensbadet KF vedtas med en investeringsramme på 1 100
000 kroner.

7. Budsjett 2023 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 1 til
handlings- og økonomiplan 2023-2026 med overføring til kommunekassen på 36 389 000
kroner. For 2023 fastsettes lånefondets interne utlånsrente til 4 prosent.

8. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en samlet låneramme for 2023 til
investeringsformål på 619 780 000 kroner, fordelt på:

a) Drammen kommunekasse 443 150 000 kroner
b) Drammen Eiendom KF 175 750 000 kroner
c) Drammensbadet KF 880 000 kroner

9. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de
vedtatte rammene. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved
refinansiering av tidligere opptatte lån.

10. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning vedtas slik det fremgår av vedlegg 8.

11. Det søkes Husbanken om en låneramme for startlån (til videreutlån) på 450 000 000
kroner i 2023. Det legges frem sak om effektene av ordningen «leie til eie» i løpet av første
halvår 2023.
12. For inntektsåret 2023 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

13. Det disponeres inntil 60 millioner kroner fra premiefondet i Drammen kommunale
pensjonskasse og 5 millioner kroner ekstra fra premiefondet i KLP til delvis finansiering av
reguleringspremie for 2023.

14. Drammen kommune legger foreløpig til grunn bosetting av 100 flyktninger fra Ukraina i
2023. Når krigen i Ukraina er avsluttet legges det til grunn full stans av inntaket av
flyktninger.

15. Utviklingen i kommunal deflater benyttes som hovedprinsipp for utviklingen i
styregodtgjørelser i kommunale foretak. For 2023 fastsettes satser for styregodtgjørelser i de
kommunale foretakene som følger:

• Drammen Eiendom KF
• Styreleder 117 600 kroner
• styremedlem 71 200 kroner
• Drammensbadet KF
• Styreleder 87 200 kroner
• Styremedlem 52 100 kroner

16. Ambisjonsnivå for indikatorene i kommuneplanens samfunnsdel vedtas som angitt i eget
kapittel i handlingsdelen.

17. Det innarbeides nytt kulepunkt i vedlagte «Økonomireglement for Drammen kommune»
under 3.2.1. Fullmakter investeringsbudsjett - Kommunestyret; For pågående
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investeringsprosjekter som ikke er avsluttet ved utløp av året har rådmannen fullmakt til å 
rebudsjettere ubrukte investeringsmidler til samme prosjekt påfølgende år. 
 
Tillegg sammen med Høyre og KrF:  
P09 KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET LÅNEGARARANTIER FOR IDRETTEN  
Drammen Kommune stiller garanti fra 01.01.23 for eksisterende lån til anlegg og 
anleggsutvikling for idrettslag i hele løpetiden. Ny retningslinjer for nye garantier vil bli 
behandlet i temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 
Øvrige innsparinger og økninger fra FrP 

1. FrP mener det ikke er en kommunal oppgave å arrangere popkonserter etc. med 
artister fra innvandreres hjemland. Drammen kommunes «Interkultur» avvikles i 
løpet av 2023. Innsparing anslagsvis 3.000.000.  

2. FrP er bekymret for at Drammen kommune ikke ivaretar vår infrastruktur og da 
vei/fortau-standardenspesielt.  Kommunens etterslep på vedlikehold er av 
rådmannen estimert til 1 milliard kroner totalt. Veinettet består av 271 kilometer 
kjørevei og 102 kilometer gang/sykkelvei. Det vises til muligheter som kommer ved 
slag av eiendoms utviklingsselskap.  

3. FrP mener det er viktig at man får avklart trase for ny Svelvikvei. Vi foreslår derfor: 
Oppstart reguleringsplan ny Svelvikvei. Utgift 3 millioner.   

4. Det innføres løpende opptak barnehager. Anslag kostand 17.000.000  
5. Det settes av 3 millioner ekstra til Sagstedbrua slik at man kan sørge for egne 

plasser for 5.-7. klasse elevene, i tråd med hva FrP stemte for i hovedutvalget.  
6. Gjennom tidene har kommuner i anstrengt situasjon innført ansettelsesstopp / 

politisk behandling av om stillinger som fratres skal besettes (dersom en som slutter 
skal erstattes).  Basert på turnover kan dette ha en effekt på 400 millioner kroner årlig 
(ifølge svar på spørsmål til rådmannen). Dersom hovedutvalgsområdene oppvekst og 
utdanning og helse, sosial og omsorg i hovedsak skjermes (det skal dog ikke kuttes i 
pasient eller elevnære stillinger). Ansettelsesstopp innføres: Innsparing 70 millioner 
kroner.  

7. Utstrakt bruk av overtid er dyrere enn ordinær lønn. Bedre planlegging, mer effektiv 
ressursbruk og stram ledelse vil kunne spare penger på dette felt. Det vises til 
rådmannens svar på spørsmål fra FrP. Det foreslås en innstramming på 
overtidsreduksjon på 50%. Innsparing 28 millioner kroner (rådmannens tall fra 
fjoråret). 

8. Kommunen har over tid sett økninger i sosialhjelpsutbetalinger. For å bremse 
denne utvikling og øke motivasjonen for å delta i arbeidslivet justeres 
sosialhjelpssatser justeres ned 5 %. Innsparing 2 millioner.  

9. FrP mener skoler og barnehager skal styrkes ikke kuttes i. Vi vil reversere 
rådmannens forslag og legger inn 13 millioner på barnehager og 17 millioner på 
skole.  

10. Klima avdelingen kuttes med 2.000.000 kr.  

 
Verbalforslag fra FrP:  

1. Kommunestyret ber om at det legges frem sak om muligheter for bedret 
pendlerparkering i umiddelbar nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter 
slik som skoler, barnehager og lokale sentra (innfartsparkeringer). Dette for at 
publikum kan benytte kollektivtilbud videre i på reise.  

2. Rådmannen bes utrede en avvikling av DRBV IKS (inn i basis organisasjon), 
alternativt et IKS som kun dekker Drammen og Lier kommuner.  

investeringsprosjekter som ikke er avsluttet ved utløp av året har rådmannen fullmakt til å
rebudsjettere ubrukte investeringsmidler til samme prosjekt påfølgende år.

Tillegg sammen med Høyre og KrF:
P09 KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET LÅNEGARARANTIER FOR IDRETTEN
Drammen Kommune stiller garanti fra 01.01.23 for eksisterende lån til anlegg og
anleggsutvikling for idrettslag i hele løpetiden. Ny retningslinjer for nye garantier vil bli
behandlet i temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Øvrige innsparinger og økninger fra FrP
1. FrP mener det ikke er en kommunal oppgave å arrangere popkonserter etc. med

artister fra innvandreres hjemland. Drammen kommunes «lnterkultur» avvikles i
løpet av 2023. Innsparing anslagsvis 3.000.000.

2. FrP er bekymret for at Drammen kommune ikke ivaretar vår infrastruktur og da
vei/fortau-standardenspesielt. Kommunens etterslep på vedlikehold er av
rådmannen estimert til 1 milliard kroner totalt. Veinettet består av 271 kilometer
kjørevei og 102 kilometer gang/sykkelvei. Det vises til muligheter som kommer ved
slag av eiendoms utviklingsselskap.

3. FrP mener det er viktig at man får avklart trase for ny Svelvikvei. Vi foreslår derfor:
Oppstart reguleringsplan ny Svelvikvei. Utgift 3 millioner.

4. Det innføres løpende opptak barnehager. Anslag kostand 17.000.000
5. Det settes av 3 millioner ekstra til Sagstedbrua slik at man kan sørge for egne

plasser for 5.-7. klasse elevene, i tråd med hva FrP stemte for i hovedutvalget.
6. Gjennom tidene har kommuner i anstrengt situasjon innført ansettelsesstopp I

politisk behandling av om stillinger som fratres skal besettes (dersom en som slutter
skal erstattes). Basert på turnover kan dette ha en effekt på 400 millioner kroner årlig
(ifølge svar på spørsmål til rådmannen). Dersom hovedutvalgsområdene oppvekst og
utdanning og helse, sosial og omsorg i hovedsak skjermes (det skal dog ikke kuttes i
pasient eller elevnære stillinger). Ansettelsesstopp innføres: Innsparing 70 millioner
kroner.

7. Utstrakt bruk av overtid er dyrere enn ordinær lønn. Bedre planlegging, mer effektiv
ressursbruk og stram ledelse vil kunne spare penger på dette felt. Det vises til
rådmannens svar på spørsmål fra FrP. Det foreslås en innstramming på
overtidsreduksjon på 50%. Innsparing 28 millioner kroner (rådmannens tall fra
fjoråret).

8. Kommunen har over tid sett økninger i sosialhjelpsutbetalinger. For å bremse
denne utvikling og øke motivasjonen for å delta i arbeidslivet justeres
sosialhjelpssatser justeres ned 5 %. Innsparing 2 millioner.

9. FrP mener skoler og barnehager skal styrkes ikke kuttes i. Vi vil reversere
rådmannens forslag og legger inn 13 millioner på barnehager og 17 millioner på
skole.

10. Klima avdelingen kuttes med 2.000.000 kr.

Verbalforslag fra FrP:
1. Kommunestyret ber om at det legges frem sak om muligheter for bedret

pendlerparkering i umiddelbar nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter
slik som skoler, barnehager og lokale sentra (innfartsparkeringer). Dette for at
publikum kan benytte kollektivtilbud videre i på reise.

2. Rådmannen bes utrede en avvikling av DRBV IKS (inn i basis organisasjon),
alternativt et IKS som kun dekker Drammen og Lier kommuner.
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3. Kommunestyret mener gebyrene fra DRBV IKS er i ferd med å bli for høye og vil 
innskjerpe at kostnadene i IKSet må ned. Rådmannen bes iverksette en 
gjennomgang av DRBVs virksomhet med sikte på reduksjon av selvkost på tilsyn og 
feiing. Herunder vurderes anbudskonkurranse på feiing slik andre brannvesen har. 

4. Kommunestyret er bekymret for drop-out i videregående skole – og ungdom som 
utdanner seg til yrker med begrensede jobbmuligheter. Kommunestyret vil derfor 
styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for 
videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for 
yrkesmuligheter og levestandard.  Kommunestyret ber om at det legges frem sak om 
styrking av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for 
videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for 
yrkesmuligheter og levestandard. 

5. Kommunestyret er bekymret for mangelen av fastleger. Kommunestyret mener det 
må tenkes nytt for å få leger til å satse på å kjøpe eller etablere praksis i Drammen. 
Ved å kjøpe eller etablere praksis eksponerer man seg for en betydelig økonomisk 
risiko. Rådmannen bes utrede en ordning der kommunen stiller en garanti for de som 
kjøper eller etablerer en fastlegepraksis. Dette må utredes men kan for eksempel 
være 1 million for å overta en praksis og 1,5 millioner for å etablere en ny. Saken 
legges frem for kommunestyret før påske 2023.  

6. Stadig flere eldre (også mange enslige) bor hjemme og mottar hjelp i hjemmet 
(praktisk bistand og hjemmesykepleie) fra kommunen.  Eldre på institusjoner har 
tilbud om aktiviteter og felles måltider i hverdagen. Dette bør være aktiviteter som 
også de hjemmeboende eldre i nærmiljøet kan delta på ved institusjonene.  
Rådmannen bes starte opp et prøveprosjekt der eldre hjemmeboende i de ulike 
bydelene kan hentes og bringes til aktivitetene. Dette skal ikke være vedtaksstyrt, 
men et åpent tilbud. Rådmannen bes utrede en ordning med gratis transport for 
hjemmeboende eldre som ønsker å delta på aktiviteter og måltider ved institusjonene. 

7. Kommunestyret viser til oppslag i media 18.11 om at Norgesnett, som er 
nettleverandør, har satt ned nettleie til sine abonnenter (blant annet i gamle Røyken). 
Kommunestyret ber om at Drammen kommune bruker sin posisjon til at tilsvarende 
skal komme innbyggere i Drammen til gode.  

 
Salderingen nedenfor er ikke ferdig – den gjøres etter at budsjettet har vært på høring. 
Ytterligere endringer kan tilkomme.  
 
Innsparing  
DRBV 6.000.000  
Kirken 7.000.000  
Interkultur 3.000.000  
Sosialhjelp 2.000.000  
Overtid 28.000.000  
Klima 2.000.000  
Delvis ansettelsesstopp 70.000.000  
 
Påplussinger  
Løpende opptak barnehager 17.000.000  
Ny Svelvikvei (forskuttere planlegging) 3.000.000  
Barnehager og skole 30.000.000 
Sagstedbrua 3.000.000  
Styrking helse / omsorg  
 

3. Kommunestyret mener gebyrene fra DRBV IKS er i ferd med å bli for høye og vil
innskjerpe at kostnadene i IKSet må ned. Rådmannen bes iverksette en
gjennomgang av DRBVs virksomhet med sikte på reduksjon av selvkost på tilsyn og
feiing. Herunder vurderes anbudskonkurranse på feiing slik andre brannvesen har.

4. Kommunestyret er bekymret for drop-out i videregående skole - og ungdom som
utdanner seg til yrker med begrensede jobbmuligheter. Kommunestyret vil derfor
styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for
videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for
yrkesmuligheter og levestandard. Kommunestyret ber om at det legges frem sak om
styrking av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for
videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for
yrkesmuligheter og levestandard.

5. Kommunestyret er bekymret for mangelen av fastleger. Kommunestyret mener det
må tenkes nytt for å få leger til å satse på å kjøpe eller etablere praksis i Drammen.
Ved å kjøpe eller etablere praksis eksponerer man seg for en betydelig økonomisk
risiko. Rådmannen bes utrede en ordning der kommunen stiller en garanti for de som
kjøper eller etablerer en fastlegepraksis. Dette må utredes men kan for eksempel
være 1 million for å overta en praksis og 1,5 millioner for å etablere en ny. Saken
legges frem for kommunestyret før påske 2023.

6. Stadig flere eldre (også mange enslige) bor hjemme og mottar hjelp i hjemmet
(praktisk bistand og hjemmesykepleie) fra kommunen. Eldre på institusjoner har
tilbud om aktiviteter og felles måltider i hverdagen. Dette bør være aktiviteter som
også de hjemmeboende eldre i nærmiljøet kan delta på ved institusjonene.
Rådmannen bes starte opp et prøveprosjekt der eldre hjemmeboende i de ulike
bydelene kan hentes og bringes til aktivitetene. Dette skal ikke være vedtaksstyrt,
men et åpent tilbud. Rådmannen bes utrede en ordning med gratis transport for
hjemmeboende eldre som ønsker å delta på aktiviteter og måltider ved institusjonene.

