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KOMMUNESTYRETS 
VEDTAK



90/20 1. tertial 2020

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 09.06.2020 31/20

2 Hovedutvalg for tekniske tjenester 10.06.2020 109/20

3 Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 10.06.2020 45/20

4 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 11.06.2020 41/20

5 Formannskapet 15.06.2020 80/20

6 Kommunestyret 17.06.2020 90/20

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2020 tas til etterretning. 

2. Drammen kommunekasses driftsbudsjett 2020 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til 
innstillingen.

 A: Tjenesteområdene kompenseres med totalt cirka 229,5 millioner kroner: 
  i. Kompensasjon på totalt 122 millioner kroner som følge av merbelastning ved pandemien 
   Tjenesteområdene er kompensert i henhold til de oversikter og prognoser en har over merutgifter 
   for første halvår 2020, med unntak av P04 Helse som også er kompensert for 60 prosent av   
   forventede utgifter 2. halvår. Kompensasjon utover dette vurderes på nytt i 2. tertialrapport. 

  ii. Endringer i rammetilskuddet som følge av oppgaveendringer i revidert nasjonalbudsjett er overført  
   tjenesteområdene med totalt 15,4 millioner kroner.

  iii. Tjenesteområdene er kompensert med totalt 92,1 millioner kroner for øvrige korreksjoner.

    1. Feil i forutsetninger i økonomiplan 2020-2023 er rettet og kompensert    
                     tjenesteområdene med totalt 49,4 millioner kroner. Av dette utgjør 21,8 millioner kroner  
        demografijusteringer til P01, P02 og P06.

    2. P01, P03, P05, P06 og P07 har fått tilført engangsbevilgninger på til sammen 31   
        millioner kroner i 2020 for å lette tilpasningen til nye rammer. 

    3. Friplasser innenfor skole, barnehage og kulturområdet er tilført 11,8 millioner kroner i   
        effekt fra og med 1.8.20. Se også vedtakspunkt 6,7 og 8. 

 B: Det settes av 8,7 millioner kroner til disposisjonsfond for inndekning av merbelastning av koronapandemien i   
      andre halvår 2020.

 C: Merutgifter knyttet til koronapandemien føres på eget prosjektregnskap. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige 
behandling av revidert nasjonalbudsjett 2020 og økonomiske tiltak rettet mot følgene av pandemien. 

4. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2019 for de tre tidligere kommunene 
og Drammen Eiendom KF re-bevilges i 2020 i henhold til vedlegg II til innstillingen. Rådmannen gis fullmakt til å 
fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med kommunestyrets tidligere forutsetninger. 
Re-bevilgningene finansieres i henhold til vedlegg. 

5. Drammen kommunekasses investeringsbudsjett 2020 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II 
til innstillingen. Endringene i investeringsrammen finansieres i henhold til vedlegget. 

6. Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2020 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til 
innstillingen. Endringene i investeringsrammen finansieres i henhold til vedlegget. 
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7. Friplasser innenfor barnehage videreføres med en inntektsgrense på 462 000 kroner fra og med 1.8.2020. 
Videreføring av friplass- og moderasjonsordninger vil vurderes i økonomiplan 2021-2024. 

8. Inntektsmoderasjon for plass i SFO/AKS harmoniseres for alle innbyggere i kommunen fra 1.8.20. Det 
innføres gratis ettermiddagsplass for SFO/AKS for inntekt under 462 000 kroner. Videreføring av friplass- og 
moderasjonsordninger vil vurderes i økonomiplan 2021-2024. 

9. Friplasser for kulturskolen harmoniseres for alle innbyggere i kommunen fra og med 1.8.20 med en inntektsgrense 
på 462 000 kroner. Videreføring av friplass- og moderasjonsordninger vil vurderes i økonomiplan 2021-2024. 

10. Drammensbadet KF gis et ekstra eiertilskudd på 9,4 millioner kroner som følge av økonomiske konsekvenser av 
pandemien. Spørsmålet om ytterligere kompensasjon vurderes på nytt i 2. tertialrapport.  

11. Det gis ekstra tilskudd til Hermansenteret KF for å dekke merkostnadene for ekstern regnskapsføring. I tillegg gis 
et ekstra tilskudd på 0,1 millioner kroner som følge av økonomiske konsekvenser av pandemien. Spørsmålet om 
ytterligere kompensasjon vurderes på nytt i 2. tertialrapport.  

12. Det avsettes 17,2 millioner kroner av reformmidlene for 2020 til egenfinansiering innenfor IKT (A4.2 prosjektet). 

13. Drammen kommune som eier garanterer for ekstra økonomiske tilskudd til Drammen Scener AS, slik at Drammens 
Teater og Union Scene kan gjenåpne fra medio august med arrangementer innenfor de begrensingene som 
myndighetene setter. Konkret tilskudd vurderes i 2. tertialrapport.   

14. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen kirkelige fellesråd til 
investeringsformål med inntil 7 500 000 kroner i 2020. Inntil 6 000 000 kroner garantirammen gjelder tiltak i 
kirkene mens inntil 1 500 000 kroner gjelder gravplassformål. 

  i.  Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 7 500 000 kroner med tillegg av 10 prosent av til 
   enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.   
   Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 8 250 000 kroner.

  ii.  Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 20 år med tillegg 
       av inntil 2 år.

15. Drammen kommune fastsetter nytt vedtak om selvskyldnergaranti for låneopptak med opprinnelig beløp på 
22 500 000 kroner i regi av Mjøndalen Sport og Kultursenter AS.  
  
 i.  Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 22 500 000 kroner med tillegg av 10 prosent av til 
  enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.   
  Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 24 750 000 kroner. 

  ii.  Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 30 år med tillegg 
        av inntil 2 år. 

16. Drammen kommune fordeler midler på cirka 37,7 millioner kroner fra statlig krisepakke i forbindelse med 
pandemien til prosjekter som angitt i vedlegg V til innstillingen. Beløpene innarbeides i revidert investeringsbudsjett 
for henholdsvis Programområde 11 og Drammen Eiendom KF.
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Fra flertallspartienes forslag

Verbalpunkter:

• Rådmannen utarbeider en statusrapport på allerede vedtatte verbalpunkter i økonomiplanen 2019/2023. 
Vedtatte verbalpunkter som ikke er svart ut arbeides videre med.

• Rådmannen arbeider frem nye forslag til innsparing ved 2 tertial.

• Rådmannen lager sak for godtgjørelsesutvalget med mål om reduksjon av partistøtten på 10%.

• Rådmannen legger opp til et kutt av subsidiering av kantina på rådhuset, skulle dette få en konsekvens for arbeidstrening 
ved kantina skal det behandles politisk.  

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet:

• Økning av leiekostnader ved øvingsrom på G60 gjennomføres ikke.

• Økning i leiepriser ved Undergrunnen i Svelvik gjennomføres ikke.

• Rådmannen besørger at allerede igangsatte renholdstiltak ved offentlige sanitærfasiliteter holder en jevn og forsvarlig 
kvalitet gjennom hele sommeren 2020.

• Rådmannen legger opp til en harmonisering av tilskuddsordninger innenfor idrett og kultur.

Hovedutvalg for tekniske tjenester:

• Rådmannen legger opp til full egenfinansiering av byggesak.

• Rådmannen legger frem en sak om utarbeidelse av en helhetlig forskrift for kommunens sjøområder. Rådmannen utarbeider 
samtidig er forslag til forskrift som innebefatter forbud mot bruk av vannscootere i Drammensvassdraget fra Holmen og 
opp i elveløpet.

• Rådmannen legger opp til at innkreving av avgift for lading av el-bil etableres, avgift beregnes pr Kw.

• Rådmannen legger opp til en økning av parkeringsavgift på gateparkering og parkeringshus med 1 krone, gratis ordning 
i kommunale parkeringshus bevares.

Investeringer:

• Det investeres 1 million for etablering av solceller innenfor rammene til Drammen eiendom.

• Satsingen på sykkelplanen utvides med 4 millioner.

• Drammen kommune øker aktiviteten med å søke på statlige støttemidler, ytterligere satsing på sykkelplanen knyttes til dette.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning:

• Kommunestyret viser til de gode erfaringene med kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole, og ber om at 
kommunen, fylkeskommunen og staten går sammen om å se på om det er mulig å sikre finansiering av tiltaket videre. 
Kommunestyret ber om å få en egen sak om dette.

• Rådmannen bes komme med en sak om minimumsbemanning i SFO, for å sikre ansvarlig daglig drift, samt kostnadsvurdering.

• Rådmannen lager et forslag til plan for opptrapping av bemanning, med mål om full bemanning i kommunens barnehager, 
samt en kostnadsvurdering.

• Rådmannen bes ta høyde for utbedring av Langeløkka barnehage i investeringsbudsjettet 2021.

• Rådmannen viderefører de sosialfaglige stillingene tilknyttet den gamle Nedre Eiker skolen og vurder hvordan disse kan 
nyttegjøres i de deler av kommunen der det er nødvendig. 

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg:

• Den politiske plattformen for ny kommune slår fast at Svelvik kjøkken skal videreføres i den nye kommunen. Det forventes at 
rådmannen tillegger dette stor vekt i det videre arbeidet med kjøkkentjenesten i den nye kommunen.

• Rådmannen legger opp til stopp i kjøpt av eksterne tjenester som kommunen selv kan tilby, med minst like god kvalitet. 

• 2 875 000,- omdisponeres fra hovedutvalgets rammer, hvorav 2 000 000 legges inn i rammene til Hovedutvalget for 
kultur og idrett og 875 000,- inn i hovedutvalg for oppvekst og utdanning. Dette for å dekke den nødvendige harmonise-
ringen av idrett og kultur, samt bevaring av sosialfaglige stillinger i skolen. 
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Drift Investering Kommentar
Sykkelsatsing 4 000 000,- Finansieres gjennom økt 

låneopptak

Solceller kommunale bygg 1 000 000,- Tas innenfor rammene til 
Drammen Eiendom

Harmonisering idrett og kultur 2 000 000,- Omdisponeres fra HSO sine 
rammer

Bevaring av sosialfaglige 
stillinger 2020

875 000,- Omdisponeres fra HSO sine 
rammer

Sum: 2 875 000,- 5 000 000,-
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Vedlegg I – til pkt. 2 i kommunestyrets vedtak

Drammen kommunekasse - revidert driftsbudsjett 2020

Beløp i 1000 Vedtatt bud. 
2020 inkl.

tekniske 
justeringer

 Forslag 
korona-

tiltak 

 Tiltak 
RNB 

Tekniske 
juster-
inger 

 Forslag 
øvrige 
tiltak 

Kommune- 
styrets

endringer

 Sum 
forslag 

til 
endringer 

 Revidert. 
budsjett

1.tertial 2020

Sentrale inntekter

Skatt på inntekt og 
formue

-3 016 295 75 000 75 000 -2 941 295

Rammetilskudd -2 755 409 -94 800 -15 374 -110 174 -2 865 583

Engangsmidler 
kommunereform

-33 500 0 -33 500

Integreringstilskudd -109 318 -4 100 -4 100 -113 418

Tilskudd enslige 
mindreårige 
flyktninger

-32 678 3 200 3 200 -29 478

Rente og inv. 
kompensasjon fra 
staten

-24 412 900 900 -23 512

Overføring fra 
kommunale foretak

-87 383 0 -87 383

Sum Sentrale 
inntekter

-6 058 995 -19 800 -15 374 0 0 -35 174 -6 094 169

Sentrale utgifter

Lønnsreserve 80 869 -80 869 -80 869 0

Overgangskostnad ny 
kommune

33 500 -33 500 -33 500 0

Husleie, renhold mv. 
ufordelt

668 685 0 668 685

Premiefond -59 728 0 -59 728

Premieavvik -162 753 0 -162 753

Amortisering av 
tidligere premieavvik

120 059 0 120 059

Tilskudd/kontingent 
pensjon

1 400 0 1 400

Diverse fellesutgifter 
(netto)

45 000 0 45 000

Redusert 
arbeidsgiveravgift 
3.termin

0 -16 000 -16 000 -16 000

Sum Sentrale utgifter 727 032 -96 869 0 -33 500 -130 369 596 663

Programområdene

P01 Skole 1 052 359  9 910  9 000 875 19 785  1 072 144 

P02 Barnehager 823 463  20 000  92  9 200 29 292  852 755 

P03 Forebyggende 
tjenester

352 674  1 330  2 500  4 000 7 830  360 504 

P04 Helse 307 430  20 721  4 682  850  3 950 30 203  337 633 

P05 Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne

314 642  2 970  5 000 7 970  322 612 

P06 Hjemmetjenester 
og institusjon

1 001 639  43 800 -8 360  32 080 -2 875 64 645  1 066 284 

P07 Rus og psykisk 
helse 155 352

 
263  -   263

 
155 615 
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Drammen kommunekasse - revidert driftsbudsjett 2020

Beløp i 1000 Vedtatt bud. 
2020 inkl.

tekniske 
justeringer

 Forslag 
korona-

tiltak 

 Tiltak 
RNB 

 Tekniske 
justeringer 

 Forslag 
øvrige 
tiltak 

Kommune- 
styrets

endringer

 Sum 
forslag til 
endringer 

 Revidert. 
budsjett

1.tertial 2020 

P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

403 641  360  5 000 5 360  409 001 

P09 Kultur, idrett og 
frivillighet

278 089  11 305  7 610  3 850 2 000 24 765  302 854 

P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati

6 080  -   -1 400 -1 400  4 680 

P11 Utbygging og 
samferdsel

80 122  7 200  750  7 500 15 450  95 572 

P12 Vann, avløp og 
renovasjon

-136 820  -    -   0 -136 820 

P13 Arealplan og 
miljø

53 584  2 500  2 600 5 100  58 684 

P14 Ledelse, styring 
og administrasjon

395 579  2 010  8 100  6 650 16 760  412 339 

P15 Samfunnssikkerhet 89 378 -400 -2 000 -2 400  86 978 

P16 Næringsutvikling 11 627  -    -   0  11 627 

P17 Arbeid og 
inkludering

0  -    -   0  -   

P18 Politisk styring 28 771  -    6 700 6 700  35 471 

P19 Sentrale poster 0  -   -850  -   -850 -850 

Sum netto rammer 5 217 608 121 969 15 374 0 92 130 229 473 5 447 080

Finansutgifter

Renteutgifter, 
provisjoner og finans

150 861 -14 000 -14 000 136 861

Avdragsutgifter 206 200 0 206 200

Renteinntekter -138 952 0 -138 952

Lånefondets 
kontantresultat

0 0

Utbytte -98 800 -35 100 -35 100 -133 900

Netto finansutgifter 119 309 -14 000 0 -35 100 -49 100 70 209

Netto driftsresultat 
(KOSTRA)

 4 954 -8 700  -    23 530  14 830  19 783 

Disponering tidligere 
års regnskpsresultat

0 -81 296 -81 296 -81 296

Bruk av 
disposisjonsfond

-88 550 -40 730 -40 730 -129 280

Avsetning 
disposisjonsfond

0  8 700  81 296 89 996 89 996

Sum avsetninger -88 550  8 700  -   -40 730 -32 030 -120 580 

Overføring til
investerings-
regnskapet 83 600 17 200 17 200

 

100 800 

Årsresultat 
(overskudd (-)/
underskudd (+)) 0 0 0 0 0 -0 
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Vedlegg II – til pkt. 4,5 og 6 i kommunestyrets vedtak

Drammen kommunekasse - revidert investeringsbudsjett 2020

Programområde (mill. kr) Opprinnelig 
budsjett 2020

Rebevilling fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Revidert. budsjett
1.tertial 2020

P01 Skole

Inventar og utstyr skole 13 500 1 900 -5 000 10 400

SUM P01 Skole 13 500 1 900 -5 000 10 400

P02 Barnehager

Inventar og utstyr Barnehage 3 900 3 900

SUM P02 Barnehager 3 900 3 900

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjoner 5 000 5 000

Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon 5 000 5 000

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Oppgradering arena, anlegg og natur 3 600 19 500 3 000 26 100

Inventar og utstyr kultur, idrett og frivillighet 1 900 6 100 8 000

Rewilding - etablering av biotoper i skog mv. 1 000 1 000

Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet 6 500 25 600 3 000 35 100

P11 Utbygging og samferdsel

Flomsikring 9 750 9 750 19 500

Maskiner, biler, utstyr og inventar 3 225 3 225

Utredning og planlegging Infrastruktur og 
samferdsel 

25 000 -10 000 15 000

Park - Oppgradering og modernisering 15 650 2 000 -3 000 14 650

Spiralen - Oppgradering 115 000 115 000

Trafikksikkerhet 8 750 18 800 27 550

Vei Oppgradering 20 350 13 600 33 950

Økning sykkelplan 5 000 4000 9 000

Ladepunkter for el-bil 2 000 2 000

Bybrua - Prosjektering og avsetning 8 300 21 700 30 000

Etablering gjestebrygger i sentrum 5 900 5 900

Fjell 2020-parker/ lekeplasser/ gangveier 8 400 8 400

Fjell allmenning 4 000 4 000

Åskollen skole - nærmiljøanlegg 2019 1 700 1 700

Sum P11 Utbygging og samferdsel 204 725 62 700 22 450 285 875

P12 Vann, avløp og renovasjon

Oppgradering Av Dammer 3 300 -1 000 2 300

Vann/avløp 100 000 100 000 200 000

Sum P12 Vann, avløp og renovasjon 103 300 99 000 202 300

P14 Ledelse, styring og administrasjon

Digitalisering 32 700 19 000 20 200 71 900

SUM P14 Ledelse, styring og administrasjon
32 700 19 000 20 200 71 900

P15 Samfunnssikkerhet

Digitalisering 1 800 1 800

SUM P15 Samfunnssikkerhet 1 800 1 800

Totalsum Kommunekassen 369 625 111 000 139 650 620 275
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Drammen Eiendom KF- revidert investeringsbudsjett 2020

Programområde (mill. kr) Opprinnelig 
budsjett 2020

Rebevilling fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Revidert. budsjett
1.tertial 2020

P01 Skole

Brandengen Skole - Utvidelse 100 000 -50 000 50 000

Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus 72 000 72 000

Oppgradering bygningsmassen- Skole 12 400 15 600 28 000

SUM P01 Skole 184 400 15 600 -50 000 150 000

P02 Barnehager

Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020) 18 000 18 000

Oppgradering bygningsmassen barnehager 1 500 1 200 2 700

SUM P02 Barnehager 19 500 1 200 20 700

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Oppgradering bygningsmassen 15 300 15 300

SUM P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  15 300 15 300

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Åskollen -Omsorgsboliger 100 000 100 000

Oppgradering bygningsmassen  institusjoner 6 150 4 700 10 850

SUM P06 Hjemmetjenester og institusjon
106 150 4 700 110 850

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Kommunale boliger 17 650 0 0 17 650

Oppgradering bygningsmassen boliger 8 150 0 0 8 150

Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
25 800 0 0 25 800

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Fotballhall Åssiden 75 000 4 000 79 000

Oppgradering bygningsmassen kultur idrett og 
frivillighet

2 600 2 500 5 100

Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet 77 600 6 500 84 100

P14 Ledelse, styring og administrasjon

Oppgradering bygningsmassen administrasjon 2 500 2 500

Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon 2 500 2 500

P19 Sentrale poster

Oppgradering bygningsmassen Drammen 
Eiendom KF

12 500 14 900 12 000 39 400

Utredning og planlegging eiendomsprosjekter 30 000 30 000

Diverse investeringer Drammen Eiendom KF 5 350 5 350

Strategisk eiendomskjøp 17 250 9 000 26 250

Drammensgården/Nedre Eik gård 12 500 2 500 15 000

Sum P19 Sentrale poster 65 100 27 400 23 500 116 000

Totalsum Drammen Eiendom KF 481 050 70 700 -26 500 525 250

Totalsum investeringer 850 675 181 700 113 150 1 141 525
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Vedlegg IV - til pkt. 4, 5 og 6 i kommunestyrets vedtak
Finansiering av rebevilgninger av ubrukte midler fra 2019 og nye investeringer per 1. tertial 2020

Beløp i 1000 kroner Vedtatt budsjett 
2020

Rebevilgning 2019 Forslag endringer 
2020

Revidert budsjett 
2020

Finansieringsbehov

Investeringsutgifter  369 625  111 000  139 650  620 275 

Videreutlån av 
husbankmidler

 
360 000 

 
360 000 

Avdragutgifter 
videreutlån  69 189 

 
69 189 

Egenkapitalinnskudd 
pensjon (DKP og KLP)

 
12 000 

 
12 000 

Total Kommunekassa  810 814  111 000  139 650  1 061 464  

Investeringsutgifter  481 050  70 700  26 500  525 250 

Total Drammen 
Eiendom KF 

 
481 050 

 
70 700 

 
26 500 

 
592 050 

Sum finansieringsbehov  1 291 864  181 700  113 150  1 586 714

Finansiering

Låneopptak -251 824 -91 020 -116 033 -458 877

Innlån Husbanken -360 000 -360 000

Mva kompensasjon -45 203 -19 980 -6417 -71 600

Mottatte avdrag avdrag 
utlån fra Drammen 
kommunekasse

-960 -960

Mottatte avdrag 
videreutlån -69 189 -69 189

Overføring fra 
driftsbudsjettet -83 638 17 200 -100 838

Total Kommunekassa -810 814 -111 000 -139 650 -1 061 464

Låneopptak -373 798 -57 974 -33 730 -398 042

Mva kompensasjon -73 152 -12 726 -4770 -81 108

Eiendomssalg (generell 
rammeforutsetning)