7. Kommunestyret viser til oppslag i media 18.11 om at Norgesnett, som er
nettleverandør, har satt ned nettleie til sine abonnenter (blant annet i gamle Røyken).
Kommunestyret ber om at Drammen kommune bruker sin posisjon til at tilsvarende
skal komme innbyggere i Drammen til gode.

Salderingen nedenfor er ikke ferdig - den gjøres etter at budsjettet har vært e_å høring.
Ytterligere endringer kan tilkomme.

Innsparing
DRBV 6.000.000
Kirken 7.000.000
lnterkultur 3.000.000
Sosialhjelp 2.000.000
Overtid 28.000.000
Klima 2.000.000
Delvis ansettelsesstopp 70.000.000

Påplussinger
Løpende opptak barnehager 17.000.000
Ny Svelvikvei (forskuttere planlegging) 3.000.000
Barnehager og skole 30.000.000
Sagstedbrua 3.000.000
Styrking helse / omsorg
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Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt) har sendt inn følgende forslag som følger 
protokollen fra formannskapet: 
 
Tallforslag: 
 
Drift: 
 

• Det innføres eiendomskatt med bunnfradrag, med sikte på å skattlegge de 25 % 
dyreste primærboligene, sekundærboliger og næringseiendom. Eiendomskatten 
innføres på 2 promille i 2023, med gradvis opptrapping til 4 promille i 2025. Stipulert 
økt inntekt i 2023: 45 MNOK. 

• Beregningsgrunnlaget for godtgjøring til politikere settes til 8G (folketrygdens 
grunnbeløp). Stipulert innsparing i 2023: 1 MNOK  

• Inngang ved Nøstedhallen gjøres gratis for brukere under 18 år. Kostnad 0,15 
MNOK. 

• Det innføres søskenmoderasjon for de som har barn både i barnehage og SFO. 
Stipulert kostnad: 5 MNOK. 

• Det etableres flere rusfrie møtearenaer/ fritidsklubber for ungdom, med et langsiktig 
mål om minst en slik arena pr kommunedel. Kostnad 10 MNOK. 

• Det innføres løpende opptak til barnehagene. Kostnad 20 MNOK. 
• Det påbegynnes et arbeid med å øke kompetansen for barnevernansatte, i tråd med 

barnevernreformens krav om utdannelse på masternivå for alle ansatte i barnevernet. 
5,85 MNOK settes av i 2023, økes utover i økonomiplanperioden. 

• Skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom styrkes med fire nye årsverk. 
Kostnad 3 MNOK. 

Endringer i driftsbudsjettet (Alle beløp i 1000):  
2023 2024 2025 2026 

Inntekter 
    

Innføre eiendomsskatt 45 000 67 500 90 000 90 000 
Redusert politikergodtgjøring 1 000 1 000 1 000 1 000      

Sum 46 000 68 500 91 000 91 000      

Utgifter 
    

Gratis inngang i Nøstedhallen for de under 18 150 150 150 150 
Søskenmoderasjon for de som har barn i 
barnehage og SFO 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Flere rusfrie møtearenaer/fritidsklubber for 
ungdom 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Løpende opptak barnehage 20 000 20 000 20 000 20 000 
Styrke skolehelsetjenesten med fire årsverk 3 000 3 000 3 000 3 000 
Overføring til investering 7 850 30 198 49 147 10 600 
Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 30 702 
Økte renteutgifter 0 152 3 370 4 548 
Økte avdragsutgifter 0 0 333 7 000      

Sum 46 000 68 500 91 000 91 000 
 

Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt) har sendt inn følgende forslag som følger
protokollen fra formannskapet:

Tallforslag:

Drift:

• Det innføres eiendomskatt med bunnfradrag, med sikte på å skattlegge de 25 %
dyreste primærboligene, sekundærboliger og næringseiendom. Eiendomskatten
innføres på 2 promille i 2023, med gradvis opptrapping til 4 promille i 2025. Stipulert
økt inntekt i 2023: 45 MNOK.

• Beregningsgrunnlaget for godtgjøring til politikere settes til 8G (folketrygdens
grunnbeløp). Stipulert innsparing i 2023: 1 MNOK

• Inngang ved Nøstedhallen gjøres gratis for brukere under 18 år. Kostnad 0,15
MNOK.

• Det innføres søskenmoderasjon for de som har barn både i barnehage og SFO.
Stipulert kostnad: 5 MNOK.

• Det etableres flere rusfrie møtearenaer/ fritidsklubber for ungdom, med et langsiktig
mål om minst en slik arena pr kommunedel. Kostnad 10 MNOK.

• Det innføres løpende opptak til barnehagene. Kostnad 20 MNOK.
• Det påbegynnes et arbeid med å øke kompetansen for barnevernansatte, i tråd med

barnevernreformens krav om utdannelse på masternivå for alle ansatte i barnevernet.
5,85 MNOK settes av i 2023, økes utover i økonomiplanperioden.

• Skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom styrkes med fire nye årsverk.
Kostnad 3 MNOK.

Endringer i driftsbudsjettet (AIie beløp i 1000):
2023 2024 2025 2026

Inntekter
Innføre eiendomsskatt 45 000 67 500 90 000 90 000
Redusert politikergodtgjøring 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum 46 000 68 500 91 000 91 000

Utgifter
Gratis inngang i Nøstedhallen for de under 18 150 150 150 150
Søskenmoderasjon for de som har barn i 5 000 5 000 5 000 5 000
barnehage og SFO
Flere rusfrie møtearenaer/fritidsklubber for 10 000 10 000 10 000 10 000
ungdom
Løpende opptak barnehage 20 000 20 000 20 000 20 000
Styrke skolehelsetjenesten med fire årsverk 3 000 3 000 3 000 3 000
Overføring til investering 7 850 30 198 49 147 10 600
Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 30 702
Økte renteutgifter 0 152 3 370 4 548
Økte avdragsutgifter 0 0 333 7 000

Sum 46 000 68 500 91 000 91 000
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Investering: 

• Oppstart utbedring av Veiavangen skole framskyndes med 1 år.  
• Rådhuskvartalet i Mjøndalen, Konnerud barnehage, Parkeringsplassen ve 

sykethuset/Waagardsløkka, Bokerøya og Killingen legges ikke ut for salg. Totalt 187 
MNOK i reduserte inntekter på salg av kommunal eiendom. 

Endringer i Investeringsbudsjettet (Alle beløp i 1000):  
2023 2024 2025 2026 

Utgifter 
    

Framskynde Veiavangen skole 0 10 000 210 000 -120 
000 

Redusere salgslisten 11 000 31 000 120 000 25 000      

Sum 11 000 41 000 330 000 -95 000      

Inndekning 
    

Ekstra overføring fra drift -7 850 -30 198 -49 147 -10 600 
Bruk av disposisjonsfond -3 150 -2 002 -96 053 0 
Momskompensasjon 0 -2 000 -42 000 24 000 
Låneopptak 0 -6 800 -142 

800 
81 600 

     

Sum -11 000 -41 000 -330 
000 

95 000 

 
 
Verbalforslag: 

• Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Drammen kommune avvikler alt eierskap 
og engasjement i vindkraftselskaper og vindkraftutbygginger. 

• Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak i 2023 om prøveprosjekt med leksefri 
skole.  

• Kommunestyret ber rådmannen og ordfører starte en dialog med Brakar og Viken 
fylkeskommune om å få tilbake skyttelbuss (linje 2) mellom busstasjonen og 
Bragernes torg i byggeperioden for ny bybru.  

• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om 
stenging av Tollbugata over Mads Wiels plass for biltrafikk for å omgjøre området 
under motorveibrua mellom Tordenskiolds gate og elva til lekeplass. 

• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om å gjøre om Drammen 
kommune eiendomsutvikling AS til et selskap som primært skal arbeide for ikke-
kommersiell boligutvikling (også kalt 3. boligsektor) i Drammen kommune.  

  

Investering:
• Oppstart utbedring av Veiavangen skole framskyndes med 1 år.
• Rådhuskvartalet i Mjøndalen, Konnerud barnehage, Parkeringsplassen ve

sykethuset/Waagardsløkka, Bokerøya og Killingen legges ikke ut for salg. Totalt 187
MNOK i reduserte inntekter på salg av kommunal eiendom.

Endringer i Investeringsbudsjettet (AIie beløp i 1000):
2023 2024 2025 2026

Utgifter
Framskynde Veiavangen skole 0 10 000 210 000 -120

000
Redusere salgslisten 11 000 31 000 120 000 25 000

Sum 11 000 41 000 330 000 -95 000

Inndekning
Ekstra overføring fra drift -7 850 -30 198 -49 147 -10 600
Bruk av disposisjonsfond -3 150 -2 002 -96 053 0
Momskompensasjon 0 -2 000 -42 000 24 000
Låneopptak 0 -6 800 -142 81 600

800

Sum -11 000 -41 000 -330 95 000
000

Verbalforslag:
• Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Drammen kommune avvikler alt eierskap

og engasjement i vindkraftselskaper og vindkraftutbygginger.
• Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak i 2023 om prøveprosjekt med leksefri

skole.
• Kommunestyret ber rådmannen og ordfører starte en dialog med Brakar og Viken

fylkeskommune om å få tilbake skyttelbuss (linje 2) mellom busstasjonen og
Bragernes torg i byggeperioden for ny bybru.

• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om
stenging av Tollbugata over Mads Wiels plass for biltrafikk for å omgjøre området
under motorveibrua mellom Tordenskiolds gate og elva til lekeplass.

• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om å gjøre om Drammen
kommune eiendomsutvikling AS til et selskap som primært skal arbeide for ikke-
kommersiell boligutvikling (også kalt 3. boligsektor) i Drammen kommune.
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Anders Kibsgaard Lunde (NTB) har sendt inn følgende forslag som følger protokollen 
fra formannskapet: 
 
Verbalpunkter 

• Det settes i gang prosesser med OPS på 
o Ny Ishall 
o Ny Drammenshall 
o Stadionområdet på Marienlyst 

• Rådmannen bes komme tilbake med en helhetlig plan for omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser der Krokstad sykehjem er med. 

o Dette til erstatning for den sjablongmessige investeringen foreslått i budsjettet 
o Det settes av et beløp som dekker de vedtatte ombyggingene av Gulskogen 

og Fredholt 
• Bedre rekrutteringen av helsesykepleiere ved å tilby konkurransedyktige betingelser 

sammenlignet med nabokommunene 
• Kommunen må legge til rette for at fastleger har tilgjengelige lokaler 
• Egenfinansieringsgraden reduseres. 

o Netto gjeld i Drammen er ikke høy, tvert imot har kommunen enorme verdier, 
sist synliggjort i forbindelse med den triste sammenslåingen av Glitre. 

o Men egenfinansieringsgraden kan godt ligge over de 15% som vi har benyttet 
hittil. 

o Det er til hinder for utvikling av kommunen at et flertall virker til å ha en frykt 
for gjeld. Vi trenger både bedre skoler, ny skole på Åskollen, nye lokaler til 
barnehager og et nytt sykehjem. 

• Den årlige investeringen i sykkelveier halveres. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (P01, P02, P03) 

• Kutt i skole på grunn av demografi reverseres. 
o Selv om folketallet har sunket noe i det siste, er fallet i elevtall fordelt utover 

mange skoler og klasser. Prognosene for befolkningsutviklingen som 
rådmannen legger til grunn, er under det boligbyggingen tilsier. Én elev her og 
der vil ikke berøre behovet for ressurser i de enkelte klassene. De store og 
uforholdsmessige kuttene som foreslås vil derfor gå utover de mest sårbare 
elevene, og øke antall barn som faller utenfor, i stedet for å ta tak i det tidlig. 
Vi kan ikke kutte i stillinger til støtte for sårbare barn når behovet er der.  

• Kutt i barnehagene på grunn av demografi reverseres.  
o Tilsvarende som for skole. De nedlagte barnehagene vil likevel medføre noe 

reduserte kostnader.  
• Rask psykisk helsehjelp (over 18 år) styrkes med 1 million 

o Barn og unge har tilgang til akuttiltak via barnevern og barne- og 
ungdomspsykiatrien. Dette er et tilbud kommunen må ha til voksne også. Er 
man i en desperat situasjon, skal man kunne møtes med omsorg i den fortvilte 
situasjonen man opplever. 

• PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) styrkes med 1 million 
o Det har tidligere vært lang ventetid innen PPT, med over 10-måneders 

ventetid. Tidlig innsats i skolen er det viktigste grepet kommunen kan bidra 
med, for at barn skal slippe å falle utenfor allerede i en tidlig alder. 

• Spesialpedagogikk styrkes med 1 million 

 

Anders Kibsgaard Lunde (NTB) har sendt inn følgende forslag som følger protokollen
fra formannskapet:

Verbalpunkter
•

•

•

•

Det settes i gang prosesser med OPS på
o Ny Ishall
o Ny Drammenshall
o Stadionområdet på Marienlyst

Rådmannen bes komme tilbake med en helhetlig plan for omsorgsboliger og
sykehjemsplasser der Krokstad sykehjem er med.

o Dette til erstatning for den sjablongmessige investeringen foreslått i budsjettet
o Det settes av et beløp som dekker de vedtatte ombyggingene av Gulskogen

og Fredholt
Bedre rekrutteringen av helsesykepleiere ved å tilby konkurransedyktige betingelser
sammenlignet med nabokommunene
Kommunen må legge til rette for at fastleger har tilgjengelige lokaler

• Egenfinansieringsgraden reduseres.
o Netto gjeld i Drammen er ikke høy, tvert imot har kommunen enorme verdier,

sist synliggjort i forbindelse med den triste sammenslåingen av Glitre.
o Men egenfinansieringsgraden kan godt ligge over de 15% som vi har benyttet

hittil.
o Det er til hinder for utvikling av kommunen at et flertall virker til å ha en frykt

for gjeld. Vi trenger både bedre skoler, ny skole på Åskollen, nye lokaler til
barnehager og et nytt sykehjem.

• Den årlige investeringen i sykkelveier halveres.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (P01, P02, P03)
•

•

•

•

•

Kutt i skole på grunn av demografi reverseres.
o Selv om folketallet har sunket noe i det siste, er fallet i elevtall fordelt utover

mange skoler og klasser. Prognosene for befolkningsutviklingen som
rådmannen legger til grunn, er under det boligbyggingen tilsier. En elev her og
der vil ikke berøre behovet for ressurser i de enkelte klassene. De store og
uforholdsmessige kuttene som foreslås vil derfor gå utover de mest sårbare
elevene, og øke antall barn som faller utenfor, i stedet for å ta tak i det tidlig.
Vi kan ikke kutte i stillinger til støtte for sårbare barn når behovet er der.