-5 000 -5 000

Bruk av egenkapital 0 -12 000 -12 000

Tilskudd og tippemidler -29 100 -29 100

Total Drammen 
Eiendom KF -481 050 -70 700 -26 500 -525 250

 Sum finansiering -1 291 864 -181 700 -113 150 -1 586 714

Udekket finansiering 0 0 0 0

13 | 1. tertialrapport 2020



Vedlegg V - til pkt. 16 forslag til vedtak

Navn på hovedprosjekt Total kostnad Kort beskrivelse av tiltaket Delprosjekt 
som krisetiltak 

Kommunale boliger: Utbedring 
av etterslep på vedlikehold utover 
budsjetter for 2020

20 000 000 Oppgradering av boliger 4 200 000

Vedlikehold formålsbygg 30 000 000 Vedlikehold formålsbygg  3 500 000

Mjøndalen Skole - uteområder, samt 
gangvei til Veieavangen skole

30 000 000 Uteområdet og lekeapparater 
på Mjøndalen skole 

11 000 000

Delsum Drammen Eiendom KF   18 700 000

Sykkelvei: Sykkelvei med fortau Øvre 
Storgate, gjennom Drammen park

17 500 000 Sykkelvei med fortau fra Øvre 
Sund bru og gjennom Drammen 

park.

14 500 000

Skateanlegg Svelvik ungdomsskole 4 500 000 Kompletterer uteområdene  
Svelvik skole

4 500 000

Delsum Programområde 11   19 000 000

Totalsum   37 700 000
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HOVEDTREKK 
1. TERTIALRAPPORT 2020 



Omstilling i en usikker tid
Drammen kommune ble etablert 1. januar 2020 som Norges sjuende største kommune, med mer enn 100 000 innbyggere. 
 
Det er store ambisjoner knyttet til den nye storkommunen. En større kommune vil kunne utnytte stordriftsfordeler, og levere mer 
robuste tjenester til befolkningen. Det er et mål at tjenestene skal leveres nær der innbyggerne bor. 
 
Det er viktig at avstanden mellom de som styrer og dem som blir styrt ikke er for stor. Drammen kommune legger derfor opp 
til å bygge et sterkt og levende lokaldemokrati i alle deler av den nye kommunen. Innbyggerne skal involveres og være aktivt 
deltakende i utviklingen av hele kommunen, av kommunedelene lokalt og av de kommunale tjenestene.

 
Drammen har store investeringsbehov
Drammen kommune har behov for å foreta store investeringer i årene fremover. Vi lever lengre og andelen innbyggere over 
80 år vil øke betydelig. Dette vil legge press på de kommunale tjenestene. Det er ikke realistisk å øke budsjettene i takt med 
befolkningsendringene vi vet vil komme. 
 
For å møte disse utfordringene vil kommunen måtte legge til rette for at folk kan bo hjemme lengst mulig. Dette vil kreve 
investeringer, i form av tilrettelagte boliger med moderne velferdsteknologi. Heldøgns omsorg kan også gis i hjemmet, og 
sykehjemsplasser bør være forbeholdt dem som ikke kan gis nødvendig helsehjelp hjemme. 
 
Det er også et større behov for investeringer knyttet til den nye kommunens infrastruktur. Selv om befolkningsveksten i Norge 
har avtatt, vil folketallet i sentralt beliggende kommuner, som Drammen, vokse fremover. Drammen har 
ambisjoner om å skape nye arbeidsplasser og et voksende næringsliv er avhengig av å transportere varer og tjenester. 
Dette krever et effektivt transportsystem, med god fremkommelighet og nødvendig trafikksikkerhet. Samtidig må vi ivareta 
klima- og miljøhensyn.

 
Vi må finne rom for investeringene
De fleste investeringsprosjekter finansieres i stor grad ved låneopptak. Selv om de økonomiske handlingsreglene i Drammen 
kommune tilsier at deler av investeringene skal egenfinansieres vil det allikevel være behov for betydelige låneopptak for å 
realisere større investeringsprosjekter. 
 
Samtidig er det helt nødvendig å begrense veksten i kommunens lånegjeld. Rente- og avdragskostnader skal dekkes over 
driftsbudsjettet, og dersom denne belastningen blir for stor vil kommunens handlingsrom svekkes. 
 
Det betyr at Drammen kommune må ha et driftsnivå som gir et årlig driftsoverskudd. Dette driftsoverskuddet er helt nødvendig 
for å realisere kommunens investeringsambisjoner.

 
Nøkkelen er effektiv drift
I økonomiplan 2020-2023 påpekte rådmannen at alle driftsinntekter i den nye kommunen ville gå med til å dekke de 
løpende driftsutgiftene. I forkant av økonomiplanarbeidet var driften tatt ned med 100 årsverk. Det ble også i økonomiplanen 
lagt inn et effektiviseringskrav til programområdene på i alt 50 millioner kroner. Disse to grepene var nødvendige for at 
kommunen skulle kunne gå i balanse i 2020. 
 
I løpet av 3. tertial 2019 ble det klart at alle de tre tidligere kommunene hadde for høyt driftsnivå inn i 2020. Dette dreide seg 
i første rekke om tjenestene innenfor helse, sosial og omsorg, men også enkelte andre områder. 
 
Denne utviklingen forsterker behovet for omstilling i tjenestene. Rådmannen varslet i økonomiplan 2020-2023 en egen sak 
om å etablere et økonomisk handlingsrom for å finne rom for egenfinansiering av investeringer og politiske prioriteringer. 
Målet er å frigjøre 50 millioner kroner over driften i 2021, stigende til 150 millioner kroner i 2014. Saken er til politisk 
behandling samtidig med 1. tertialrapport. 
 
Ny kommune i støpeskjeen 
Det er et stort omstillingsarbeid å etablere en ny kommune. En ny organisasjon skal sette seg og virksomhetene skal tilpasse 
seg nye økonomiske rammer, samtidig som priser, gebyrer, tjenestenivå og ulike ordninger skal harmoniseres. Ikke minst skal 
tre ulike kulturer smelte sammen til én. 
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En del av dette arbeidet var gjort i forkant av etableringen av den nye kommunen 1. januar. Mange avklaringer var imidlertid 
skjøvet på til behandlingen av 1. tertialrapport i juni 2020.     
 
Dette arbeidet startet opp i januar, da den nye driftsorganisasjonen ble etablert. Det var samtidig en forutsetning at 
kommunen skulle levere et fullverdig tjenestetilbud til innbyggerne fra dag én.

 
Beredskapen testes
Omstillingsarbeidet var godt i gang, men 12. mars ble Norge og Drammen innhentet av pandemien som har skremt en hel 
verden. Allerede etter to måneders drift måtte den nye kommunen sette kriseledelse. 
 
Regjeringen innførte de strengeste restriksjonene vi har opplevd i fredstid. Rådhuset og andre publikumsrettede tjenester ble 
stengt, og alle ressurser ble prioritert til å håndtere den svært krevende situasjonen en slik pandemi innebærer. 
 
Innenfor helse- og omsorg, de områdene hvor omstilling er mest nødvendig, måtte alt effektiviserings- og omstillingsarbeid 
legges til side. Alle krefter måtte settes inn for å ivareta brukerne av tjenestene og øvrige innbyggere på en forsvarlig måte. 
 
Ansatte og ledere på alle nivåer innen helse- og omsorgssektoren har gjort en formidabel innsats gjennom flere måneder. 
De har arbeidet under til dels svært krevende arbeidsforhold med strenge smitteverntiltak, for å ivareta pasienter og beboere, 
arbeidskolleger og seg selv. 
 
Drammen har i likhet med andre store norske kommuner vært hardt rammet av pandemien. Mer enn 200 personer er blitt 
smittet og ved utgangen av mai var det registrert 15 dødsfall som følge av smitte. 
 
En lang rekke virksomheter har vært nødt til å tenke nytt rundt drift og tjenestetilbud. Skoler og barnehager har vært stengt for 
de fleste barna i flere uker. Kun barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner har fått komme på skole og i barnehage.

Lærerne i Drammen har drevet undervisning hjemmefra for elever på hjemmeskole. De har sørget for at elevene har hatt et 
best mulig pedagogisk tilbud i perioden med hjemmeskole og fortjener all honnør for arbeidet som er lagt ned. 
 
Mange ansatte har stilt opp og påtatt seg alternative arbeidsoppgaver, ettersom de ikke kunne utføre det arbeidet de 
normalt gjør. Andre har hatt sine vanlige arbeidsoppgaver, men har utført disse hjemmefra. 
 
Pandemien, og restriksjonene knyttet til den, har medført store inntektstap og ekstraordinære kostnader for Drammen 
kommune: 
 
Barnehager, skolefritidsordningen og aktivitetsskolen har vært stengt, og foreldrebetalingen har følgelig uteblitt. Det samme 
gjelder ulike kultur- og fritidstilbud, som ellers gir billettinntekter. 
 
Det har også vært behov for å kjøpe inn store mengder smittevernutstyr, og spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren har 
det vært utstrakt bruk av overtid for å håndtere krisen. 

 
Det er for tidlig å anslå hvor store de økonomiske konsekvensene av pandemien vil bli. Dette avhenger av hvor lenge 
smitteverntiltakene vil vare og av hvilken kompensasjon staten gir kommunene. Så langt har regjeringen uttalt at kommunenes 
merutgifter skal kompenseres, og det er varslet en kompensasjon på om lag 95 millioner kroner for Drammen kommunes del. 
 
I tillegg forventes det en lavere lønns- og prisstigning enn tidligere forutsatt. Staten regner også inn denne reduksjonen som 
en besparelse for kommunene. 
 
Drammen har opplevd en kraftig stigning i arbeidsledigheten under pandemien. En rekke virksomheter ble stengt av 
smittevernhensyn og ansatte ble permittert. En god del av disse er nå tilbake i jobb, men mange er fremdeles permitterte. 
En del har også mistet jobben permanent, som følge av konkurser og oppsigelser.