Kutt i barnehagene på grunn av demografi reverseres.
o Tilsvarende som for skole. De nedlagte barnehagene vil likevel medføre noe

reduserte kostnader.
Rask psykisk helsehjelp (over 18 år) styrkes med 1 million

o Barn og unge har tilgang til akuttiltak via barnevern og barne- og
ungdomspsykiatrien. Dette er et tilbud kommunen må ha til voksne også. Er
man i en desperat situasjon, skal man kunne møtes med omsorg i den fortvilte
situasjonen man opplever.

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) styrkes med 1 million
o Det har tidligere vært lang ventetid innen PPT, med over 10-måneders

ventetid. Tidlig innsats i skolen er det viktigste grepet kommunen kan bidra
med, for at barn skal slippe å falle utenfor allerede i en tidlig alder.

Spesialpedagogikk styrkes med 1 million
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Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (P04, P05, P06, P07, P08) 
• Økt grunnbemanning med 10 millioner i 2023 og 15 millioner i 2024 

o Det meldes om slitne ansatte og kommunen sliter med å ansette nok 
sykepleiere. For å snu trenden, og motvirke den store bruken av overtid og 
vikarer, samt presset på slitne ansatte, økes grunnbemanningen.  

o En budsjettmessig gevinst ved økt grunnbemanning i tjenestene blir redusert 
behov for overtid og innleie. Dermed vil noe av kostnadene komme tilbake. 

• Tilbud om kompetanseheving til ufaglært helsepersonell 
o  Drammen kommune trenger å gi ett løft til ufaglært helsepersonell. 

Omsorgsbehovet blir stadig økende, og vi trenger dem videre på lag. Ved å 
tilby dem kompetanse løft viser Drammen Kommune at vi setter pris på det 
arbeidet de utfører, og ønsker å beholde de videre. 1 million i 2022, og 2 
millioner fra 2023. 

• Kvalitetssikring av mat til eldre 
o Kommunestyret og folkevalgte organer bør få servert akkurat den samme 

maten som de eldre får fra de kommunale storkjøkkenene, dersom det er 
middag servert i et møte. Administrasjonen bør sørge for jevnlige stikkprøver 
utenom folkevalgte møter. Vi forutsetter at dette kan gjøres innenfor dagens 
rammer.  

• Ungdomspsykiatrien styrkes med 2 millioner  
o Blant annet innenfor Helsestasjon for ungdom kan det gjøres et arbeid for å 

heve nivået på tilbudet til unge som trenger hjelp eller noen å prate med. 

 
Hovedutvalg for tekniske tjenester (P11, P12, P13) 

• 1 time gratis kantsteinparkering i Drammen sentrum, kostnad 7 millioner 
o Butikkene i Drammen sentrum sliter, opplever sviktende kundegrunnlag, og 

folk mister arbeidsplassene sine. At færre handler der kommunen har sitt 
desidert største kollektivknutepunkt, er også uheldig for miljøet. Vi ønsker å 
reversere den onde sirkelen der folk kjører ut av sentrum for å handle, og 
legge til rette for vekst i sysselsetting og aktivitet i det som er et vakkert og 
trivelig sentrum. Og det er fornuftig miljøpolitikk. 

• Mer omfattende vasking/feiing av veier tidlig mars/april, kostnad 3 millioner 
o Vi har lagt merke til at det feies og vaskes mer hyppig i sentrum av Drammen 

by, men at støv og grus blir liggende nært opp til mai de fleste andre steder. 
Omfanget av vasking og feiing for å redusere svevestøv må trappes opp.  

 
Inntekter 
 
Veksten i innbyggertall er et for lavt anslag – dermed blir rammen for liten 

• Vi legger inn en brøkdel av effekten til økt innbyggertall, som en konsekvens av 
utbyggingene av boliger kommunestyret har vedtatt.  Utbygginger gir høyere 
innbyggertall og inntektsrammer med 5 millioner økte inntekter i 2023.  

• Hoved forutsetningen i økonomi og handlingsplan er hvordan befolkningen til 
kommunen vil utvikle seg. Det kan se ut til at rådmannen har lagt seg på den laveste 
prognosen for befolkningsutvikling, nemlig SSB sin MMMM scenarie. Vårt spørsmål 
om igangsatte boligutbygginger og utbygginger i andre faser av behandling eller 
planlegging, er mangelfullt besvart tidligere. 

  

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (P04, POS, P06, PO?, POS)
•

•

Økt grunnbemanning med 10 millioner i 2023 og 15 millioner i 2024
o Det meldes om slitne ansatte og kommunen sliter med å ansette nok

sykepleiere. For å snu trenden, og motvirke den store bruken av overtid og
vikarer, samt presset på slitne ansatte, økes grunnbemanningen.

o En budsjettmessig gevinst ved økt grunnbemanning i tjenestene blir redusert
behov for overtid og innleie. Dermed vil noe av kostnadene komme tilbake.

Tilbud om kompetanseheving til ufaglært helsepersonell
o Drammen kommune trenger å gi ett løft til ufaglært helsepersonell.

Omsorgsbehovet blir stadig økende, og vi trenger dem videre på lag. Ved å
tilby dem kompetanse løft viser Drammen Kommune at vi setter pris på det
arbeidet de utfører, og ønsker å beholde de videre. 1 million i 2022, og 2
millioner fra 2023.

• Kvalitetssikring av mat til eldre
o Kommunestyret og folkevalgte organer bør få servert akkurat den samme

maten som de eldre får fra de kommunale storkjøkkenene, dersom det er
middag servert i et møte. Administrasjonen bør sørge for jevnlige stikkprøver
utenom folkevalgte møter. Vi forutsetter at dette kan gjøres innenfor dagens
rammer.

• Ungdomspsykiatrien styrkes med 2 millioner
o Blant annet innenfor Helsestasjon for ungdom kan det gjøres et arbeid for å

heve nivået på tilbudet til unge som trenger hjelp eller noen å prate med.

Hovedutvalg for tekniske tjenester (P11, P12, P13)
•

•

1 time gratis kantsteinparkering i Drammen sentrum, kostnad 7 millioner
o Butikkene i Drammen sentrum sliter, opplever sviktende kundegrunnlag, og

folk mister arbeidsplassene sine. At færre handler der kommunen har sitt
desidert største kollektivknutepunkt, er også uheldig for miljøet. Vi ønsker å
reversere den onde sirkelen der folk kjører ut av sentrum for å handle, og
legge til rette for vekst i sysselsetting og aktivitet i det som er et vakkert og
trivelig sentrum. Og det er fornuftig miljøpolitikk.

Mer omfattende vasking/feiing av veier tidlig mars/april, kostnad 3 millioner
o Vi har lagt merke til at det feies og vaskes mer hyppig i sentrum av Drammen

by, men at støv og grus blir liggende nært opp til mai de fleste andre steder.
Omfanget av vasking og feiing for å redusere svevestøv må trappes opp.

Inntekter

Veksten i innbyggertall er et for lavt anslag - dermed blir rammen for liten
• Vi legger inn en brøkdel av effekten til økt innbyggertall, som en konsekvens av

utbyggingene av boliger kommunestyret har vedtatt. Utbygginger gir høyere
innbyggertall og inntektsrammer med 5 millioner økte inntekter i 2023.

• Hoved forutsetningen i økonomi og handlingsplan er hvordan befolkningen til
kommunen vil utvikle seg. Det kan se ut til at rådmannen har lagt seg på den laveste
prognosen for befolkningsutvikling, nemlig SSB sin MMMM scenarie. Vårt spørsmål
om igangsatte boligutbygginger og utbygginger i andre faser av behandling eller
planlegging, er mangelfullt besvart tidligere.

26



 
 

 27 

 
• Et høyere innbyggertall betyr økte behov, og økte rammer. Rammetilskuddet og 

skatteinntektene blir høyere med flere innbyggere. På side 22 i Handlings- og 
økonomiplan 2022–2025 kan man se to andre alternativer som begge kommer 
høyere ut.  

• Drammen ligger an til en utbyggingstakt høyt over rådmannens forutsetninger. 
Informasjon som er ganske åpent tilgjengelig i media, på utviklernes egne sider - og 
som er vedtatt politisk. Usikkerheten på meldte utbygginger er lavere dess lenger 
fram man ser.  

 
 
Utbyggerbidrag 

• Profesjonelle utbyggere bidrar med en avgift på kr 1000 per kvm BRA. 
• Besparelse/inntekt: vil etter hvert kunne bidra med opptil 60 millioner kroner årlig, 

eller mer.  
• Avhenger av sats per kvadratmeter og størrelsen på gjennomsnittsboligen.  
• Gir en marginal reduksjon i avkastningen per kvm, og knapt noen økning i pris ut mot 

marked på grunn av den sterke konkurransen i boligmarkedet. 
• Forslaget tar utgangspunkt i lavere utbygging enn planlagt og godkjent.  
• Alternativet er å gjøre direkte avtaler med utbyggere. Men det sliter den 

sammenslåtte kommunen med å få til. 
o Utbyggingen Åsen Gård i Mjøndalen og Stomperudveien i Svelvik viser 

hvordan samarbeid med private kan skape vinn-vinn situasjoner for både 
Drammen kommune og utbygger. 

• Føringen av inntektene vil være avhengig av innretningen. Og vil uansett redusere 
behovet for avsetninger/overskudd fra driftsbudsjettet for å oppfylle 
egenfinansieringsgraden.  
 

• Begrunnelse:  
o Dersom Drammen skal lykkes med en offensiv utvikling av kommunen, er vi 

nødt til å samarbeide med private for å kunne dekke lovpålagte oppgaver, 
samt frembringe tilfredsstillende samferdselsløsninger. Alternativet er en 
lavere takt på utbygginger. Dette er en vinn-vinn-situasjon. 

o Utbyggere som tjener store beløp på oppføring av boliger, og kan bidra med 
sosial og teknisk infrastruktur innenfor sine prosjekter. (Det er viktig her å ikke 
blande sammen utbygger/investor og entreprenør). Bærum kommune har i 
flere år benyttet denne metoden slik at private utbyggere bidrar med skoler, 
barnehager, veier og Fornebubanen. Men bidraget der ligger vesentlig høyere 
per kvadratmeter. 

o Bærum kommune har den 14.09.2018 fått samtykke fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til å inngå forhandlinger om sosial infrastruktur 
med ovennevnte grunneiere. 

o Bidraget vil kun i liten grad påføres boligkjøpere, da boligmarkedet er et 
velfungerende marked, og styres i stor grad av makroøkonomiske forhold og 
forhold innenfor en meget stor region, langt utover Drammen. Kun dersom det 
er monopolistiske forhold (eller korrupsjon) vil utbyggerbidraget kunne i stor 
grad legges på prisen boligkjøpere må betale. 

• Siden dette tar tid å implementere, antar vi en beskjeden besparelse på avsetninger 
på kun 1 million i 2022, økende til 30 millioner i 2026. Som et forsiktig anslag. 

• Et høyere innbyggertall betyr økte behov, og økte rammer. Rammetilskuddet og
skatteinntektene blir høyere med flere innbyggere. På side 22 i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025 kan man se to andre alternativer som begge kommer
høyere ut.

• Drammen ligger an til en utbyggingstakt høyt over rådmannens forutsetninger.
Informasjon som er ganske åpent tilgjengelig i media, på utviklernes egne sider - og
som er vedtatt politisk. Usikkerheten på meldte utbygginger er lavere dess lenger
fram man ser.

Utbyggerbidrag
• Profesjonelle utbyggere bidrar med en avgift på kr 1000 per kvm BRA.
• Besparelse/inntekt: vil etter hvert kunne bidra med opptil 60 millioner kroner årlig,

eller mer.
• Avhenger av sats per kvadratmeter og størrelsen på gjennomsnittsboligen.
• Gir en marginal reduksjon i avkastningen per kvm, og knapt noen økning i pris ut mot

marked på grunn av den sterke konkurransen i boligmarkedet.
• Forslaget tar utgangspunkt i lavere utbygging enn planlagt og godkjent.
• Alternativet er å gjøre direkte avtaler med utbyggere. Men det sliter den

sammenslåtte kommunen med å få til.
o Utbyggingen Asen Gård i Mjøndalen og Stomperudveien i Svelvik viser

hvordan samarbeid med private kan skape vinn-vinn situasjoner for både
Drammen kommune og utbygger.

• Føringen av inntektene vil være avhengig av innretningen. Og vil uansett redusere
behovet for avsetninger/overskudd fra driftsbudsjettet for å oppfylle
egenfinansieringsgraden.

• Begrunnelse:
o Dersom Drammen skal lykkes med en offensiv utvikling av kommunen, er vi

nødt til å samarbeide med private for å kunne dekke lovpålagte oppgaver,
samt frembringe tilfredsstillende samferdselsløsninger. Alternativet er en
lavere takt på utbygginger. Dette er en vinn-vinn-situasjon.

o Utbyggere som tjener store beløp på oppføring av boliger, og kan bidra med
sosial og teknisk infrastruktur innenfor sine prosjekter. (Det er viktig her å ikke
blande sammen utbygger/investor og entreprenør). Bærum kommune har i
flere år benyttet denne metoden slik at private utbyggere bidrar med skoler,
barnehager, veier og Fornebubanen. Men bidraget der ligger vesentlig høyere
per kvadratmeter.

o Bærum kommune har den 14.09.2018 fått samtykke fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til å inngå forhandlinger om sosial infrastruktur
med ovennevnte grunneiere.

o Bidraget vil kun i liten grad påføres boligkjøpere, da boligmarkedet er et
velfungerende marked, og styres i stor grad av makroøkonomiske forhold og
forhold innenfor en meget stor region, langt utover Drammen. Kun dersom det
er monopolistiske forhold (eller korrupsjon) vil utbyggerbidraget kunne i stor
grad legges på prisen boligkjøpere må betale.

• Siden dette tar tid å implementere, antar vi en beskjeden besparelse på avsetninger
på kun 1 million i 2022, økende til 30 millioner i 2026. Som et forsiktig anslag.
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Økt utbytte fra kommunens selskaper 

• Utbytteforutsetningen (utenom ekstra betaling for å vedta fusjon) er for 2023 også lav 
sammenlignet med tidligere år 

• 25 millioner mer bør kunne hentes ut for 2023, dersom det ikke forsvinner inn i det 
fusjonerte selskapets planer om vindmøller og eksportkabler. 

 
P02   Økt kontantstøtte til 1-åringer (12-23 måneder) til 10.000 per måned 

• En plass for et barn som er ett år koster 230.000 året, mens kontantstøtte på 10.000 
per måned, er 2.500 kroner mer enn dagens kontantstøtte. Den nye regjeringen 
legger opp til at kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet og 
erstattet med en småbarnstøtte. 

• Eventuell forlenget permisjon for arbeidende vil nok bety at en vikar vil sitte i stillingen 
ett år lenger enn i dag. Dermed er nok skatteinntektene uendret. 

• Om 100 familier velger å si ja til dette, sparer kommunen minst 9 millioner.  

 
P13   Kutte ut nyansatte rådgivere til virksomhet klima, innsparing 3 millioner 

• Det virker råflott i dagens Drammen å opprettholde tre egne stillinger til klima, med de 
store behovene som finnes innenfor mange områder. Kloke hoder har vi behov for 
innen andre områder, og andre budsjetter.  

 
Investeringer 
Verbalpunkter 
Utbedring pendlerparkeringer 

• Dersom folk skal velge tog, fremfor bil, spesielt i våre nærområder med til dels spredt 
bosetning, så må vi legge til rette for at de som trenger bil før og etter jobb også kan 
på enkelt vis parkere og ta toget. 

• Ettersom Bane NOR skal utvikle en stor eiendom i Nybyen, der det i dag er en 
midlertidig pendlerparkering ettersom Bane NOR har bygget ut den tidligere 
pendlerparkeringen til Drammen stasjon, foreslås det at Bane NOR pålegges å bygge 
pendlerparkering innenfor rammen av sin utbygging. 

Åskollen ungdomsskole nødvendig i dag, og enda mer nødvendig om få år 
• Tyngdepunktet for boligutviklinger i Drammen ligger langs aksen Åskollen/Tangen til 

Gulskogen via Strømsø. Enorme utbygginger som Knive-Lolland, Proffen Hageby, 
Skulpturen, Slippen, Tangenkaia, Godsallmenningen i Nybyen, Glassverket og 
Gulskogen Nord vil sammen med en rekke mindre utbygginger gi flere tusen 
boenheter i området, og mange tusen nye innbyggere.  Spesielt Knive-Lolland med 
en stor andel boliger for familier med barn, og dermed gi en økt barneandel for 
innbyggerne på Åskollen.  

• Planleggingen av skoler for innbyggerne må basere seg på at elevene har fullverdige 
skoler, ikke brakker. Vi må ha en fremtidsrettet utvikling som gjør drammen attraktiv, 
med relativt kort vei til skolen, og som gir lokaler for aktive lokalsamfunn. Noe 
Åskollen mangler i dag, som eneste kommunedel uten egen ungdomsskole. Med 
massive planer om bygging av flere tusen boenheter langs aksen Åskollen-Strømsø-
Gulskogen de neste årene, så er dette en skole Drammen trenger.  

Utbedring av Veiavangen skole fremskyndes ett år. 
 
  

Økt utbytte fra kommunens selskaper
• Utbytteforutsetningen (utenom ekstra betaling for å vedta fusjon) er for 2023 også lav

sammenlignet med tidligere år
• 25 millioner mer bør kunne hentes ut for 2023, dersom det ikke forsvinner inn i det

fusjonerte selskapets planer om vindmøller og eksportkabler.

P02 Økt kontantstøtte til 1-åringer (12-23 måneder) til 10.000 per måned
• En plass for et barn som er ett år koster 230.000 året, mens kontantstøtte på 10.000

per måned, er 2.500 kroner mer enn dagens kontantstøtte. Den nye regjeringen
legger opp til at kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet og
erstattet med en småbarnstøtte.

• Eventuell forlenget permisjon for arbeidende vil nok bety at en vikar vil sitte i stillingen
ett år lenger enn i dag. Dermed er nok skatteinntektene uendret.

• Om 100 familier velger å si ja til dette, sparer kommunen minst 9 millioner.

P13 Kutte ut nyansatte rådgivere til virksomhet klima, innsparing 3 millioner
• Det virker råflott i dagens Drammen å opprettholde tre egne stillinger til klima, med de

store behovene som finnes innenfor mange områder. Kloke hoder har vi behov for
innen andre områder, og andre budsjetter.

Investeringer
Verba/punkter
Utbedring pendlerparkeringer

• Dersom folk skal velge tog, fremfor bil, spesielt i våre nærområder med til dels spredt
bosetning, så må vi legge til rette for at de som trenger bil før og etter jobb også kan
på enkelt vis parkere og ta toget.

• Ettersom Bane NOR skal utvikle en stor eiendom i Nybyen, der det i dag er en
midlertidig pendlerparkering ettersom Bane NOR har bygget ut den tidligere
pendlerparkeringen til Drammen stasjon, foreslås det at Bane NOR pålegges å bygge
pendlerparkering innenfor rammen av sin utbygging.

Åskollen ungdomsskole nødvendig i dag, og enda mer nødvendig om få år
Tyngdepunktet for boligutviklinger i Drammen ligger langs aksen Åskollen/Tangen til
Gulskogen via Strømsø. Enorme utbygginger som Knive-Lolland, Proffen Hageby,
Skulpturen, Slippen, Tangenkaia, Godsallmenningen i Nybyen, Glassverket og
Gulskogen Nord vil sammen med en rekke mindre utbygginger gi flere tusen
boenheter i området, og mange tusen nye innbyggere. Spesielt Knive-Lolland med
en stor andel boliger for familier med barn, og dermed gi en økt barneandel for
innbyggerne på Åskollen.
Planleggingen av skoler for innbyggerne må basere seg på at elevene har fullverdige
skoler, ikke brakker. Vi må ha en fremtidsrettet utvikling som gjør drammen attraktiv,
med relativt kort vei til skolen, og som gir lokaler for aktive lokalsamfunn. Noe
Åskollen mangler i dag, som eneste kommunedel uten egen ungdomsskole. Med
massive planer om bygging av flere tusen boenheter langs aksen Åskollen-Strømsø-
Gulskogen de neste årene, så er dette en skole Drammen trenger.

Utbedring av Veiavangen skole fremskyndes ett år.

•

•
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Herman Ekle Lund (V) har sendt inn følgende forslag som følger protokollen fra 
formannskapet: 
 

DRIFTSBUDSJETTET 

Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Økonomisk 
konsekvens 

2024 

Økonomisk 
konsekvens 

2025 

Økonomisk 
konsekvens 

2026 
Program-
område 

Utfyllende tekst / 
kommentarer 

KOSTNADER 
Drammen 
kompenserer 
skoleskyss for 
elever på Sande 
videregående skole 
fra Berger og 
Svelvik (dersom 
Viken velger å ikke 
gjøre dette i sitt 
2023-budsjett) i 
2023.  

0,258 0 0 0 P01 Ungdomskort for 
79 elever 

Gjenåpning av 
Berger Skole som 
1.-.3. eller 1.-4. 
parallell under 
Tømmerås, fra 
august 23 eller 24 

3,747 3,397 3,397 3,397 P01  

Norskkurs gjøres 
gratis for flest mulig 
arbeidsinnvandrere, 
i kombinasjon med 
samarbeid 
frivillighet og søke 
eksterne midler. 

5 5 5 5 P01 

Kostnaden er 26 
500,- per kurs 20 
timer på NAV. Det 
finnes andre 
modeller. Vet ikke 
hvor mange 
migranter som ikke 
har et tilbud om 
gratis 
norskundervisning 
per i dag, 
rådmannen kunne 
ikke svare. 

Skjerme P01 Skole 
fra 
demografinedtrekk i 
2023 

2,5 0 0 0 P01  

Sette maksgrense 
på 12 barn per 
saksbehandler i 
barnevernet 

1,2 1,2 1,2 1,2 P03  

Innarbeiding av 
standardisering av 
økonomiske 
rammevilkår for 
fosterhjemmene 
som kommunene 
har ansvar for.  

6,3 6,3 6,3 6,3 P03 

Dette er for å 
dekke opp til 
dagens 
eksisterende 
fosterhjem (øke til 
de nye 
standardiserte 
kostnadene til 
dagens fosterhjem 
som mange andre 

Herman Ekle Lund {V) har sendt inn følgende forslag som følger protokollen fra
formannskapet:

DRIFTSBUDSJETTET
Økonomisk Økonomisk Økonomisk Økonomisk Program- Utfyllende tekst ITiltak konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens

2023 2024 2025 2026 område kommentarer

Drammen
kompenserer
skoleskyss for
elever på Sande
videregående skole Ungdomskort forfra Berger og 0,258 0 0 0 P01 79 eleverSvelvik (dersom
Viken velger å ikke
gjøre dette i sitt
2023-budsjett) i
2023.
Gjenåpning av
Berger Skole som
1.-.3. eller 1.-4. 3,747 3,397 3,397 3,397 P01parallell under
Tømmerås, fra
august 23 eller 24

Kostnaden er 26
500,- per kurs 20
timer på NAV. Det

Norskkurs gjøres finnes andre
gratis for flest mulig modeller. Vet ikke
arbeidsinnvandrere, hvor mange
i kombinasjon med 5 5 5 5 P01 migranter som ikke
samarbeid har et tilbud om
frivillighet og søke gratis
eksterne midler. norskundervisning

per i dag,
rådmannen kunne
ikke svare.

Skjerme P01 Skole
fra 2,5 0 0 0 P01demografinedtrekk i
2023
Sette maksgrense
på 12 barn per 1,2 1,2 1,2 1,2 P03saksbehandler i
barnevernet

Dette er for å

Innarbeiding av dekke opp til

standardisering av dagens
eksisterendeøkonomiske fosterhjem (øke tilrammevilkår for 6,3 6,3 6,3 6,3 P03

fosterhjemmene de nye
standardisertesom kommunene kostnadene tilhar ansvar for. dagens fosterhjem
som mange andre
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kommuner allerede 
har innført). 

Styrking av 
samarbeidsavtalen 
med Fontenehuset 

0,7 0,7 0,7 0,7 P07 
Dette vil gjøre at de 
unngår kutt i en 
stilling. 

Ikke gjennomføre 
foreslått 
innsparingstiltak 
“Sentralisering 
NAV-kontor” 

0 1,5 1,5 1,5 P08  

Styrking av 
egenorganisert 
friluftsliv.  

0,3 0,3 0,3 0,3 P09 

(I tillegg til 
flertallsforslaget.) 
øremerkes styrking 
av virksomhet 
Anlegg, idrett og 
natur  

Gratis inngang i 
Nøstedhallen 
skatepark for alle 
under 18 år bosatt i 
Drammen 
kommune 

0,15 0,15 0,15 0,15 P09  

Prøveprosjekt med 
Brakar for 
friluftsbuss til 
Spiraltoppen 

0,5 0,5 0,5 0,5 P09 

Prosjektet skal ha 
fokus på å 
transportere 
innbyggere til 
Spiraltoppen på 
attraktive 
tidspunkter for 
utfart til turløypene 
og skiløypene. 
Prosjektet kan 
begrenses til noen 
avganger på 
lørdager og 
søndager, på 
helger hvor det er 
grunn til å tro at det 
er en viss 
etterspørsel. 

Gratis leie av alle 
utendørs 
serveringsarealer 

1,7 1,7 1,7 1,7 P16  

Kutte husleia SBV-
huset/Byhuset 
Svelvik 

0,12 0,12 0,12 0,12 P16 10 000,- / mnd 

SUBTOTAL 
KOSTNADER 22,475 20,867 20,867 20,867   

  

kommuner allerede
har innført).

Styrking av Dette vil gjøre at de
samarbeidsavtalen 0,7 0,7 0,7 0,7 PO? unngår kutt i en
med Fontenehuset stilling.
Ikke gjennomføre
foreslått
innsparingstiltak 0 1,5 1,5 1,5 POS
"Sentralisering
NAV-kontor"

(I tillegg til

Styrking av flertallsforslaget.)

egenorganisert 0,3 0,3 0,3 0,3 P09 øremerkes styrking
av virksomhetfriluftsliv. Anlegg, idrett og
natur

Gratis inngang i
Nøstedhallen
skatepark for alle 0,15 0,15 0,15 0,15 P09under 18 år bosatt i
Drammen
kommune

Prosjektet skal ha
fokus på å
transportere
innbyggere til
Spiraltoppen på
attraktive
tidspunkter for

Prøveprosjekt med utfart til turløypene
Brakar for 0,5 0,5 0,5 0,5 P09 og skiløypene.
friluftsbuss til Prosjektet kan
Spiraltoppen begrenses til noen

avganger på
lørdager og
søndager, på
helger hvor det er
grunn til å tro at det
er en viss
etterspørsel.

Gratis leie av alle
utendørs 1,7 1,7 1,7 1,7 P16
serveringsarealer
Kutte husleia SBV-
huseUByhuset 0,12 0,12 0,12 0,12 P16 1O000,- / mnd
Svelvik
SUBTOTAL 22,475 20,867 20,867 20,867KOSTNADER
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INNDEKNING 
Redusert husleie på som følge av 
at det åpnes opp for 1 eller 2 
dager ekstra på hjemmekontor (i 
tillegg til rådmannens forslag) for 
ansatte der hvor dette er aktuelt.  

−1 −1 −1 −1 P14  

Redusere post 
"samarbeidsprosjekter næringsliv" −1 −1 −1 −1 P16  

Kutte alle utgifter til sosiale 
politikeraktiviteter og 
politikerbevertning 

−1 −1 −1 −1 P18  

Alle gebyrer økes med minimum 
deflator −0,1 −0,1 −0,1 −0,1 Flere  

Senke temperaturen i offentlige 
bygg til faglig anbefalt og 
lovpålagt minimum 

−1 −1 −1 −1 DEKF  

SUBTOTAL INNDEKNING −4,1 −4,1 −4,1 −4,1   

       

SUM UTEN INNDEKNING I 
RAMMA 18,375 16,767 16,767 16,767   

Saldering gjennom bruk av 
disposisjonsfond −18,375 −16,767 −16,767 −16,767   
 

INVESTERINGSBUDSJETTET 

Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Økonomisk 
konsekvens 

2024 

Økonomisk 
konsekvens 

2025 

Økonomisk 
konsekvens 

2026 
Program-
område 

Utfyllende 
tekst / 
kommentarer 

Gjenåpning 
Berger skole 7 0 0 0 P01  
Ikke selge 
Konnerud 
Barnehage 0 0 10 0 P01  
SUM 
KOSTNADER 7 0 10 0   

       

Selge Verket −17 0 0 0 P09 Salgsmål 
SUM 
INNDEKNING −17 0 0 0   

       

SUM/BALANSE −10 0 10 0   
Overføring av 
overskudd fra 
2023 til 2026 

10 0 −10 0  

 
SALDERT 
SUM/BALANSE 0 0 0 0  

 
 
 

VERBALFORSLAG 

INNDEKNING

Redusert husleie på som følge av
at det åpnes opp for 1 eller 2
dager ekstra på hjemmekontor (i -1 -1 -1 -1 P14
tillegg til rådmannens forslag) for
ansatte der hvor dette er aktuelt.
Redusere post -1 -1 -1 -1 P16"samarbeidsprosjekter næringsliv"
Kutte alle utgifter til sosiale
politikeraktiviteter og -1 -1 -1 -1 P18
politikerbevertning
AIie gebyrer økes med minimum - 0 ,1 -0,1 -0,1 - 0 ,1 Fleredeflator
Senke temperaturen i offentlige
bygg til faglig anbefalt og -1 -1 -1 -1 DEKF
lovpålagt minimum

SUBTOTAL INNDEKNING -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

SUM UTEN INNDEKNING I
RAMMA 18,375 16,767 16,767 16,767

Saldering gjennom bruk av
disposisjonsfond

INVESTERINGSBUDSJETTET

Økonomisk Økonomisk Økonomisk Økonomisk Program- Utfyllende
Tiltak konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens tekst I

2023 2024 2025 2026 område kommentarer
Gjenåpning
Berger skole 7 0 0 0 P01
Ikke selge
Konnerud
Barnehage 0 0 10 0 P01

• • • •

Selge Verket - 1 7 0 0 0 P09 Salgsmål
SUM
INNDEKNING - 1 7 0 0 0

SUM/BALANSE
I I-Overføring av

overskudd fra
2023 til 2026

10 0 -10 0

SALDERT
SUM/BALANSE O O O 0

VERBALFORSLAG
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Tekst verbalpunkt Program-
område 

Det utredes et prosjekt for å gi gratis norskkurs til flest mulig innvandrere i Drammen 
som ikke har rett på gratis norskkurs per i dag, gjennom samarbeid med frivilligheten, 
søking av statlige midler, mm.  