Det er usikkert hvordan dette vil påvirke de kommunale tjenestene på noe sikt, men det må tas høyde for at flere kan komme 
til å innfri kravene til gratis tjenestetilbud eller få behov for sosialhjelp i en periode.
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Forsterket behov for omstilling i tjenestene
Regjeringen varslet allerede i perspektivmeldingen (2017) at det forventes at kommuneøkonomien vil være stram i årene som 
kommer. Det kan ikke forventes noen markant økning i overføringene fra staten. Dette bildet forsterkes av større usikkerhet 
rundt skatteinngangen, som følge av vesentlig høyere arbeidsledighet enn før pandemien brøt ut. 
 
For inneværende budsjettår viser regnskapet et samlet merforbruk på 16 millioner kroner mot periodisert budsjett per 1.tertial. 
Det er samtidig et samlet merforbruk i programområdene med 89,7 millioner kroner. Det er størst merforbruk innenfor 
programområdene som ligger under hovedutvalget for helse, sosial og omsorg, men også innenfor andre programområder. 
Etter budsjettjusteringene i 1. tertial er prognosen et samlet merforbruk på 19,8 millioner kroner. 
 
Dette betyr at behovet for å effektivisere kommuneorganisasjonen og redusere kostnadsnivået er betydelig forsterket etter 
budsjettbehandlingen i desember 2019. 
 
Merforbruket i 2020 er isolert sett ikke noen krise. De tre kommunene som etablerte Drammen kommune, hadde et samlet 
overskudd i 2019 på 80 millioner kroner. I tillegg har kommunen omstillingsmidler fra staten og ekstraordinære utbytter fra 
selskaper kommunen har eierandeler i. 
 
Det er derfor mulig å finansiere overforbruket i 2020 uten å tære ytterligere på disposisjonsfondet, utover det som allerede er 
vedtatt i økonomiplanen. 
 
Drammen kommune kan imidlertid ikke i fortsettelsen drives med overforbruk i et slikt omfang. I 2020 dekkes eksempelvis 
egenfinansiering av investeringene av disposisjonsfondet. Dersom kommunens investeringsambisjoner skal realiseres må det 
frigjøres midler fra driften. 
 
Rådmannen forbereder tiltak for å redusere driftskostnadene. Men det er ikke realistisk å forutsette at alle programområdene 
vil unngå et merforbruk ved årets utgang. Nettopp derfor er det avgjørende at virksomhetene innen de ulike 
programområdene går inn i 2021 med riktig dimensjonering og riktig kostnadsnivå.

Rådmannen har i 1. tertial vært svært restriktiv med å legge inn midler til nye tiltak på drift. Når det gjelder investeringer, 
foreslås det, i første rekke, midler til prosjekter som var besluttet i de tidligere kommunene, forutsatt at disse er igangsatt 
eller at kommunen allerede er kontraktsmessig bundet opp til å gjennomføre prosjektene. Det er ikke rom for vesentlige nye 
investeringer uten at driftsnivået reduseres.

 
Omstillingsarbeidet vil kreve tid
Én av konsekvensene av pandemisituasjonen er at deler av omstillingsarbeidet har vært satt på vent. Dette gjelder både 
tilpasning til ny dimensjonering i tjenestene og generell effektivisering, hvor noen virksomheter i dag har riktig nivå, mens 
andre fortsatt har en vei å gå. Rådmannen ser at det vil være nødvendig å bruke hele 2020 for å komme i mål. 
 
De tre tidligere kommunene har gjort ulike prioriteringer, som har ført til ulikt tjenestetilbud og prisnivå på de kommunale 
tjenestene. Det er nødvendig at dette harmoniseres slik at det gis likeverdige tilbud i hele den nye kommunen. 
 
Noen av harmoniseringstiltakene var på plass fra 1. januar, flere av de resterende skulle etter planen avklares i 1. tertial, 
mens det på enkelte områder var forutsatt at harmonisering skulle være på plass i løpet av året. 
 
Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen vi har hatt siden 12. mars, ser rådmannen at det i 1. tertial er nødvendig å skyve 
på en del av de avklaringene som var varslet i økonomiplanen. Rådmannen vil komme tilbake til disse, og andre forhold som 
har vært satt på vent, i økonomiplan 2021-2024.

 
Dette er krevende, men vi vet hvor vi skal
Det er et stor og krevende arbeid som ligger foran oss, både for ledere på alle nivåer og for ansatte i virksomhetene. Vi har 
imidlertid et oppdrag, både folkevalgte, ledere og ansatte – og det er å realisere ambisjonene om å etablere en kommune 
som leverer gode, helhetlige tjenester nær innbyggerne, som har et levende lokaldemokrati og en bærekraftig økonomisk 
drift. Det oppdraget står ved lag.
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ØKONOMI OG BUDSJETT



Økonomisk status per 1.tertial 2020
Rådmannen varslet i økonomiplan 2020-2023 at budsjetter og rammer bar preg av å være midlertidige, og at 1. tertial 
ville være en tertialrapport med større justeringer enn i et normalår. Pandemien har forsterket dette behovet. Rådmannen 
understreker at med de justeringer som nå foreslås i 1. tertialrapport, legges det til grunn at rammene er endelige og 
realistiske.

Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med i alt 229,5 millioner kroner i 1. tertial 2020, hvorav omlag 122 
millioner kroner er dekning av netto merutgifter forbundet med pandemien. Samtidig økes de sentrale postene samlet sett på 
skatt, rammetilskudd, sentrale lønns- og pensjonsavsetninger og finans/utbytteposter med til sammen 214,6 millioner kroner. 
Justeringene relaterer seg i stor grad til økonomiske konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett (RNB) og pandemien, samt 
større tilpasninger i den ordinære driften som følge av kvalitetssikring og revidering av budsjettene.

1. tertialrapport 2020 - med større justeringer enn et normalår
Det er utført betydelig kontroll av budsjettgrunnlaget fra høsten 2019. Det har vært et omfattende arbeid med detaljering og 
gjennomgang av rammer og detaljbudsjett. Det er i denne prosessen som forventet og varslet avdekket større og mindre feil 
og mangler i budsjettene. Mye av dette er rettet opp ved å flytte budsjettmidler mellom programområder. Denne jobben 
er gjort forut for utarbeidelsen av 2. tertialrapport, og skal være innarbeidet i rammene. Det er allikevel i denne prosessen 
fremkommet enkelte forhold som ikke har vært av en slik karakter at rådmannen kun kan justere de enkelte programområder. 
Disse forholdene er omtalt i 1. tertialrapport og foreslått justert enten som tekniske justeringer eller som rettelser av 
forutsetninger som ble lagt til grunn i økonomiplan 2020-2023.

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning og hovedutvalget for helse, sosial og omsorg styrkes med generelle 
rammetilpasninger i form av engangsbevilgninger i 2020 på tilsammen 31 millioner kroner. Demografikompensasjon er 
revurdert med utgangspunkt i nye prognoser og er foreslått justert i 1. tertial. Som følge av denne gjennomgangen har de 
samme hovedutvalgene fått tilført cirka 21,8 millioner kroner i demografikorreksjoner.

Regnskapsstatus per 1. tertial
Drammen kommunekasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på 16 millioner 
kroner. Programområdene viser samlet et merforbruk på 89,7 millioner kroner.

Vedtatt budsjett for 2020 viser et negativt netto driftsresultat på 4,9 millioner kroner. Rådmannens forslag til budsjettendringer 
per 1. tertial innebærer at netto driftsresultat svekkes med 14,8 millioner kroner, slik at forslag til revidert budsjett viser 
et netto driftsunderskudd på 19,8 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad de omtalte større engangsbevilgningene til 
programområdene.

Store ubalanser inn i 2020
Det går frem av tertialrapporten at Drammen kommune fortsatt har utfordringer knyttet til å etablere balanse i driftsbudsjettet 
for 2020. Tjenestene hadde et for høyt driftsnivå inn i 2020. Rådmannen foreslår flere større engangsbevilgninger i 1.tertial. 
Tjenesteområdene melder om fortsatt utfordringer etter disse korreksjonene. Foreløpig årsprognose tilsier et merforbruk på om 
lag 46,1 millioner kroner etter at korreksjoner i 1.tertial er foreslått. 

Programområdene har et merforbruk på om lag 89,7 millioner kroner mot periodisert budsjett per 1. tertial. Rådmannen 
varslet både i økonomiplanen og i tidligere rapporteringer at tjenesteområdene hadde for høyt driftsnivå med seg inn i 
2020. Virksomhetene i de tre tidligere kommunene endte med et merforbruk på rundt 61 millioner kroner for budsjettåret 
2019. Merforbruket var i hovedsak innenfor hovedutvalg for oppvekst og utdanning og hovedutvalg for helse, sosial og 
omsorg. Denne utfordringen er på mange måter videreført inn i 2020 og har blitt noe forsterket som følge av pandemien.

Ubalansene krever større omstillinger, strategiske tiltak og langsiktige tilpasninger
Å bringe budsjettet i balanse er en krevende prosess, som uansett vil ta noe tid. I dagens situasjon, hvor mange av 
kommunens virksomheter er under hardt press som følge av pandemien, vil dette bli enda mer tidkrevende. Ledelse og 
ansatte har nødvendigvis hatt fullt fokus på å håndtere situasjonen rundt pandemien.  
 
Dette innebærer at årets budsjettutfordringer i stor grad må løses ved bruk av engangsmidler, noe som understreker 
viktigheten av det arbeidet som skal gjøres i forberedelse av økonomiplan 2021-2024. Utfordringene løper ikke fra oss, de 
må håndteres i økonomiplanen. Dette er en alvorlig situasjon som ble drøftet med formannskapet under budsjettseminaret 
17. april.  Konsekvensjustert økonomiplan for 2020-2023 er innarbeidet i vedlegg «Konsekvensjustert økonomiplan 2020-
2023.

Det er iverksatt flere tiltak, og rådmannen har utarbeidet strategier for å levere et best mulig grunnlag for å oppnå 
budsjettbalanse i 2020. Rådmannen har utarbeidet en tiltaksliste som er rapportert til formannskapet under budsjettseminaret 
og som er innbakt i saken om «Økt økonomisk handlingsrom» (tema 2 under de ulike strategiene). De tjenesteområdene som 
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har de største økonomiske utfordringene er imidlertid de som også er hardest rammet av pandemien. Dette har ført til at flere 
gode tiltak ikke har kunnet settes i verk. Det understrekes også at for disse områdene er det nødvendig med strategiske og 
strukturelle grep for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer.

Rådmannen foreslår større engangsbevilgninger i 2020 enn normalt
Sett i lys av disse forholdene har rådmannen foreslått å gi større engangsbevilgninger i 2020 enn normalt, for å sikre at 
programområdene har realistiske rammer i 2020. Hovedutvalget for oppvekst og utdanning og hovedutvalget for helse, 
sosial og omsorg har fått engangsbevilgninger på henholdsvis 6 og 25 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen 
demografikompensasjon på tilsammen 21,8 millioner kroner, hvorav P06 hjemmetjenester og institusjon er foreslått varig 
styrket med 17 millioner kroner. For ytterligere detaljer, se tabell i slutten av kapittelet og omtale under hvert programområde.