P01 

Det utredes å ta datakurs for fremmedspråklige ut til flere knutepunkt enn Knutepunkt 
Strømsø i 2023; gjennom eksisterende kursprogram i NAV hvor dette er integrert. P08 

Det gjennomføres et kombinert pilotprosjekt for fordrøyning og urban dyrking på tak 
på kommunens bygg, gjennom beplantning. Erfaringene prosjektet skal brukes til å 
vurdere permanent videreføring av satsingen, samt for å etablere virkemidler for å 
stimulere til at også eiere av ikke-offentlige bygg gjennomfører tilsvarende tiltak. 

P13 

Det gjennomføres dialog med prosjektadministrasjonen i nye Buskerud 
fylkeskommune om samlokalisering av kontorarealer. P14 

Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan Drammen kan løfte seg på 
Åpenhetsbarometeret. Dette skal inkludere å oppheve tidsbegrensninger i innsyn i 
postliste og andre tiltak som trekker Drammen ned på siste rangering. 

P14 

Det utredes muligheter for innsparing ved å åpne opp for ytterligere bruk av 
hjemmekontor i organisasjonen der dette er mulig. P14 

Det forberedes en folkevalgtopplæring for neste periode som er mer praktisk og 
konkret orientert opp mot det politiske arbeidet i utvalgene og hvor fokus er på å få 
representantene fortest mulig opp på et godt politisk kompetansenivå. 

P18 

Det opprettes et lobbyregister. P18 

Drammen kommune innfører kommunal parlamentarisme med virkning fra 
valgperioden 2023 -2027. Saken fremmes på nytt høsten 2023 P18 

 
 

HANDLINGSDELEN - ENDRINGER 

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i 
planperioden Endres til 

Folkehelse og 
livsmestring Sikre god luftkvalitet Tiltaksutredning for lokal 

luftkvalitet 
Framskyndes fra 2024 til 

2023. 
Kunst og 
kultur hele 
livet 

Utvikle kulturskolens tilbud 
og rolle i kommunedelene 

 
Ny prioritering: "Det skal være 

et kulturskoletilbud i alle 
kommunedeler." (2024) 

Forebygging 
av flom, ras 
og skred 

Drifte og vedlikeholde 
områder og infrastruktur 
utsatt for flom, ras og 
skred 

 

Ny prioritering: “Fordrøyning 
på tak skal brukes som 

forebyggende virkemiddel, 
gjennom beplantning av 

takene på kommunens bygg, 
kombinert med tilrettelegging 
for dyrking på flatene.” (2023) 

Bo i eget 
hjem hele 
livet 

Samarbeid mellom 
frivilligheten og tjenestene 
skal bidra til at den enkelte 
får den hjelpen de trenger, 
mulighet til aktivitet, sosialt 
fellesskap og trygghet 

Revidere retningslinjene 
for kommunens tilskudd 

til frivillige lag og 
foreninger, slik at 
samarbeid med 

kommunale tjenester om 
tilbud prioriteres. 

Framskyndes fra 2024 til 
2023. 

  

Tekst verbalpunkt Program-
område

Det utredes et prosjekt for å gi gratis norskkurs til flest mulig innvandrere i Drammen
som ikke har rett på gratis norskkurs per i dag, gjennom samarbeid med frivilligheten, P01
søking av statlige midler, mm.
Det utredes å ta datakurs for fremmedspråklige ut til flere knutepunkt enn Knutepunkt POSStrømsø i 2023; gjennom eksisterende kursprogram i NAV hvor dette er integrert.
Det gjennomføres et kombinert pilotprosjekt for fordrøyning og urban dyrking på tak
på kommunens bygg, gjennom beplantning. Erfaringene prosjektet skal brukes til å P13vurdere permanent videreføring av satsingen, samt for å etablere virkemidler for å
stimulere til at også eiere av ikke-offentlige bygg gjennomfører tilsvarende tiltak.
Det gjennomføres dialog med prosjektadministrasjonen i nye Buskerud P14fylkeskommune om samlokalisering av kontorarealer.
Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan Drammen kan løfte seg på
Åpenhetsbarometeret. Dette skal inkludere å oppheve tidsbegrensninger i innsyn i P14
postliste og andre tiltak som trekker Drammen ned på siste rangering.
Det utredes muligheter for innsparing ved å åpne opp for ytterligere bruk av P14hjemmekontor i organisasjonen der dette er mulig.
Det forberedes en folkevalgtopplæring for neste periode som er mer praktisk og
konkret orientert opp mot det politiske arbeidet i utvalgene og hvor fokus er på å få P18
representantene fortest mulig opp på et godt politisk kompetansenivå.

Det opprettes et lobbyregister. P18

Drammen kommune innfører kommunal parlamentarisme med virkning fra P18valgperioden 2023 -2027. Saken fremmes på nytt høsten 2023

HANDLINGSDELEN-ENDNGER

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i Endres tilplanperioden
Folkehelse og Sikre god luftkvalitet Tiltaksutredning for lokal Framskyndes fra 2024 til
livsmestring luftkvalitet 2023.
Kunst og Utvikle kulturskolens tilbud Ny prioritering: "Det skal være
kultur hele og rolle i kommunedelene et kulturskoletilbud i alle
livet kommunedeler." (2024)

Ny prioritering: "Fordrøyning

Drifte og vedlikeholde på tak skal brukes som
Forebygging områder og infrastruktur forebyggende virkemiddel,
av flom, ras gjennom beplantning av
og skred utsatt for flom, ras og takene på kommunens bygg,skred kombinert med tilrettelegging

for dyrking på flatene." (2023)

Samarbeid mellom Revidere retningslinjene

frivilligheten og tjenestene for kommunens tilskudd
Bo i eget skal bidra til at den enkelte til frivillige lag og Framskyndes fra 2024 tilhjem hele får den hjelpen de trenger, foreninger, slik at 2023.livet samarbeid medmulighet til aktivitet, sosialt kommunale tjenester omfellesskap og trygghet tilbud prioriteres.
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FRA NÆRUTVALG 2 

På lag med 
frivilligheten 

Tillegg etter 
siste setning på 
side 35, før 
tabellen  

"Det skal satses målrettet på tilgjengeliggjøring til 
kommunens lokaler, bedre samarbeidsrutiner, og på at 
kommunen skal ta en tydelig rolle som tilrettelegger. 
Kommunen skal være forutsigbare når det gjelder 
planer, rammer og tilskuddsordninger." 

FRA NÆRUTVALG 5 
Kunst og 
kultur hele 
livet 

Aktiv formidling 
av kulturarv 

Ny 
prioritering: 

«Lokal kulturarv brukes av skolene aktivt i 
undervisningen og i formidlingen av den lokale 
stedshistorien i egen kommunedel». 

 
 
Rådmannen viser tilleggsnotat til Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026: 
 
Punkt 14 i rådmannens forslag til vedtak endres slik: 
 
Drammen kommune legger foreløpig til grunn bosetting av 360 flyktninger i 2023 – herav 
forbeholdes inntil 6 plasser til enslige mindreårige flyktninger. For resten av planperioden 
2024-2026 legges foreløpig årlig bosetting av 58 personer til grunn. 
• Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til svar på anmodningen. 
• Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeidet med å planlegge for den økte 

bosettingen. 
• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i 1. tertialrapport 2023 med en vurdering 

av behov for investeringsmidler til kjøp av kommunale utleieboliger. 
 
Nytt punkt 18: 
Tilskudd på 2 millioner kroner til Konnerud IL til bygging av nye fotballbaner ved Konnerud 
idrettspark innarbeides i driftsbudsjettet for P09 Kultur, idrett og frivillighet i 2023 og 
finansieres med bruk av kommunekassens disposisjonsfond. 
 
 
Votering 

Forslaget fra Trond Johansen (KRF) fikk 1 stemme (1 KRF). 14 stemte imot. Forslaget falt. 
 
Forslagene fra Rune Kjeldsen (SV) fikk 2 stemmer (2 SV). 13 stemte imot. Forslagene falt. 
 
Forslaget fra Ulf Erik Knudsen (FrP) fikk 2 stemmer (2 FrP). 13 stemte imot. Forslaget falt. 
 
Forslaget fra Kristin Surlien (H) fikk 4 stemmer (4 H). 11 stemte imot. Forslaget falt. 
 
Forslaget fra Lina Gundersen Strandbråten (AP) fikk 4 stemmer (4 AP). Forslaget falt. 
 
Forslagene fra Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremsatt på vegne av AP og SP ble 
vedtatt med 8 stemmer (4 AP, 2 SP, 2 SV) mot 7 stemmer (4 H, 2 FrP, 1 KRF). 
 
Rådmannens forslag til nytt punkt 18 ble vedtatt med 11 stemmer (4 AP, 4 H, 2 FrP, 1 KRF) 
mot  
4 stemmer (2 SP, 2 SV). 
 
  

FRA NÆRUTVALG 2
"Det skal satses målrettet på tilgjengeliggjøring til

Tillegg etter kommunens lokaler, bedre samarbeidsrutiner, og på at
siste setning på kommunen skal ta en tydelig rolle som tilrette/egger.

På lag med side 35, før Kommunen skal være forutsigbare når det gjelder
frivilligheten tabellen planer, rammer og tilskuddsordninger."

FRA NÆRUTVALG 5
Kunst og «Lokal kulturarv brukes av skolene aktivt i
kultur hele Aktiv formidling Ny undervisningen og i formidlingen av den lokale
livet av kulturarv prioritering: stedshistorien i egen kommunedel».

Rådmannen viser tilleggsnotat til Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026:

Punkt 14 i rådmannens forslag til vedtak endres slik:

Drammen kommune legger foreløpig til grunn bosetting av 360 flyktninger i 2023 - herav
forbeholdes inntil 6 plasser til enslige mindreårige flyktninger. For resten av planperioden
2024-2026 legges foreløpig årlig bosetting av 58 personer til grunn.
• Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til svar på anmodningen.
• Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeidet med å planlegge for den økte

bosettingen.
• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i 1. tertialrapport 2023 med en vurdering

av behov for investeringsmidler til kjøp av kommunale utleieboliger.

Nytt punkt 18:
Tilskudd på 2 millioner kroner til Konnerud IL til bygging av nye fotballbaner ved Konnerud
idrettspark innarbeides i driftsbudsjettet for P09 Kultur, idrett og frivillighet i 2023 og
finansieres med bruk av kommunekassens disposisjonsfond.

Votering

Forslaget fra Trond Johansen (KRF) fikk 1 stemme (1 KRF). 14 stemte imot. Forslaget falt.

Forslagene fra Rune Kjeldsen (SV) fikk 2 stemmer (2 SV). 13 stemte imot. Forslagene falt.

Forslaget fra Ulf Erik Knudsen (FrP) fikk 2 stemmer (2 FrP). 13 stemte imot. Forslaget falt.

Forslaget fra Kristin Surlien (H) fikk 4 stemmer (4 H). 11 stemte imot. Forslaget falt.

Forslaget fra Lina Gundersen Strandbråten (AP) fikk 4 stemmer (4 AP). Forslaget falt.

Forslagene fra Lina Gundersen Strandbråten (AP) fremsatt på vegne av AP og SP ble
vedtatt med 8 stemmer (4 AP, 2 SP, 2 SV) mot 7 stemmer (4 H, 2 FrP, 1 KRF).

Rådmannens forslag til nytt punkt 18 ble vedtatt med 11 stemmer (4 AP, 4 H, 2 FrP, 1 KRF)
mot
4 stemmer (2 SP, 2 SV).
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Innstilling fra Formannskapet  

1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes handlings- og økonomiplan for perioden 
2023 2026.  
 
2. a) Drammen kommune disponerer totale inntekter på 8 582 480 105 kroner, jfr. vedlagte 
forskriftsskjema §5-6. Driftsbudsjett 2023 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det 
fremgår av innstillingen, med sentrale inntekter på 6 939 166 659 kroner, netto driftsutgifter 
på 7 102 700 945 kroner, netto finanskostnader på 75 624 000 kroner, og et positivt netto 
driftsresultat på 98 651 465 kroner. 
   

i) 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.  
ii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske justeringer som er 
av organisatorisk art.  
 

b) Investeringsbudsjett 2023 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det fremgår av 
innstillingen, med en samlet brutto ramme på 1 028 350 000 kroner.  
c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2023 fastsettes til 6 029 000 kroner, inkludert kjøp 
av revisjonstjenester til kommunen og foretak.  
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2023 fastsettes til 86 733 400 
kroner, inklusivt eierbidrag til Sørøst 110-sentral IKS. 
 e) Driftstilskudd til Drammen kirkelige fellesråd for 2023 fastsettes til 50 318 400 kroner.  
Tilskuddet fordeles slik:  
 
Drift kirkeformål (75 prosent)    37 739 600 kroner. 
Drift gravferdsformål (25 prosent)   12 578 800 kroner.  
 
Drammen kommune dekker 100 prosent av Drammen kirkelige fellesråds kapitaltilskudd til 
godkjente investeringer og 65 prosent av Drammen kirkelige fellesråds reguleringspremie. 35 
prosent av reguleringspremien forutsettes dekket av fellesrådets premiefond.  
 
3. Kommunestyret vedtar satser for egenbetaling og gebyrer i samsvar med vedlegg 
«Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023» til handlings- og økonomiplan 2023–26. 
  
4. Forslaget til forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas.  
 
5. a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de 
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med et driftsresultat på 0 
kroner etter eieruttak på 106 200 000 kroner.  
 
b)  Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av innstillingen 
med en brutto investeringsramme i 2023 på 216 750 000 kroner.  
 
c) Det innarbeides kapitalfrigjøring og salg av eiendom fra Drammen Eiendom KF for 400 
millioner kroner i fireårsperioden, som angitt i styrets forslag til handlings- og økonomiplan. 
Midlene forutsettes overført kommunekassen som ekstraordinære eieruttak. Styret i 
Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å gjennomføre salgene.  
 
d) Rådhuskvartalet i Mjøndalen selges til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS i 2023 
for videre utvikling. Det forutsettes muligheter for tilbakeleie av nødvendige kontorlokaler for 

Innstilling fra Formannskapet

1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes handlings- og økonomiplan for perioden
2023 2026.

2. a) Drammen kommune disponerer totale inntekter på 8 582 480 105 kroner, jfr. vedlagte
forskriftsskjema §5-6. Driftsbudsjett 2023 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det
fremgår av innstillingen, med sentrale inntekter på 6 939 166 659 kroner, netto driftsutgifter
på 7 102 700 945 kroner, netto finanskostnader på 75 624 000 kroner, og et positivt netto
driftsresultat på 98 651 465 kroner.

i) 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.
ii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske justeringer som er
av organisatorisk art.

b) Investeringsbudsjett 2023 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det fremgår av
innstillingen, med en samlet brutto ramme på 1 028 350 000 kroner.
c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2023 fastsettes til 6 029 000 kroner, inkludert kjøp
av revisjonstjenester til kommunen og foretak.
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2023 fastsettes til 86 733 400
kroner, inklusivt eierbidrag til Sørøst 11G-sentral IKS.
e) Driftstilskudd til Drammen kirkelige fellesråd for 2023 fastsettes til 50 318 400 kroner.

Tilskuddet fordeles slik:

Drift kirkeformål (75 prosent)
Drift gravferdsformål (25 prosent)

37 739 600 kroner.
12 578 800 kroner.

Drammen kommune dekker 100 prosent av Drammen kirkelige fellesråds kapitaltilskudd til
godkjente investeringer og 65 prosent av Drammen kirkelige fellesråds reguleringspremie. 35
prosent av reguleringspremien forutsettes dekket av fellesrådets premiefond.

3. Kommunestyret vedtar satser for egenbetaling og gebyrer i samsvar med vedlegg
«Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023» til handlings- og økonomiplan 2023-26.

4. Forslaget til forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas.

5. a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med et driftsresultat på 0
kroner etter eieruttak på 106 200 000 kroner.

b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av innstillingen
med en brutto investeringsramme i 2023 på 216 750 000 kroner.

c) Det innarbeides kapitalfrigjøring og salg av eiendom fra Drammen Eiendom KF for 400
millioner kroner i fireårsperioden, som angitt i styrets forslag til handlings- og økonomiplan.
Midlene forutsettes overført kommunekassen som ekstraordinære eieruttak. Styret i
Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å gjennomføre salgene.

d) Rådhuskvartalet i Mjøndalen selges til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS i 2023
for videre utvikling. Det forutsettes muligheter for tilbakeleie av nødvendige kontorlokaler for
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kommunal tjenesteproduksjon dersom kommunen ønsker dette. Rådmannen kommer tilbake 
med forslag til budsjettkorrigeringer for endret husleie i 1. tertialrapport 2023.  
 
e) Eiendommen Waagaardsløkka overføres til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. 
Drammen Eiendom KF gjennomfører forhandlinger med selskapet om rammene for 
eiendomsoverføringen.  
 
6. a) Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de 
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med tilskudd fra kommunen på 
28 000 000 kroner og et driftsresultat på 0 kroner.  
b) Investeringsbudsjett for Drammensbadet KF vedtas med en investeringsramme på 1 100 
000 kroner.  
 
7. Budsjett 2023 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 1  til 
handlings- og økonomiplan 2023–2026 med overføring til kommunekassen på 36 389 000 
kroner. For 2023 fastsettes lånefondets interne utlånsrente til 4 prosent. 
 
8. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en samlet låneramme for 2023 til 
investeringsformål på 619 780 000 kroner, fordelt på:  
a) Drammen kommunekasse 443 150 000 kroner  
 
b) Drammen Eiendom KF  
 
c) Drammensbadet KF  175 750 000 kroner 880 000 kroner  
 
9. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de 
vedtatte rammene. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved 
refinansiering av tidligere opptatte lån.  
 
10. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning vedtas slik det fremgår av vedlegg 8.  
 
11. Det søkes Husbanken om en låneramme for startlån (til videreutlån) på 450 000 000 
kroner i 2023.  
 
12. For inntektsåret 2023 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i 
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.  
 
13. Det disponeres inntil 60 millioner kroner fra premiefondet i Drammen kommunale 
pensjonskasse og 5 millioner kroner ekstra fra premiefondet i KLP til delvis finansiering av 
reguleringspremie for 2023.  
 
14. Drammen kommune legger foreløpig til grunn bosetting av 360 flyktninger i 2023 – herav 
forbeholdes inntil 6 plasser til enslige mindreårige flyktninger. For resten av planperioden 
2024-2026 legges foreløpig årlig bosetting av 58 personer til grunn. 

• Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til svar på anmodningen. 
• Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeidet med å planlegge for den økte 

bosettingen. 
• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i 1. tertialrapport 2023 med en 

vurdering av behov for investeringsmidler til kjøp av kommunale utleieboliger. 
 

15. Utviklingen i kommunal deflator benyttes som hovedprinsipp for utviklingen i 
styregodtgjørelser i kommunale foretak. For 2023 fastsettes satser for styregodtgjørelser i de 
kommunale foretakene som følger: Drammen Eiendom KF Styreleder 117 600 kroner 
styremedlem 71 200 kroner Drammensbadet KF Styreleder 87 200 kroner Styremedlem 52 
100 kroner  

kommunal tjenesteproduksjon dersom kommunen ønsker dette. Rådmannen kommer tilbake
med forslag til budsjettkorrigeringer for endret husleie i 1. tertialrapport 2023.

e) Eiendommen Waagaardsløkka overføres til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.
Drammen Eiendom KF gjennomfører forhandlinger med selskapet om rammene for
eiendomsoverføringen.

6. a) Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2023 innenfor de
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med tilskudd fra kommunen på
28 000 000 kroner og et driftsresultat på 0 kroner.
b) Investeringsbudsjett for Drammensbadet KF vedtas med en investeringsramme på 1 100
000 kroner.

7. Budsjett 2023 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 1 til
handlings- og økonomiplan 2023-2026 med overføring til kommunekassen på 36 389 000
kroner. For 2023 fastsettes lånefondets interne utlånsrente til 4 prosent.

8. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en samlet låneramme for 2023 til
investeringsformål på 619 780 000 kroner, fordelt på:
a) Drammen kommunekasse 443 150 000 kroner

b) Drammen Eiendom KF

c) Drammensbadet KF 175 750 000 kroner 880 000 kroner

9. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de
vedtatte rammene. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved
refinansiering av tidligere opptatte lån.

10. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning vedtas slik det fremgår av vedlegg 8.

11. Det søkes Husbanken om en låneramme for startlån (til videreutlån) på 450 000 000
kroner i 2023.

12. For inntektsåret 2023 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

13. Det disponeres inntil 60 millioner kroner fra premiefondet i Drammen kommunale
pensjonskasse og 5 millioner kroner ekstra fra premiefondet i KLP til delvis finansiering av
reguleringspremie for 2023.

14. Drammen kommune legger foreløpig til grunn bosetting av 360 flyktninger i 2023 - herav
forbeholdes inntil 6 plasser til enslige mindreårige flyktninger. For resten av planperioden
2024-2026 legges foreløpig årlig bosetting av 58 personer til grunn.

• Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til svar på anmodningen.
• Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeidet med å planlegge for den økte

bosettingen.
• Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i 1. tertialrapport 2023 med en

vurdering av behov for investeringsmidler til kjøp av kommunale utleieboliger.

15. Utviklingen i kommunal deflater benyttes som hovedprinsipp for utviklingen i
styregodtgjørelser i kommunale foretak. For 2023 fastsettes satser for styregodtgjørelser i de
kommunale foretakene som følger: Drammen Eiendom KF Styreleder 117 600 kroner
styremedlem 71 200 kroner Drammensbadet KF Styreleder 87 200 kroner Styremedlem 52
100 kroner
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16. Ambisjonsnivå for indikatorene i kommuneplanens samfunnsdel vedtas som angitt i eget 
kapittel i handlingsdelen.  
 
17. Det innarbeides nytt kulepunkt i vedlagte «Økonomireglement for Drammen kommune» 
under 3.2.1. Fullmakter investeringsbudsjett – Kommunestyret; For pågående 
investeringsprosjekter som ikke er avsluttet ved utløp av året har rådmannen fullmakt til å 
rebudsjettere ubrukte investeringsmidler til samme prosjekt påfølgende år. 
 
18. Tilskudd på 2 millioner kroner til Konnerud IL til bygging av nye fotballbaner ved 
Konnerud idrettspark innarbeides i driftsbudsjettet for P09 Kultur, idrett og frivillighet i 2023 
og finansieres med bruk av kommunekassens disposisjonsfond. 
 
Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 – endringsforslag: 
 
Investeringsbudsjettet 

Progr
amom
råde 

Tiltak 
Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Øk. 
konsekv. 

2024 

Øk. 
konsekv. 

2025 

Øk. 
konsekv. 

2026 
Andre kommentarer 

P09 Ikke selge Killingen 0 0 0 25  

 

Fremskynde 
Veiavangen med 1 
år (endring på 
rådmannens 
forslag) 

0 10 210 120  

 

Inndekning ved 
bruk av / avsetning 
tilbake til 
disposisjonsfond 

0 -10 -210 -145  

 Sum/Balanse 0 0 0 0  
 
  

16. Ambisjonsnivå for indikatorene i kommuneplanens samfunnsdel vedtas som angitt i eget
kapittel i handlingsdelen.

17. Det innarbeides nytt kulepunkt i vedlagte «Økonomireglement for Drammen kommune»
under 3.2.1. Fullmakter investeringsbudsjett - Kommunestyret; For pågående
investeringsprosjekter som ikke er avsluttet ved utløp av året har rådmannen fullmakt til å
rebudsjettere ubrukte investeringsmidler til samme prosjekt påfølgende år.

18. Tilskudd på 2 millioner kroner til Konnerud IL til bygging av nye fotballbaner ved
Konnerud idrettspark innarbeides i driftsbudsjettet for P09 Kultur, idrett og frivillighet i 2023
og finansieres med bruk av kommunekassens disposisjonsfond.

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - endringsforslag:

Investeringsbudsjettet

Progr Økonomisk Øk. Øk. Øk.
amom Tiltak konsekvens konsekv. konsekv. konsekv. Andre kommentarer
råde 2023 2024 2025 2026

P09 Ikke selge Killingen 0 0 0 25

Fremskynde
Veiavangen med 1
år (endring på 0 10 210 120
rådmannens
forslaq)
Inndekning ved
bruk av / avsetning 0 -10 -210 -145tilbake til
disposisionsfond

Sum/Balanse 0 0 0 0
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Driftsbudsjettet 

Program
-område Tiltak 

Økonomisk 
konsekvens 

2023 

Øk. 
konsekv. 

2024 

Øk. 
konsekv. 

2025 

Øk. 
konsekv. 

2026 
Andre kommentarer 

P05 Opprette VTA-
plasser 1,05 1,05 1,05 1,05 

Én plass koster 210 000,- ca. 
Foreslått sum dekker 
dermed enten 5 kommunale 
(100% kommunal 
finansiering) eller 20 statlige 
(staten dekker 80%, 
kommunen 20%). 

P09 
Styrking av 
egenorganisert 
friluftsliv. 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Fordeles todelt på DNT 
Drammen og Omegn (doble 
tilskuddet til Aktiv i Friluft), 
Drammen Friluftsforums 
medlemsforeninger eksklusiv 
DNTD.  

P09 Portåsen - styrket 
driftstilskudd 0,6 0,6 0,6 0,6  

P16  

Økt støtte 
Mjøndalen 
Handels- og 
serviceforening og 
Svelvik 
Handelsstand 

0,4 0,4 0,4 0,4 200 000,- til hver. 

P16  
Ny aktivitetsbasert 
støtteordning 
næringsliv 

0,5 0,5 0,5 0,5  

P04 

Ekstra bevilgning 
til søkbar pott til 
helse og 
sosialformål 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Pengene forutsettes brukt på 
å etablere en eller flere 
samarbeidsavtaler etter 
modell fra fontenehuset/-
Åssiden seniorsenter. Eller 
på å styrke de eksisterende 
avtalene. Saken kommer til 
politisk behandling i 
Hovedutvalg for Helse Sosial 
og Omsorg etter en 
helhetsvurdering fra 
administrasjon etter deres 
vurdering av søknadene på 
nevnte pott og målene nevnt 
i handlingsdelen 

P04 
Øke tilskuddspott 
arrangementer for 
frivillig kulturliv 

0,2 0,2 0,2 0,2  

P19 
 

Styrke frikjøp av 
tillitsvalgte utfra 
vedtatt 
fordelingsmodell 

0,5 0,5 0,5 0,5  

P02 

Starte forsøk med 
ekstra bemanning 
i en barnehage. 1 
assistent og 1 
faglært 

0,7 1,4 1,4 1,4 

Halvårsvirkning i 2023, 
oppstart august 2023. Med 
normal, ikke pilot-redusert 
åpningstid 

 Subtotal 
kostnader 5,15 5,85 5,85 5,85  

D ift b d • tt tri s u sje e

Økonomisk Øk. Øk. Øk.Program Tiltak konsekvens konsekv. konsekv. konsekv. Andre kommentarer-område 2023 2024 2025 2026

En plass koster 210 000,- ca.
Foreslått sum dekker
dermed enten 5 kommunale

P05 Opprette VTA- 1,05 1,05 1,05 1,05 (100% kommunalplasser finansiering) eller 20 statlige
(staten dekker 80%,
kommunen 20%).
Fordeles todelt på DNT
Drammen og Omegn (dobleStyrking av

0,7 0,7 tilskuddet til Aktiv i Friluft),P09 egenorganisert 0,7 0,7 Drammen Friluftsforumsfriluftsliv. medlemsforeninger eksklusiv
DNTD.