Kompensasjon av merbelastning som følge av pandemien
Rådmannen har lagt til grunn at alle programområdene får kompensert for kjente og faktiske forhold per første halvår 2020. 
I tillegg har helse fått tilført 60 prosent av anslått kostnad for 2. halvår. Prognosen for 2. halvår er svært usikker, men dette 
området må planlegge for fortsatt høy aktivitet blant annet knyttet til testregime osv. Totalt gir dette en kompensasjon for 
pandemirelaterte kostnader i 1. tertial på 122 millioner kroner. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, og kommer tilbake med 
oppdaterte vurderinger rundt den økonomiske situasjonen og videre kompensasjon i 
2. tertialrapport. For nærmere detaljer se egen omtale av de økonomiske konsekvensene av pandemien, samt vedlegg til 1. 
tertialrapport. 

Det kan se ut som kostnadene for Drammen kommune som følge av pandemien er større en det som har vært kompensert 
fra regjeringen så langt. Svært foreløpig beregnet netto merkostnad for Drammen kommune er på 21,1 millioner kroner. Det 
er fortsatt stor usikkerhet rundt varigheten og omfanget av smitterverntiltakene og rundt hvilken kompensasjon staten vil gi 
kommunene i fortsettelsen. 

Sentrale inntekter, utgifter og finansielle poster
På inntektssiden oppjusteres sentrale inntekter med 35,2 millioner kroner. Skatteanslaget nedjusteres med 75 millioner kroner, 
tilsvarende det regjeringen har lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Rammetilskuddet økes med 110,2 millioner hvorav 
94,8 millioner kroner til inndekning av merbelastning i forbindelse med pandemien.

De sentrale utgiftene nedjusteres med 130,4 milloner kroner. Som følge av kraftig nedjustert lønns- og prisvekst i revidert 
nasjonalbudsjett frigis lønnsreserven på 80,9 milloner kroner. I tillegg er det lagt inn en besparelse på 16 milloner kroner for 
arbeidsgiveravgift i 3. termin som følge av at staten legger inn et kompenserende tiltak ved å nedjustere arbeidsgiversatsen 
med 4 prosentpoeng. Reformmidler på totalt 33,5 millioner kroner disponeres til å saldere engangsbevilgninger i 
programområdene. 17,2 millioner kroner benyttes til egenkapitalfinansiering av IKT-prosjektet A4.2.

Som følge av lavere renter er de finansielle postene nedjustert med 14 millioner kroner, i forhold til vedtatt budsjett. Det 
legges til grunn økte utbytter på til sammen 35,1 millioner kroner. 

Årsoppgjørsdisposisjoner
Rådmannen foreslår å avsette resultatet fra 2019 til disposisjonsfondet. I tillegg er regnskapet knyttet til pandemiutgiftene 
i pluss med 8,7 millioner kroner. Dette foreslås avsatt som buffer for fremtidig kompensasjon til pandemirelaterte 
merkostnader. Korreksjoner i programområdenes rammer finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med 23,5 millioner 
kroner.
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Drammen kommunekasse - hovedoversikt  
- økonomisk status driftsregnskapet per 30.04.2020

Økonomisk status driftsregnskapet per 30.04.2020

Beløp i 1000 Regnskap 
hiå. 2020 

Vedtatt budsjett 
inkl. tekniske 
justeringer hiå. 
2020 

 Avvik i kr hiå. 
2020  Avvik i % 

Vedtatt bud. 
2020 inkl.
tekniske 
justeringer

Sentrale inntekter

Skatt på inntekt og formue -874 820 -875 717 -897 0,1 % -3 016 295

Rammetilskudd -1 147 342 -1 076 886  70 456 -6,5 % -2 755 409

Engangsmidler 
kommunereform

-33 471 -33 500 -29 0,1 % -57 912

Integreringstilskudd -5 013 -5 911 -898 15,2 % -109 318

Tilskudd enslige mindreårige 
flyktninger

-5 382 -8 735 -3 353 38,4 % -32 678

Rente og inv. kompensasjon 
fra staten

 -    -    -   - 0

Overføring fra kommunale 
foretak

 -    -    -   - -87 383

Sum Sentrale inntekter -2 066 029 -2 000 749  65 279 -3,3 % -6 058 995

Sentrale utgifter

Lønnsreserve  -    -    -   - 80 869

Overgangskostnad ny 
kommune

 -    -    -    - 33 500

Husleie, renhold mv. ufordelt  218 505  224 093  5 588 2,5 % 668 685

Premiefond  -    -    -    - -59 728

Premieavvik  -    -    -    - -162 753

Amortisering av tidligere 
premieavvik

 -    -    -    - 120 059

Tilskudd/kontingent pensjon  -    -    -    - 1 400

Diverse fellesutgifter (netto)  853  0 -853  - 45 000

Redusert arbeidsgiveravgift 
3.termin

 - 0

Sum Sentrale utgifter  219 358  224 093  4 735 2,1 % 727 032

Programområdene

P01 Skole  380 852  373 891 -6 961 -1,9 % 1 052 359

P02 Barnehager  284 370  275 261 -9 109 -3,3 % 823 463

P03 Forebyggende tjenester  128 549  126 670 -1 879 -1,5 % 352 674

P04 Helse  114 583  106 995 -7 588 -7,1 % 307 430

P05 Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne

 116 200  113 985 -2 216 -1,9 % 314 642

P06 Hjemmetjenester og 
institusjon

 378 500  349 744 -28 756 -8,2 % 1 001 639

P07 Rus og psykisk helse  64 688  65 220  533 0,8 % 155 352

P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

 146 822  136 965 -9 857 -7,2 % 403 641

P09 Kultur, idrett og 
frivillighet

 91 662  89 521 -2 142 -2,4 % 278 089
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Beløp i 1000 Regnskap 
hiå. 2020 

Vedtatt budsjett 
inkl. tekniske 
justeringer hiå. 
2020 

 Avvik i kr hiå. 
2020  Avvik i % 

Vedtatt bud. 
2020 inkl.
tekniske 
justeringer

P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati

 476  1 392  916 65,8 % 6 080

P11 Utbygging og 
samferdsel

 52 574  26 118 -26 456 -101,3 % 80 122

P12 Vann, avløp og 
renovasjon

 52 527  49 701 -2 826 -5,7 % -136 820

P13 Arealplan og miljø  14 544  16 577  2 032 12,3 % 53 584

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

 148 903  153 898  4 995 3,2 % 395 579

P15 Samfunnssikkerhet  27 512  28 243  732 2,6 % 89 378

P16 Næringsutvikling  4 604  4 536 -68 -1,5 % 11 627

P17 Arbeid og inkludering  250  -   -250 - 0

P18 Politisk styring  10 920  10 109 -812 -8,0 % 28 771

P19 Sentrale poster -

Sum netto rammer  2 018 535  1 928 825 -89 710 -4,7 % 5 217 608

Finansutgifter

Estimert pensjonsmidler 
31.12.2019 = 

 
6 014 

 
6 308 

 
294 4,7 % 150 861

Avdragsutgifter  -    -    -   - 206 200

Renteinntekter -14 667 -11 294  3 373 -29,9 % -138 952

Lånefondets kontantresultat  -    -    -    - 

Utbytte  -    -    -    - -98 800

Netto finansutgifter -8 653 -4 985  3 667 -73,6 % 119 309

Netto driftsresultat 
(KOSTRA)

 163 212  147 183 -16 029  4 954 

Disponering tidligere års 
regnskpsresultat

 -    -    -   0

Bruk av disposisjonsfond  -    -    -   -88 550

Avsetning disposisjonsfond  -    -    -   0

Sum avsetninger  -    -    -   -88 550

Overføring til 
investeringsregnskapet

 -    -    -   
83 600

Årsresultat (overskudd 
(-)/underskudd (+))

0

Årsoppgjør 2019
De tre tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik fikk i regnskap 2019 et udisponert overskudd (årsresultat) på 
til sammen 81,3 millioner kroner[1]. Rådmannen vil foreslå at årsresultatene tilføres disposisjonsfondet ved kommunestyrets 
behandling av regnskapssakene. Disponering av mindreforbruket og avsetning til disposisjonsfond foreslås innarbeidet i 1. 
tertialrapport. 

[1] De tre tidligere kommunene hadde følgende årsresultat i 2019: Drammen 52,2 millioner kroner, Nedre Eiker 22,9 
millioner kroner og Svelvik 6,1 millioner kroner

Revidert nasjonalbudsjett 2020/kommuneproposisjonen 2021
Regjeringen la 12. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) og kommuneproposisjonen for 2021. 
Finanskomiteen skal avgi sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett senest 12. juni med planlagt endelig behandling i Stortinget 
19. juni. Regjeringens forslag er sterkt preget av den pågående pandemien. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de 
viktigste endringene med fokus på virkningene dette vil få for Drammen kommune.
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Nedjustert kommunal deflator
I statsbudsjettet for 2020 ble det lagt til grunn lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) på 3,1 prosent. 
Dette anslaget var basert på lønnsvekst på 3,6 prosent og prisvekst på 2,2 prosent. Som følge av betydelig lavere aktivitet 
i norsk økonomi har regjeringen i RNB 2020 nedjustert den kommunale deflatoren til 1,4 prosent, basert på 1,5 prosent 
lønnsvekst og 1,2 prosent prisvekst. Regjeringen har beregnet at dette vil øke kommunenes kjøpekraft med 7,7 milliarder 
kroner i år. Regjeringen har anslått at dette kan gi Drammen kommune økt kjøpekraft på 130 millioner kroner i år. 

Betydelig nedjustering av kommunenes skatteinntekter
Kommunenes skatteinntekter anslås å falle med om lag 4 milliarder kroner i år sammenliknet med anslaget i saldert 
statsbudsjett 2020. Dette innebærer at årets skatteutvikling på landsbasis nedjusteres med 2,4 prosentenheter fra vekst på 
1,3 prosent til nedgang på 1,1 prosent. Regjeringen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor nedgangen i 
skatteinntektene vil bli. KS har tidligere lagt frem beregninger som viser at reduksjonen i kommunenes skatteinntekter kan bli 
betydelig større. 

Økt rammetilskudd
Regjeringen presiserer i RNB at kommunenes rammetilskudd allerede i forkant av fremleggelsen har blitt tilført om lag 5,2 
milliarder kroner til kompensasjon for merutgifter og inntektsbortfall som følge av pandemien. Drammen kommune har blitt 
tilført 94,8 millioner kroner gjennom disse tiltakene. 

Det foreslås i tillegg også enkelte justeringer i rammetilskuddet for 2020 som ikke er direkte rettet mot pandemisituasjonen:

• Tiltak rettet mot sårbare barn og unge 

 • Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten  - 75 millioner kroner

 • Avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov   - 75 millioner kroner

 • Særskilt fordeling (ikke etter kostnadsnøkkel) – kan anslagsvis gi 2,5 kroner til Drammen. 

• Tilskudd fastleger – til sammen 266 millioner kroner i 2020 

 • Knekkpunkt i basistilskudd fra 1.5.2020 – med høyere sats under knekkpunktet (1 000 listeinnbyggere) enn 
over

 • Etablering av to års grunntilskudd for leger med færre enn 500 listeinnbyggere

 • Beregnet virkning for Drammen kommune er cirka 4,7 millioner kroner i 2020 og 7,1 millioner kroner i 
helårseffekt fra 2021. 

• Overføring av skatteoppkreverfunksjonen utsatt fra 1. juni til 1. november 

 • 460,3 millioner kroner tilbakeføres kommunene

 • For Drammen kommune utgjør dette 8,1 millioner kroner i engangskompensasjon i 2020. 

• Lovendring – sikre trygt og godt psykososialt barnehagemiljø – 5 millioner kroner på landsbasis 

 • Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2021

 • Kommunene kompenseres med halvårsvirkning for forberedelser høsten 2020

 • Beregnet helårsvirkning for Drammen kommune er cirka 0,2 millioner kroner, herav 0,1 millioner kroner i 
2020.  

Redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin 
Som tidligere varslet foreslår regjeringen at satsen for arbeidsgiveravgift reduseres med 4 prosentenheter (fra 14,1 til 10,1 
prosent) for 3. termin 2020 (mai og juni). På landsbasis anslås dette å gi kommunene en besparelse på 2 milliarder kroner

Beregnet besparelse for Drammen kommune er om lag 15 millioner kroner per måned.

• På grunn av ferietrekk i juni-lønnen betaler imidlertid kommunen kun arbeidsgiveravgift tilsvarende om lag 10 prosent av en 
normal måned i juni

• Anslått besparelse for Drammen kommune er derfor 16 – 17 millioner kroner 

24 | 1. tertialrapport 2020



Øvrige tiltak i revidert nasjonalbudsjett
Det foreslås også nye øremerkede bevilgninger rettet mot kommunene. Disse ordningene vil normalt være søknadsbasert.

• 150 millioner kroner til digitalisering i skolen 

 • 80 millioner kroner til bedre hjemmeundervisning

 • 60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler 

• 50 millioner kroner til kommunenes arbeid overfor særlig utsatte grupper i åpne rusmiljøer 

Ordningen skal bidra til at kommunene kan etablere bedre løsninger for disse personene, i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor.

• 80 millioner kroner til kompensasjon til fastleger for smittevernberedskap

Sentrale budsjettposter

Skatt og rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
I økonomiplan 2020-2023 ble det lagt til en grunn en skattevekst i 2020 på om lag 2 prosent både lokalt og nasjonalt. 
Som følge av høyere skatteinngang mot slutten av 2019 enn forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet krever kommunens 
skatteanslag kun en vekst på 1,6 prosent målt mot faktisk skatteinngang i fjor. Tilsvarende er vekstforutsetningen på landsbasis 
redusert til 1,3 prosent. 

Drammen kommune har per april en skattevekst på 2,1 prosent. Dette er noe høyere enn den budsjetterte årsveksten på 1,6 
prosent. Skatteinngangen har likevel vært svakere enn periodebudsjettene for de seneste månedene, og viser per april en 
mindreinntekt i forhold til budsjett på 0,9 millioner kroner. Den svekkede skatteinngangen antas å ha direkte sammenheng 
med nedstengningen av Norge som følge av pandemien, selv om utslagene så langt har vært begrensede. 

Det må påregnes at utslagene vil bli betydelig større allerede i skatteinngangen for mai, med blant annet forfall 
forskuddstrekk for mars og april. Det er også usikkert hvordan innbetalt forskuddsskatt fra personlige skattytere utvikler seg, 
forfall 16. mars ble utsatt til 4. mai og forfall 15. mai (2. termin) er utsatt til 15. juli. Det må påregnes at dette ikke bare er en 
forskyvning av inntektene, men at nivået på innbetalt forskuddsskatt også vil gå ned. 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 vedtok Stortinget å redusere den kommunale skattøren. Det var derfor forventet 
lavere fordelingstall knyttet til årets skatteopplegg fra mars. På grunn av usikkerheten rundt skatteinngangen har imidlertid 
Skattedirektoratet foreløpig videreført fordelingstallene for 2019, noe som isolert sett har gitt noe høyere skatteinngang. Det er 
uavklart når Skattedirektoratet eventuelt vil effektuere de nye fordelingstallene for 2020.

Kommunens skatteinntekter i årets tre første måneder er 0,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen 
er på 2,2 prosent, og er dermed fortsatt 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. Inntektene består 
i stor grad av første termin forskuddstrekk (januar og februar) og første termin forskuddsskatt.

Som nevnt under omtalen av revidert nasjonalbudsjett 2020 har regjeringen lagt til grunn at kommunenes skatteinntekter 
i år vil bli 4 milliarder kroner lavere enn forutsatt i saldert statsbudsjett. Rådmannen foreslår at Drammen kommune følger 
regjeringen forslag og nedjusterer årets skattevekst med 2,4 prosentenheter fra en vekst på1,6  prosent til en nedgang på 0,8 
prosent. For Drammen kommune utgjør dette en mindreinntekt på 70,0 millioner kroner. 

I tillegg vil de justerte forutsetningen for skatteutviklingen påvirke inntektsutjevningen i rammetilskuddet tilsvarende en 
mindreinntekt i størrelse 5-6 millioner kroner. 

Ytterligere reduksjon i skatteinngangen
Regjeringen la 29. mai fram ny en ny tiltakspakke rettet mot de økonomiske virkningene av pandemisituasjonen. I denne 
pakken foreslås økt verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler mv. og økt skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i 
arbeidsgiverselskapet. Forslagene anslås samlet å redusere kommunenes inntekter fra formues- og inntektsskatt med om lag 
550 millioner kroner i 2020. Dette innebærer en ytterligere reduksjon av årets skatteanslag som foreslås kompensert med 
tilsvarende økning i rammetilskuddet. Det betyr en ytterligere reduksjon (utover RNB-forutsetningen) i «skatteveksten» fra 
-1,1 til -1,4 prosent på landsbasis. Med samme relative endring for Drammen (fra -0,8 til -1,1 prosent) vil skatteinngangen 
bli redusert med 9,6 millioner kroner. Det er foreløpig ikke signalisert hvordan økningen i rammetilskuddet vil bli fordelt. Det 
forventes at Drammen kommune vil få en kompensasjon som ligger nær inntektstapet. Den nye tiltakspakken er nærmere 
omtalt under «Økonomiske konsekvenser av koronapandemien».
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Rammetilskudd 
Rammetilskuddet viser per april en merinntekt på 70,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette gjelder i sin helhet Drammens 
andel av ekstraordinært rammetilskudd på 3,75 milliarder kroner som kompensasjon for merutgifter og inntektsbortfall i 
forbindelse med pandemien. 

I mai har kommunen mottatt ytterligere 18,4 millioner kroner i ekstraordinært rammetilskudd til kompensasjon for bortfall 
av oppholdsbetaling ved stengte barnehager og skoler (SFO/AKS). I tillegg er kommunen tildelt 5,9 millioner kroner i 
ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til dekning av merutgifter som er utløst av pandemisituasjonen.  

Dette innebærer at Drammen kommune så langt har mottatt 94,8 millioner kroner i ekstraordinært rammetilskudd i år. 
Budsjettert rammetilskudd foreslås oppjustert med tilsvarende beløp.

I tillegg har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått enkelte tiltak som ikke er direkte rettet mot pandemisituasjonen. 
Disse finansieres gjennom å øke kommunenes rammetilskudd med 881 millioner kroner i 2020. For Drammen kommune gir 
dette en økning i rammetilskuddet på 15,3 millioner kroner:

• Tiltak rettet mot sårbare barn og unge 2,5 millioner kroner

• Basistilskudd fastleger – endringer 4,7 millioner kroner

• Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen 8,1 millioner kroner

• Sikre trygt og godt psykososialt miljø i barnehagene  0,1 millioner kroner

Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere mv. 

På grunnlag av IMDis anmodning vedtok kommunestyret ved behandlingen av økonomiplan 2020-2023 å bosette 85 
personer i år, hvorav seks plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger. Det er per utgangen av april bosatt 20 
personer, herav én enslig mindreårig flyktning. I tillegg har det kommet to personer på familiegjenforening. Dette innebærer 
at 29,4 prosent av årets kvote er bosatt i løpet av 1. tertial.

Bosatte flyktninger per april 2020 

 
Antall bosatt per 

april 2020 Vedtak 2020 Andel av vedtak

Voksne og barn i familie 24 79 30,4 %

Enslige mindreårige 1 6 16,7 %

sum bosatte 25 85 29,4 %

familiegjenforening 2    

Sum bosatt inkl. familiegjenforening 27    
 
Budsjettert integreringstilskudd for 2020 er på 109,3 millioner kroner. I budsjettforutsetningen er det lagt til grunn 20 personer 
på familiegjenforening i år. Ut fra de senere års erfaring kan dette antallet synes høyt, og foreslås nedjustert til 10 personer. 
På den annen side har kommunen mottatt tilskudd i år for 17 personer som ble bosatt i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik mot 
slutten av 2019.

Det har vært forsinket utbetaling av integreringstilskudd i år, men dette er i stor grad hensyntatt i periodiseringen av budsjettet. 
Per utgangen av april er det inntektsført 5,0 millioner kroner i integreringstilskudd som er 0,9 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. Inntektsført beløp gjelder i år 1 tilskudd for personer som ble bosatt helt mot slutten av 2019. Første termin tilskudd 
år 2-5 er forsinket og ble først inntektsført i mai.  

Oppdatert prognose viser en merinntekt på 4,1 millioner kroner, fordelt med 1,4 millioner kroner i år 1 tilskudd og 2,7 
millioner kroner i tilskudd år 2-5. Budsjettert integreringstilskudd foreslås oppjustert i samsvar med dette.

Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger
Det er for 2020 budsjettert med 32,7 millioner kroner i tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Første termin tilskudd er 
forsinket og ble delvis inntektsført i april. Terminbeløpet omfatter 29 enslige mindreårige som var bosatt i kommunen per 1. 
januar i år. I tillegg mottar kommunen tilskudd for fire personer som er bosatt i andre kommuner samt forholdsmessig andel 
av årlig tilskudd for nye bosatte personer.