P09 Portåsen - styrket 0,6 0,6 0,6 0,6driftstilskudd

Økt støtte
Mjøndalen

P16 Handels- og 0,4 0,4 0,4 0,4 200 000,- til hver.serviceforening og
Svelvik
Handelsstand

Ny aktivitetsbasert
0,5 0,5 0,5P16 støtteordning 0,5

næringsliv
Pengene forutsettes brukt på
å etablere en eller flere
samarbeidsavtaler etter
modell fra fontenehuseU-
Åssiden seniorsenter. Eller
på å styrke de eksisterendeEkstra bevilgning avtalene. Saken kommer til

P04 til søkbar pott til 0,5 0,5 0,5 0,5 politisk behandling ihelse og Hovedutvalg for Helse Sosialsosialformål og Omsorg etter en
helhetsvurdering fra
administrasjon etter deres
vurdering av søknadene på
nevnte pott og målene nevnt
i handlingsdelen

Øke tilskuddspott
0,2 0,2P04 arrangementer for 0,2 0,2

frivillig kulturliv
Styrke frikjøp av

P19 tillitsvalgte utfra 0,5 0,5 0,5 0,5vedtatt
fordelingsmodell
Starte forsøk med Halvårsvirkning i 2023,ekstra bemanning

1,4 oppstart august 2023. MedP02 i en barnehage. 1 0,7 1,4 1,4 normal, ikke pilot-redusertassistent og 1 åpningstidfaglært

Subtotal 5,15 5,85 5,85 5,85kostnader
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P09 
Økt inntjening fra 
utleie av 
"selskapslokaler" 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

P09 

Lisensiere ut 
navnerettigheter 
på kommunale 
anlegg 

-0,5 -1,5 -1,5 -1,5  

P18 

Redusere innkjøp 
av PCer og Ipader 
politikere; løse 
behov neste 
periode gjennom 
mest mulig 
gjenbruk 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5  

P18 

Ikke kjøpe nye 
PCer og Ipader 
Kontrollutvalget - 
løse behov neste 
periode gjennom 
gjenbruk 

-0,09 -0,09 -0,09 -0,09  

P18 
Ikke justere opp 
lønn 
Kontrollutvalget 

-0,137 -0,137 -0,137 -0,137  

P18 Redusere 
feilbudsjettering 0 0 0 -10 

Lagt inn budsjett for 
valggjennomføring 2026 i 
RM budsjett 

P05 

VTA-plasser 
dekkes innen den 
økte rammen på 
P05 

-1,05 -1,05 -1,05 -1,05  

DEKF 
Ikke øke 
styrehonorar i 
KFer med deflator 

-0,025 -0,025 -0,025 -0,025  

 Øke 
skatteanslaget -2,348 -2,048 -2,048 -2,048  

 Subtotal 
inndekning -5,15 -5,85 -5,85 -15,85  

 Sum/Balanse 0 0 0 -10  
 
 
 
Endringer til temaplan 

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i 
planperioden Endres til 

Overordnet   ”Medvirkning” legges til som 
en 4. hovedprioritering 

God oppvekst og 
godt liv 

Sikre trygge og gode barnehage- 
og skolemiljø ved at tjenestene 
har riktig og tilstrekkelig 
kompetanse på rett sted. 

"Etablering av en pilot som 
prøver ut kortere åpningstid i 
enkelte barnehager for å styrke 
bemanningen i den tiden det er 
fest barn til stede i barnehagen. 
" + "Piloten evalueres og 
vurderes utvidet." 

Strykes 

Servicevennlig 
kommune i plan- 
og byggesaker 

Etablere rutiner for en effektiv 
og servicevennlig plan- og 
byggesaksprosess for 
næringslivet og innbyggere 

Effektivisere alkoholkontroll og 
tobakkstilsyn. 

"Effektivisere alkoholkontroll 
og tobakkstilsyn, herunder 
forenkling av skjenkeskjema, 
se til Oslo." (utvidet med det 
siste) 

Variasjon og 
bredde i 
kulturarenaer 

Organisering og utleievilkår for 
lokaler til produksjon og visning av 
kunst og kultur tilpasses 
kulturlivets behov. 

Ny prioritering: 

Starte et arbeid med 
Drammen Scener der man 
ser på frivillighetens kår og 
muligheter innenfor både 

Økt inntjening fra
P09 utleie av -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

"selskapslokaler"
Lisensiere ut

P09 navnerettigheter -0,5 -1,5 -1,5 -1,5på kommunale
anleaa
Redusere innkjøp
av PCer og lpader
politikere; løse

P18 behov neste -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
periode gjennom
mest mulig
qienbruk
Ikke kjøpe nye
PCer og lpader

P18 Kontrollutvalget - -0,09 -0,09 -0,09 -0,09løse behov neste
periode gjennom
qienbruk
Ikke justere opp

P18 lønn -0,137 -0,137 -0,137 -0,137
Kontrollutvalqet

Redusere Lagt inn budsjett for
P18 feilbudsjettering 0 0 0 -10 valggjennomføring 2026 i

RM budsjett
VTA-plasser

P05 dekkes innen den -1,05 -1,05 -1,05 -1,05økte rammen på
P05
Ikke øke

DEKF styrehonorar i -0,025 -0,025 -0,025 -0,025
KFer med deflater

Øke -2,348 -2,048 -2,048 -2,048skatteanslaget

Subtotal -5,15 -5,85 -5,85 -15,85inndekning

Sum/Balanse 0 0 0 -10

Endrinqer til temaplan

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i Endres til Iplanperioden

Overordnet "Medvirkning" legges til som
en 4. hovedprioritering

"Etablering av en pilot som

Sikre trygge og gode barnehage- prøver ut kortere åpningstid i
enkelte barnehager for å styrkeGod oppvekst og og skolemiljø ved at tjenestene bemanningen i den tiden det er Strykesgodt liv har riktig og tilstrekkelig fest barn til stede i barnehagen.kompetanse på rett sted. " + "Piloten evalueres og
vurderes utvidet."

Etablere rutiner for en effektiv "Effektivisere alkoholkontroll
Servicevennlig og servicevennlig plan- og Effektivisere alkoholkontroll og og tobakkstilsyn, herunder
kommune i plan- byggesaksprosess for tobakkstilsyn. forenkling av skjenkeskjema,
og byggesaker næringslivet og innbyggere se til Oslo." (utvidet med det

siste)

Variasjon og Organisering og utleievilkår for Starte et arbeid med

bredde i lokaler til produksjon og visning av Ny prioritering: Drammen Scener der man
kunst og kultur tilpasses ser på frivillighetens kår ogkulturarenaer kulturlivets behov. muligheter innenfor både
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dagens regime og alternative 
regimer. Politisk sak legges 
frem i slutten av 2023. 

Rett bruk av 
kompetanse: 

Bruke de ansattes kompetanse på 
en mest mulig hensiktsmessig 
måte, og sikre god samhandling 
mellom ulike fagområder 

Ny prioritering: 
Fortsette det målrettede 
heltidskulturarbeidet gjennom 
hele perioden. 

Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet 

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre 
tilrettelagte arbeidsplasser i VTA-
bedrifter, i kommunens 
virksomheter og i samarbeid med 
næringslivet 

Kommunen skal til enhver tid 
sikre fnansiering av statlig 
tilbudte “Varig tilrettelagte 
arbeidsplasser” (VTA plasser) 

Utvides med: “, og tilstrebe å 
opprette ekstra plasser på 
kommunalt initiativ ved behov 
og mulighet.” 

Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet 

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre 
tilrettelagte arbeidsplasser i VTA-
bedrifter, i kommunens 
virksomheter og i samarbeid med 
næringslivet 

Ny prioritering 

Ny prioritering: "Benytte 
handlingsrom for å sikre VTA-
bedriftene flere reserverte 
kontrakter." (2023) 

Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet 

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre 
tilrettelagte arbeidsplasser i VTA-
bedrifter, i kommunens 
virksomheter og i samarbeid med 
næringslivet 

Ny prioritering 

Sikre anskaffelser som 
muliggjør at VTA bedrifter kan 
svare på anbud. Se på 
muligheter for å dele opp 
anbud/bruke innovative 
anskaffelser. Lokal profil. 

 
Endring til temaplan, del 2, basert på innspill fra Nærutvalg 

      

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i 
planperioden Endres til 

Nærmiljøutvikling Utvikle knutepunktene i 
kommunedelene 

"Etablere 
overordnede mål 
for knutepunkt" 

«Etablere overordnede mål, og en 
tidslinje, for etablering av 
knutepunkt».  

Folkehelse og 
livsmestring 

Ha varierte forebyggende tilbud 
som bidrar til god psykisk og 
fysisk helse for barn, unge og 
voksne 

Tiltaket endres til: 

"Ha varierte forebyggende tilbud 
som bidrar til god psykisk og fysisk 
helse for barn, unge, voksne og 
seniorer." (Legge til "og seniorer")  

 
 
Endring til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune 

Reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning i 
Drammen kommune 

Det presiseres i «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune» at 
forvaltningen av kommunens kapital arbeider for at selskapene i investeringsporteføljen 

innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med 
Parisavtalen, og at selskapene Drammen kommune er investert i dermed oppnår netto 

nullutslipp innen 2050. Dette er i tråd med målet i den nye klimahandlingsplanen til 
Statens Pensjonsfond Utland. 

Det skal også presiseres i Etiske retningslinjer at natur, klima og økologi er en del av 
etikken, og derfor må være med i kapitalforvaltningen for å styrke Drammens 

ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune. 
 
  

dagens regime og alternative
regimer. Politisk sak legges
frem i slutten av 2023.

Bruke de ansattes kompetanse på Fortsette det målrettedeRett bruk av en mest mulig hensiktsmessig Ny prioritering: heltidskulturarbeidet gjennomkompetanse: måte, og sikre god samhandling
mellom ulike fagområder hele perioden.

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre Kommunen skal til enhver tid Utvides med:", og tilstrebe å
Inkludere alle i tilrettelagte arbeidsplasser i VTA- sikre fnansiering av statlig opprette ekstra plasser påbedrifter, i kommunensarbeid og aktivitet virksomheter og i samarbeid med tilbudte "Varig tilrettelagte kommunalt initiativ ved behov

næringslivet arbeidsplasser" (VTA plasser) og mulighet."

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre I

Ny prioritering: "Benytte
Inkludere alle i tilrettelagte arbeidsplasser i VTA- handlingsrom for å sikre VTA-
arbeid og aktivitet bedrifter, i kommunens Ny prioritering bedriftene flere reservertevirksomheter og i samarbeid med kontrakter." (2023)næringslivet

Øke, videreutvikle og nyttiggjøre Sikre anskaffelser som
muliggjør at VTA bedrifter kan

Inkludere alle i tilrettelagte arbeidsplasser i VTA- svare på anbud. Se på
arbeid og aktivitet bedrifter, i kommunens Ny prioritering muligheter for å dele oppvirksomheter og i samarbeid med anbud/bruke innovativenæringslivet anskaffelser. Lokal profil.

Endring til temaplan, del 2, basert på innspill fra Nærutvalg
T Tl

Kapittel Tiltak i temaplanen Dette prioriteres i Endres til Iplanperioden

Utvikle knutepunktene i "Etablere «Etablere overordnede mål, og en
Nærmiljøutvik/ing overordnede mål tidslinje, for etablering avkommunedelene for knutepunkt" knutepunkt».

Ha varierte forebyggende tilbud "Ha varierte forebyggende tilbud
Folkehelse og som bidrar til god psykisk og Tiltaket endres til: som bidrar til god psykisk og fysisk Ilivsmestring fysisk helse for barn, unge og helse for barn, unge, voksne og

voksne seniorer." (Legge til "og seniorer")

ieldsforvaltnin i Drammen kommune
Reglement for finans- og
gjeldsforvaltning i
Drammen kommune

Det presiseres i «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune» at
forvaltningen av kommunens kapital arbeider for at selskapene i investeringsporteføljen

innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med
Parisavtalen, og at selskapene Drammen kommune er investert i dermed oppnår netto

nullutslipp innen 2050. Dette er i tråd med målet i den nye klimahandlingsplanen til
Statens Pensjonsfond Utland.

Det skal også presiseres i Etiske retningslinjer at natur, klima og økologi er en del av
etikken, og derfor må være med i kapitalforvaltningen for å styrke Drammens

arnbisioner om å bli Nor es rønneste kommune.
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Uspesifisert programområde 
1 Økt tjenestekapasitet gjennom samarbeidsavtaler med ideelle 

organisasjoner og sosiale entreprenører 
 Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten kommunen har til å 

øke sin tjenestekapasitet ved å inngå samarbeidsavtaler om drift av 
kommunale tjenester på vegne av kommunen med ideelle 
organisasjoner og sosiale entreprenører. 

  

2 Renholdstjenester i egenregi 
 Andel renholdstjenester utført i egenregi forutsettes beholdt 

på MINIMUM 50%. Og ved utløp av anbud skal det legges fram sak for 
kommunestyret slik at de kan ta stilling til økt egenproduksjon av 
renhold. 

  

3 ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller sykehjem/omsorgsboliger 
 Benytte regjeringas ekstra overføringer til husbanken i enøkmidler til å 

gjennomføre ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller 
sykehjem/omsorgsboliger. 

  

4 Ingen deflatorjustering av honorar i KFene. 
 Ingen deflatorjustering av honorar i KFene. 

  

5 Brukerråd 
 Det iverksettes brukerråd i løpet av 2023 i alle virksomheter/avdelinger 

som tilbyr tjenester til innbyggerne og hvor brukerråd ikke er iverksatt 
ennå 

  
6 Kompensasjon for relevant godkjent videreutdanning 
 Det utredes hva kostnaden vil være for at all godkjent videreutdanning 

som er relevant for virksomhetene kompenseres fullt ut, og modeller for 
gjennomføring av dette. 

  

7 Vedlikeholdsetterslepet på Glassverkethallen 
 Drammen Eiendom KF bes prioritere vedlikeholdsetterslepet på 

Glassverkethallen i vedlikeholdsplanene for 2023 og 2024, finansiert 
innenfor DEKFs rammer 

  
8 Solceller på kommunale tak 
 Drammen Eiendom KF setter av 5 millioner i P19 i sitt budsjett til 

etablering av solceller på tak. 

Uspesifisert programområde

1 Økt tjenestekapasitet gjennom samarbeidsavtaler med ideelle
organisasjoner og sosiale entreprenører

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten kommunen har til å
øke sin tjenestekapasitet ved å inngå samarbeidsavtaler om drift av
kommunale tjenester på vegne av kommunen med ideelle
organisasjoner og sosiale entreprenører.

2 Renholdstjenester i egenregi

Andel renholdstjenester utført i egenregi forutsettes beholdt
på MINIMUM 50%. Og ved utløp av anbud skal det legges fram sak for
kommunestyret slik at de kan ta stilling til økt egenproduksjon av
renhold.

3 ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller sykehjem/omsorgsboliger

Benytte regjeringas ekstra overføringer til husbanken i enøkmidler til å
gjennomføre ENØK-tiltak på sosiale boliger og/eller
sykehjem/omsorgsboliger.