Regnskapet viser per april mindreinntekter på 3,4 millioner kroner. Dette skyldes delvis senere bosetting av nye enslige 
mindreårige flyktninger enn forutsatt (kun en person bosatt til og med april) og delvis at færre personer enn forutsatt inngår i 
termintilskuddet.
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Oppdatert årsprognose viser en mindreinntekt på 3,2 millioner kroner, og rådmannen foreslår en tilsvarende nedjustering av 
budsjettert inntekt.

Rentekompensasjon fra Husbanken
Det er for 2020 budsjettert med rentekompensasjon fra Husbanken på 24,4 millioner kroner. Ordningen omfatter sykehjem/
omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg. Årets budsjett er basert på en gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken på 1,92 
prosent. Den flytende renten vil bli redusert fra 1. juli, og forventes å falle ytterligere utover høsten. Basert på ny prognose 
med gjennomsnittlig lånerente på 1,69 prosent i 2020 anslås en mindreinntekt fra kompensasjonstilskuddene på 0,9 millioner 
kroner i år. 

Reformstøtte kommunereform
I samsvar med budsjettert forutsetning har Drammen kommune mottatt nesten 33,5 millioner kroner i reformstøtte som følge 
av kommunesammenslåingen. Reformstøtten er i budsjettet avsatt på sentralt ansvar, jfr. nærmere omtale under sentrale 
utgiftsposter.  

Finansielle poster

Renteforutsetninger og utviklingen i finansmarkedet
Budsjett 2020 er basert på en renteforutsetning med utgangspunkt i Norges Banks renteprognose. Det er forutsatt et 
gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 1,80 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på kommunens innlån på 50 
basispunkter. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2020 på 2,30 prosent for lån med variabel rente.

Som følge av pandemien har Norge på lik linje med mange andre land stengt ned store deler av økonomien. Pandemien 
kom på toppen av en periode med betydelig oljeprisfall, uro i aksjemarkedene og en sterkt svekket kronekurs, og 2020 vil 
etter all sannsynlighet gå inn i historiebøkene som det største kriseåret som har rammet både landet og verden i fredstid. 

For å bidra til å dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting, har 
Norges Bank siden 13. mars kuttet styringsrenten tre ganger – første gang med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent, og med 
ytterligere 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent på ekstraordinært rentemøte 20.mars. På rentemøtet 7. mai ble styringsrenten 
satt ytterligere ned til 0 prosent. Norges Bank ser ikke for seg ytterligere rentekutt og negativ rente i Norge, men gir uttrykk for 
at dagens styringsrente vil kunne ligge uendret en god stund fremover. 

Lavere rentenivå forventes å gi reduserte renteutgifter i Lånefondet, men det er kun netto rente på eksponert gjeld som vil få 
en nettoeffekt i kommuneregnskapet. Fall i renten vil også gi reduserte renteinntekter fra innestående likviditet og plasseringer, 
redusert rentekompensasjon fra Husbanken og lavere gebyrinntekter på selvkost som følge av lavere kalkulatorisk rente.

Lånefondets kontantresultat
Det har vært en viss treghet i finansmarkedet før redusert styringsrente har fått fullt gjennomslag i lånerentene. Norges Bank 
har gjennom ulike tiltak også bidratt til å opprettholde likviditet i finansmarkedene, og kommunene har så langt ikke hatt 
store problemer med å refinansiere sine lån ved forfall. Ved utgangen av 1. tertial er renter og kredittmarginer i ferd med å 
normalisere seg, markedene fungerer og det er god likviditet.

Lånefondet har i løpet av mars tatt opp et nytt, markedsbasert sertifikatlån på 300 millioner kroner til rentesats 1,47 
prosent. Lånet er en del av årets låneopptak, og har en varighet på seks måneder. Videre refinansierte Lånefondet i april et 
sertifikatlån på 100 millioner kroner. Lånet er videreført som et tolv måneders sertifikatlån til 1 prosent rente.

Drammen kommune har en diversifisert låneportefølje med god spredning i låneforfallene og en høy andel langsiktige lån. 
Kommunen har få lån til refinansiering i 2020 og kapitalrisikoen vurderes som lav.

Oppdatert anslag viser en mulig forbedring i Lånefondets kontantresultat i størrelse 16 -18 millioner kroner, basert på en 
forventing om at rentenivået holder seg på tilnærmet samme nivå ut året.

Status lånegjeld
Lånegjelden i Drammen kommunes Lånefond var per 1. januar 2020 på 8 352,6 millioner kroner. Ved utgangen av april var 
lånefondets gjeld på 8 605,0  millioner kroner, etter avdragsbetaling på 47,6 millioner kroner og nytt låneopptak på 300 
millioner kroner.  

Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 54 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 46 prosent. Dette 
er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi. Sikringsandelen vurderes fortløpende i forbindelse med refinansieringer og nye 
låneopptak, med utgangspunkt i renteutviklingen i markedet og behovet for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige 
finanskostnader. 
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Status startlån
Drammen kommune har søkt Husbanken om 360 millioner kroner til startlån for 2020 og har fått innvilget dette. I tillegg 
gjenstår om lag 68 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2019. Det er per april utbetalt nye startlån for til sammen 83,9 
millioner kroner. Det er fortsatt tidlig på året, men samlet utbetaling til startlån synes så langt å ligge godt innenfor omsøkt 
låneramme fra Husbanken. 

 Status startlån per april  2020

Utbetalte startlån 83,9 millioner kroner

Forhåndsgodkjent og innvilget startlån 119,1 millioner kroner

Antall søknader 357

Ubehandlede søknader 158

Lån på restanseliste 118

Lån til inkasso   21

 
Kommunekassens finansbudsjett
Utvikling i rentenivået påvirker også kommunekassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntekter er avhengig av 
kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på driftskonto. For å sikre likviditeten ved innkjøring av den nye kommunen, 
valgte rådmannen i januar å gå ut av to pengemarkedsfond med til sammen 100 millioner kroner. Ved utgangen av april 
har kommunen fortsatt 100 millioner kroner plassert i likvide pengemarkedsfond, i tillegg til 100 millioner kroner plassert på 
høyrentekonto til noe gunstigere rente hos ny hovedbankforbindelse Sparebanken1 SR-Bank. Videre er det også etablert 
en trekkfasilitet på total 400 millioner kroner knyttet til kommunens ordinære driftskonto. Innestående likviditet på driftskonto 
med tillegg av plasseringer beløp seg ved utgangen av april til totalt cirka 880 millioner kroner. Likviditeten overvåkes 
løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Kommunens likviditet vurderes per 1. tertial å være 
tilfredsstillende. Det anslås foreløpig at kommunekassens renteinntekter kan bli i størrelse 2 – 4 millioner kroner lavere enn 
budsjettert.

Oppsummering finansområdet
Finansmarkedene er fortsatt preget av betydelig usikkerhet og store og raske svingninger. Det er per i dag vanskelig å forutse 
hvor lenge denne uoversiktlige situasjonen vil vedvare. Nedsatt rente taler for at kommunens innlånsutgifter vil bli lavere enn 
budsjettert, men samtidig må det som nevnt også forventes at avkastningen på plassering av kommunens overskuddslikviditet 
og andre renteavhengige inntekter bli redusert. I tillegg til at det fortsatt er forholdsvis tidlig på året, bidrar dette i sum 
til at oppdatert årsprognose er beheftet med betydelig usikkerhet. Et foreløpig anslag indikerer en netto besparelse på 
finansområdet samlet i størrelse 13 - 15 millioner kroner basert på dagens rentenivå. Utviklingen på området følges tett.

 

Sentrale utgifter

Husleier og renhold 
Virksomhetenes utgifter til husleie og kjøp av renholdstjenester fra Drammen Eiendom KF ble i økonomiplan 2020-2023 
lagt på sentralt ansvar med totalt 672,5 millioner kroner. Dette tilsvarer en månedlig utgift på om lag 56 millioner kroner. 
Rådmannen legger opp til at disse utgiftene føres på det sentrale ansvaret inntil alle interne leieforhold mv. er endelig avklart i 
forhold til organisasjonsstrukturen. 

Disse avklaringene er tidkrevende, og det er fortsatt en del leieforhold som ikke er avklart. Per april viser regnskapet en 
mindreutgift på 5,6 millioner kroner. Inntil alle avklaringer er på plass legges det til grunn en årsprognose i samsvar med 
budsjett. 

Pensjon
Det knytter seg i år en god del usikkerhet til pensjonsområdet. Dette skyldes blant annet usikkerhet knyttet til 
beregningsgrunnlaget ved overføringen av medlemsmassen fra Nedre Eiker og Svelvik kommuner fra KLP til Drammen 
kommunale pensjonskasse (DKP), samt innlemmingen av medlemsmassen fra de kommunale foretakene Drammen Drift KF og 
Drammen Parkering KF og Legevakta i Drammensregionen IKS i kommunens basisorganisasjon. 
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I tillegg er det usikkerhet knyttet til hvordan overgangen til ny offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere 
slår ut. Foreløpige vurderinger fra DKPs aktuar indikerer at dette på kort sikt kan gi en høyere netto pensjonskostnad og 
dermed lavere premieavvik (inntekt). Dette vil kunne gi en merbelastning for kommunen. På den annen side kan reduserte 
framtidige forpliktelser bidra til at premiefondet blir tilført betydelige midler som over tid kan benyttes til premiebetaling. 

Det er per i dag også usikkerhet knyttet til virkningen av betydelig lavere lønnsvekst enn forutsatt, jfr. regjeringens anslag i 
revidert nasjonalbudsjett om nedjustering av årets lønnsvekstanslag fra 3,6 til 1,5 prosent. Dette kan bety betydelig lavere 
reguleringspremie enn lagt til grunn i årets budsjettforutsetninger, men vil også påvirke størrelsen på årets premieavvik. 

Selv om det per i dag vurderes som mest sannsynlig at årets pensjonsutgifter i sum kan bli en del lavere enn budsjettert, 
er det så mange usikre og uavklarte faktorer at rådmannen i denne omgang velger å opprettholde de budsjetterte 
pensjonsforutsetningene. Fram mot 2. tertialrapport vil det, i samarbeid med DKPs aktuar, bli gjort en grundig vurdering av 
situasjonen. 