4 Ingen deflatorjustering av honorar i KFene.

Ingen deflatorjustering av honorar i KFene.

5 Brukerråd
Det iverksettes brukerråd i løpet av 2023 i alle virksomheter/avdelinger
som tilbyr tjenester til innbyggerne og hvor brukerråd ikke er iverksatt
ennå

6 Kompensasjon for relevant godkjent videreutdanning

Det utredes hva kostnaden vil være for at all godkjent videreutdanning
som er relevant for virksomhetene kompenseres fullt ut, og modeller for
gjennomføring av dette.

7 Vedlikeholdsetterslepet på Glassverkethallen
Drammen Eiendom KF bes prioritere vedlikeholdsetterslepet på
Glassverkethallen i vedlikeholdsplanene for 2023 og 2024, finansiert
innenfor DEKFs rammer

8 Solceller på kommunale tak
Drammen Eiendom KF setter av 5 millioner i P19 i sitt budsjett til
etablering av solceller på tak.
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9 Vedlikeholdsetterslep Villa Blå 
 Drammen Eiendom KF som eier av Villa Blå, bes utrede kostnaden ved 

å ta igjen prekært vedlikehold ved bygningsmassen, med mål om at 
verneverdien ved bygningsmassen bevares. Kostnaden vurderes 
dekket inn gjennom vedlikeholdsbudsjettet til Drammen Eiendom KF. 

  
 

Programområde P01 Skole 
 

10 Fast tilhørighet til en enkelt ungdomsskole for elever fra Åskollen 
 Utrede muligheter for en paviljong ved Marienlyst skole slik at elevene 

fra Åskollen kan tilhøre en av u-skolene. Sekundært kan man utrede 
muligheten for en paviljong ved Galterud skole med samme formål, 
hvis det ikke er gjennomførbart på Marienlyst skole. Utredningen 
fremlegges til 1. tertial 2023.  

  
11 Alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i skolen 
 Det utredes alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i 

skolen og andre ekstra kostnader som følger av elever med særskilte 
behov. 

  

12 Skoleskyss Sande VGS 
 Rådmannen bes be Viken endre sin praksis om å ikke gi elever fra 

Berger og Svelvik som går på Sande VGS skoleskyss, slik at disse får 
reise til og fra skolen gratis igjen så snart som mulig. 

  

13 Tilrettelegging for kulturformål ved Veiavangen ungdomsskole 
 Ved planleggingen av byggetrinn 2 for prosjekt Veiavangen 

ungdomsskole skal det prosjekteres for kulturformål. ISO 23591 skal 
legges til grunn for denne prosjekteringen. Drammen Kulturråd og 
Drammen Idrettsråd involveres aktivt i medvirkning i 
planleggingsprosessen. 

  

14 Lekeplasser på skoleområder som nærmiljøanlegg (Forslag fra 
nærutvalg i kommunedel 2) 

 Lekeplasser som ligger inne på skoleområder skal defineres som 
nærmiljøanlegg.  

  

 
Programområde P03 Forebyggende tjenester 

15 Opptjening av pensjonspoeng for fosterfamilier. 
 Rådmannen utreder muligheter for opptjening av pensjonspoeng for 

fosterfamilier. 

9 Vedlikeholdsetterslep Villa Blå

Drammen Eiendom KF som eier av Villa Blå, bes utrede kostnaden ved
å ta igjen prekært vedlikehold ved bygningsmassen, med mål om at
verneverdien ved bygningsmassen bevares. Kostnaden vurderes
dekket inn gjennom vedlikeholdsbudsjettet til Drammen Eiendom KF.

Programområde P01 Skole

10 Fast tilhørighet til en enkelt ungdomsskole for elever fra Askollen
Utrede muligheter for en paviljong ved Marienlyst skole slik at elevene
fra Åskollen kan tilhøre en av u-skolene. Sekundært kan man utrede
muligheten for en paviljong ved Galterud skole med samme formål,
hvis det ikke er gjennomførbart på Marienlyst skole. Utredningen
fremlegges til 1. tertial 2023.

11 Alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i skolen
Det utredes alternative modeller for finansiering av vedtakstimer i
skolen og andre ekstra kostnader som følger av elever med særskilte
behov.

12 Skoleskyss Sande VGS
Rådmannen bes be Viken endre sin praksis om å ikke gi elever fra
Berger og Svelvik som går på Sande VGS skoleskyss, slik at disse får
reise til og fra skolen gratis igjen så snart som mulig.

13 Tilrettelegging for kulturformål ved Veiavangen ungdomsskole
Ved planleggingen av byggetrinn 2 for prosjekt Veiavangen
ungdomsskole skal det prosjekteres for kulturformål. ISO 23591 skal
legges til grunn for denne prosjekteringen. Drammen Kulturråd og
Drammen Idrettsråd involveres aktivt i medvirkning i
planleggingsprosessen.

14 Lekeplasser på skoleområder som nærmiljøanlegg (Forslag fra
nærutvalg i kommunedel 2)

Lekeplasser som ligger inne på skoleområder skal defineres som
nærmiljøanlegg.

Programområde P03 Forebyggende tjenester

15 Opptjening av pensjonspoeng for fosterfamilier.
Rådmannen utreder muligheter for opptjening av pensjonspoeng for
fosterfamilier.
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Programområde P09 Kultur, idrett og frivillighet 

  

16 Samfunnshuset i Mjøndalen som lokal kulturarena 
  Utvikling av samfunnshuset i Mjøndalen som lokal 

kulturarena skal prioriteres. Dette gjøres i samarbeid med lokale 
kulturaktører og knyttes til innvesteringsinnspillet «Aktiv kommune» fra 
rådmann under P09. 

  

17 Tiltak for å bedre svømmeferdighetene til unge mellom 16 og 18 år 
  Rådmann bes ses på aktuelle tiltak for å sikre svømmeferdighetene til 

ungdom som vokser opp i Drammen. Viktig å se på mulighetene for 
samarbeid med frivilligheten for å øke svømmeferdighetene til unge 
mellom 16 og 18 år. 

  

18 Tilskudd til kunstis og kunstgressbane på Vassenga 
 Det settes av 2,5 mill til Vassenga 7-er kunstis og kunstgressbane. 

Dette gjøres samtidig som investering av nytt kjøleanlegg på 
Vassenga. Om nødvendig dekkes tilleggskostnader av omprioriteringer 
av ramma. 

  

19 Egnede lokaler for E-sport i Svelvik 
 Rådmannen vurderer muligheten for egnende lokaler til e- sport aktivitet 

i kommunedel Svelvik. Eventuelt prioriterer å oppgradere dagens 
lokaler slik at de blir funksjonelle for e-sport, hvis det ikke finnes 
egnede lokaler i Svelvik. 

  

20 Mulighet for bruk av lokaler til knutepunkt Konnerud 
 Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av knutepunkt for 

kommunedel Konnerud/Skoger ved tidligere Konnerud Barnehage, 
innen 2. tertial 2023. 

  

21 kommunale garantier for lån til idrettslag  
 Rådmannen bes etablere ordning med kommunale garantier for lån 

idrettslag har til finansiering av idrettsanlegg”  

  

22 Tribuneanlegg på Marienlyst 
 Rådmannen utreder kostnaden og muligheten for å i samarbeid med 

yrkesskolen på Åssiden å kunne etablere nytt tribuneanlegg på 
langsiden av Marienlyst friidrettsbane, der tidligere tribuneanlegg ble 
revet. 

Programområde P09 Kultur, idrett og frivillighet

16 Samfunnshuset i Mjøndalen som lokal kulturarena
Utvikling av samfunnshuset i Mjøndalen som lokal
kulturarena skal prioriteres. Dette gjøres i samarbeid med lokale
kulturaktører og knyttes til innvesteringsinnspillet «Aktiv kommune» fra
rådmann under P09.

17 Tiltak for å bedre svømmeferdighetene til unge mellom 16 og 18 år
Rådmann bes ses på aktuelle tiltak for å sikre svømmeferdighetene til
ungdom som vokser opp i Drammen. Viktig å se på mulighetene for
samarbeid med frivilligheten for å øke svømmeferdighetene til unge
mellom 16 og 18 år.

18 Tilskudd til kunstis og kunstgressbane på Vassenga
Det settes av 2,5 mill til Vassenga 7-er kunstis og kunstgressbane.
Dette gjøres samtidig som investering av nytt kjøleanlegg på
Vassenga. Om nødvendig dekkes tilleggskostnader av omprioriteringer
av ramma.

19 Egnede lokaler for E-sport i Svelvik
Rådmannen vurderer muligheten for egnende lokaler til e- sport aktivitet
i kommunedel Svelvik. Eventuelt prioriterer å oppgradere dagens
lokaler slik at de blir funksjonelle for e-sport, hvis det ikke finnes
egnede lokaler i Svelvik.

20 Mulighet for bruk av lokaler til knutepunkt Konnerud
Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av knutepunkt for
kommunedel Konnerud/Skoger ved tidligere Konnerud Barnehage,
innen 2. tertial 2023.

21 kommunale garantier for lån til idrettslag
Rådmannen bes etablere ordning med kommunale garantier for lån
idrettslag har til finansiering av idrettsanlegg"

22 Tribuneanlegg på Marienlyst
Rådmannen utreder kostnaden og muligheten for å i samarbeid med
yrkesskolen på Åssiden å kunne etablere nytt tribuneanlegg på
langsiden av Marienlyst friidrettsbane, der tidligere tribuneanlegg ble
revet.
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23 Lallaparken i Svelvik 
 Beløp etter salg av aksjer i fergeselskapet i Svelvik (110.000) benyttes 

til tiltak i Lallaparken i Svelvik. Svelvik historielag i dialog med 
Nærutvalget i kommunedel 10 står for realisering av prosjektet. Tiltaket 
skal være rettet mot barn og unge. 

  

24 Fortsatt tilgang til kai for sjøspeiderne 
 Rådmannen sikrer at 5. Drammen sjøs behov for kaiplass til Christiane 

og 3 seilbåter og optimistjoller ivaretas i transformasjonsprosessene av 
Tangenkaia og Drammen Slip. 

  

25 Friluftstiltak i kommunedel 3 (Forslag fra Nærutvalg i kommunedel 3) 
 Rådmannen bes se på muligheter for følgende tiltak for friluftslivet i 

kommunedel 3:  
- utvide utfartsparkeringsplassen i Øvre Solbergvei  
- utbedre St. Hansbrua i Øvre Solbergvei  
- oppgradere deler av lysløypa i Solbergelva samt deler av skiløypa 
opp mot Skytterbanen, rundt stien til Huldreheim og ned til lysløype til å 
bli turvei med tilnærmet universell utforming.  
- preparere lysløypa vest for Øvre Solbergvei  
- utbedre utsikten langs lysløypa vest for Øvre Solbergvei  
- utvide skjøtselsplanen også til Geithol skanse/batteriet på 
Solbergmoen 
 - en utvidet løsning for toalett på Nerdammen, i samarbeid med DNT 

  

26 Tilbakeføring av regulær aktivitet til basis ved Drammensbadet KF 
 Rådmannen legger fram sak om å dele regulær og kommersiell del av 

Drammensbadet KF med mål om å tilbakeføre regulær aktivitet til basis 

  

27 Midler til Naturrestaurering 
 Det omdisponeres 200 000,- på P09s investeringsbudsjett fra "Oppkjøp 

av friluft / naturområder" til Naturrestaurering. 

  

 
P12 Vann, avløp og renovasjon 

  

28 Gradvis innføring av økte VA priser 
 Gjennomføre prisøkning på VA stegvis over to år. 12 % i 2023 og 14 % 

i 2024, og deretter med 3,5 % 

  

29 Utredning av krav om innblanding av biokull i fyllmasser 

23 Lallaparken i Svelvik
Beløp etter salg av aksjer i fergeselskapet i Svelvik (110.000) benyttes
til tiltak i Lallaparken i Svelvik. Svelvik historielag i dialog med
Nærutvalget i kommunedel 10 står for realisering av prosjektet. Tiltaket
skal være rettet mot barn og unge.
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26 Tilbakeføring av regulær aktivitet til basis ved Drammensbadet KF
Rådmannen legger fram sak om å dele regulær og kommersiell del av
Drammensbadet KF med mål om å tilbakeføre regulær aktivitet til basis

27 Midler til Naturrestaurering
Det omdisponeres 200 000,- på P09s investeringsbudsjett fra "Oppkjøp
av friluft/ naturområder" til Naturrestaurering.

P12 Vann, avløp og renovasjon

28 Gradvis innføring av økte VA priser
Gjennomføre prisøkning på VA stegvis over to år. 12 % i 2023 og 14 %
i 2024, og deretter med 3,5 %

29 Utredning av krav om innblanding av biokull i fyllmasser
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 Rådmannen utreder krav om innblanding av biokull i fyllmasser. 

  

30 "Grønn reiseavtale" for ansatte i Drammen kommune 
 Drammen kommune utreder "Grønn reiseavtale" etter modell fra Asker 

kommune, som et initativ for å få flere ansatte i Drammen kommune til 
å gå og bruke kollektivt til jobb. 

  

31 Gråvann i offentlige bygg. 
 Det utredes bruk av gråvann i nye og eksisterende offentlige bygg. 

  

 
P14 Ledelse, styring og administrasjon 

  

32 Øke antall lærlinger 
 Fortsette økningen av antallet lærlinger med ytterligere 20 i 2023 

innenfor ramme. 

  

33 Tiltak for å nå 50% sirkulær 
 Når anskaffelse-strategien revideres skal det sees på å innføre en 

taksonomiscore på 80% så vi oppnår kommunens mål om å være 50% 
sirkulær innen 2030. 

  

34 FNs bærekraftsmål som en del av utredningen av politiske saker 
 Administrasjonen skal ha FNs bærekraftsmål som en del av 

utredningen av politiske saker 

  

 
P15 Samfunnssikkerhet 

35 Tilstandsrapport på tilfluktsrom 
 Rådmannen bes legge frem tilstandsrapport på tilfluktsrom 

  

 
P18 Politisk styring 

36 Innsparing gjennom økt gjenbruk av ressurser 
 Rådmannen presenterer en sak om potensialet for innsparing i 

kommunen gjennom økt gjenbruk av ressurser; særlig med tanke på 
gjenbruk av digitale verktøy. 

 
 

Rådmannen utreder krav om innblanding av biokull i fyllmasser.

30 "Grønn reiseavtale" for ansatte i Drammen kommune
Drammen kommune utreder "Grønn reiseavtale" etter modell fra Asker
kommune, som et initativ for å få flere ansatte i Drammen kommune til
å gå og bruke kollektivt til jobb.

31 Gråvann i offentlige bygg.
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P18 Politisk styring

36 Innsparing gjennom økt gjenbruk av ressurser
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