Lønnsreserve
Det er i budsjettet satt av 80,9 millioner kroner på sentral lønnsreserve til dekning av virkningene av årets lønnsoppgjør. 
Anslaget er basert på en antatt lønnsvekst på 3,6 prosent og et overheng fra 2019 på om lag 1,5 prosent. Som følge av 
pandemien er årets lønnsforhandlinger utsatt til høsten. I forslaget til revidert nasjonalbudsjettet har regjeringen lagt til grunn at 
årets lønnsvekst nedjusteres til 1,5 prosent.  Dette sammenfaller med beregnet overheng fra 2019 og vil i praksis innebære et 
null-oppgjør i år. Rådmannen foreslår derfor at den sentrale lønnsreserven i sin helhet trekkes inn. 

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien
Pandemien har hatt første prioritet og krevd betydelige tiltak og stor ressursinnsats fra kommunen i første tertial. Situasjonen har 
vært preget av stor usikkerhet og med mange endringer underveis. Rådmannen har fulgt opp de økonomiske konsekvensene 
tett. Som en del av rapporteringen i  
1. tertial er det gjort økonomiske vurderinger og anslag for de enkelte programområdene. I tillegg er de kompenserende 
tiltakene fra staten vurdert.

Selv om situasjonen har stabilisert seg noe, er det fortsatt usikkerhet både i forhold til utviklingen fremover og til videre 
kompenserende tiltak fra staten. Det er også uvisst hvor lenge smitteverntiltakene vil vare, både nasjonalt og lokalt. 
Rådmannen har derfor lagt til grunn en kompensasjon med de kjente, innmeldte merbelastningene for programområdene i 1. 
halvår 2020. I tillegg har P04 Helse fått kompensert utgifter prognostisert for hele året, med 60 prosent.

Estimert og innmeldt merbelastning innenfor tjenesteområdene er på om lag 132,221 millioner kroner. Anslagene er basert på 
tiltak som er iverksatt til nå, og det er hovedsakelig lagt til grunn at tiltakene varer i mars (halv effekt), april og mai. I de tilfeller 
hvor tiltakene er avsluttet, eller hvor merkostnadene er kjent, er de faktiske forholdene lagt til grunn. For enkelte av tiltakene er 
det gjort et estimat for hele året, dette gjelder hovedsaklig P04 Helse.

Det er innmeldt følgende merbelastning fra selskapene som kommunen har eierskap i (se forøvrig egne omtaler under 
eierskapskapittelet):

• Drammen Scener AS: 10 millioner kroner

• Drammensbadet KF: 9,4 millioner kroner

• Hermansenteret KF med 0,1 millioner kroner 

I tillegg er de sentrale postene vurdert. Netto effekt på de sentrale postene er på om lag 35,9 millioner kroner:

• Lavere rentenivå er anslått å gi en besparelse på 14 millioner kroner på årsbasis innenfor finansområdet.

• Som tidligere varslet foreslår regjeringen at satsen for arbeidsgiveravgift reduseres med 4 prosentenheter (fra 14,1 til 10,1 
prosent) for 3. termin 2020 (mai og juni). Anslått besparelse for Drammen kommune er 16 millioner kroner.

• Som følge av redusert aktivitet i økonomien er kommunenes skatteanslag nedjustert i revidert nasjonalbudsjett. For Dram-
men er det lagt til grunn at nedjustering av skatteanslaget anslagsvis vil gi 75 millioner kroner i redusert skatteinngang.

• Lønns- og prisveksten er kraftig nedjustert i revidert nasjonalbudsjett. Lønnsvekst på 1,5 prosent tilsvarer beregnet overheng 
fra 2019, og rådmannen har lagt til grunn at lønnsreserven på nesten 81 millioner kroner kan frigis. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har så langt varslet at Drammen kommune vil motta en direkte kompensasjon 
på om lag 95 millioner kroner for økonomiske konsekvenser av pandemitiltakene:

• Økt rammetilskudd til kommunene på 3,75 milliarder kroner (krisepakke 3) gir 70,5 millioner kroner til Drammen kommune

• Økt rammetilskudd til kommunene på 1 milliard kroner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehager og 
SFO gir 18,4 millioner kroner til Drammen kommune

• Drammen har mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen på 5,9 millioner kroner 

Foreløpige anslag tyder på en underkompensasjon for kommunen på rundt 21 millioner kroner. Dette er svært usikre tall, 
både når det gjelder kommunens kostnader og varigheten og omfanget av smitteverntiltak, og effekten av de forutsetningene 
som ligger i RNB. Rådmannen har merket seg at KS er kritiske til beregnede effekter i RNB. Det presiseres at dette er anslag 
over de forhold som er kjent per 1. tertial. Da det er svært store usikkerheter i disse anslagene, har rådmannen lagt til 
grunn at det ikke gis full kompensasjon for de forholdene som har varighet utover første halvår 2020. For noen av disse har 
rådmannen valgt å ikke gi kompensasjon nå, mens det for P04 Helse er gitt 60 prosent kompensasjon. Totalt gir dette en 
kompensasjon for kostnader relatert til pandemien på om lag 122,0 millioner kroner i 1. tertial. Dette inkluderer kompensasjon 
til Drammensbadet KF og Hermansenteret KF gjennom økt eiertilskudd i 2020. Når det gjelder Drammen Scener AS, stiller 
kommunen garanti for videre drift. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, og kommer tilbake med oppdaterte vurderinger 
rundt den økonomiske situasjonen og videre kompensasjon i 2. tertialrapport. Udisponert 8,7 millioner kroner foreslås avsatt 
som buffer til pandemirelaterte merbelastninger i andre halvår 2020.

Under fremkommer kompensasjonen som er gitt det enkelte programområde og de ulike eierskapene i 1. tertial. For nærmere 
detaljer henvises det til vedlegg til tertialrapporten og eierskapskapitlet.  

Økonomiske effekter av korona pandemien 
Tall i hele kroner Foreløpige estimater Korrigerte rammer 1.tert.

P01 Skole  12 342 600  9 910 000

P02 Barnehager  20 000 000  20 000 000
P03 Forebyggende tjenester  1 330 000  1 330 000

P04 Helse  35 041 000  20 721 000

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne  2 970 000  2 970 000

P06 Institusjoner og hjemmetjenester 46 100 000  43 700 000

P07 Rus og psykisk helse  262 534  262 534

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig  360 000  360 000

P09 Kultur, fritid og idrett  1 905 000  1 905 000

P11 Utbygging og samferdsel  7 200 000  7 200 000

P13 Arealplan og miljø  2 500 000  2 500 000

P14 Ledelse, styring og administrasjon  2 610 000  2 010 000

P15 Samfunnssikkerhet   400 000 - 400 000

Sum tjenesteområder 132 221 134  112 468 534
Drammensbadet KF - tilskudd fra P09  9 400 000  9 400 000

Drammen scener - tilskudd fra P09  10 000 000 Kommunal garanti

Hermanssenteret KF- tilskudd fra P06 100 000  100 000

Sum eierskap  19 500 000  9 500 000
Sum tjenesteområder og eierskap  151 721 134  121 968 534

Generell økning av rammetilskuddet og skjønnstilskudd -76 400 000 - 76 400 000

Oppholdsbetaling barnehager, SFO/AKS - 18 400 000 - 18 400 000

Revurdering skatteanslag  75 000 000  75 000 000

Besparelse arbeidsgiveravgift 3.termin - 16 000 000 - 16 000 000

Finansielle poster - redusert rentenivå - 14 000 000 - 14 000 000

Nedjustert lønnsvekst - frigjort lønnsreserve - 80 869 000 - 80 869 000
Sum sentrale poster og finansiering - 130 669 000 - 130 669 000
Netto regnskap korona pandemien  21 052 134 - 8 700 466
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Ny tiltakspakke lagt fram 29. mai
Regjeringen har 29. mai lagt fram en ny krisepakke - Prop. 127 S (2019 – 2020) - som følge av koronapandemien, og flere 
av tiltakene har direkte eller indirekte betydning for kommuneøkonomien. Hovedinnholdet i proposisjonen er oppsummert av 
KS slik det fremkommer nedenfor. For nærmere detaljer vises til proposisjonen.

Denne tiltakspakken ble fremmet etter at rådmannens arbeid med revidering av årets budsjett var avsluttet, så det foreslås ikke 
budsjettjusteringer i denne omgang.

Følgende tiltak har størst økonomisk betydning for Drammen kommune:

• Økt verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler mv. og økt skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet. 
Forslagene anslås samlet å redusere kommunenes inntekter fra formues- og inntektsskatt med om lag 550 millioner kroner i 
2020. Dette innebærer en ytterligere reduksjon av årets skatteanslag (utover RNB-forutsetningen) i «skatteveksten» fra -1,1 
til -1,4 prosent på landsbasis. Regjeringen foreslår at dette kompenseres med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. 

Med samme relative endring for Drammen (fra -0,8 til -1,1 prosent) vil skatteinngangen bli redusert med 9,6 millioner kroner. 
Det er foreløpig ikke signalisert hvordan økningen i rammetilskuddet vil bli fordelt. Det forventes at Drammen kommune vil få 
en kompensasjon som ligger nær inntektstapet.

Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 milliarder kroner som en midlertidig ordning i form av et øremerket tilskudd til 
kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til 
kommunene uten forutgående søknadsbehandling og uten krav om egenandel fra kommunene. Av tilskuddet foreslås at 2 
milliarder kroner fordeles etter innbyggertall, mens resterende 500 millioner kroner fordeles til kommuner med særlig høy 
arbeidsledighet.

 Fordelt beløp per innbygger blir 372,61 kroner, og dette vil gi Drammen 37,7 millioner kroner.

• Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, 
vedtatte årsbudsjetter for 2020.

• Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020. 

Drammen kommune har allerede gjort en kartlegging av mulige tiltak knyttet til Utbygging og samferdsel og Drammen 
Eiendom KF. Det vises til nærmere omtale og forslag til disponering av tilskuddet under Revidert investeringsbudsjett.

Flere at de andre tiltakene som er foreslått, og som vil kunne ha betydning for kommuneøkonomien, kan være aktuelle for 
Drammen kommune: 

Rammetilskudd - skjønnstilskudd  
Det foreslås å bevilge 500 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler til kommunene, rettet mot flom (100 millioner kroner) og 
smittevern (400 millioner kroner). Sistnevnte midler fordeles av Fylkesmannen. 

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling
I statsbudsjettet er en egen øremerket bevilgning til fylkeskommunenes arbeid med mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling. Denne bevilgningen foreslås økt med 600 millioner kroner i 2020, og økningen skal gå til kommuner som 
er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av pandemien. Midlene fordeles av fylkeskommunene.

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg
Det foreslås en ekstra bevilgning på 52 millioner kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kirker fra før 1850. Det er en 
forutsetning for tildeling av tilskudd at kirkeeierne eller kommunen på vegne av kirkeeieren bidrar til å finansiere tiltakene.

Flom- og skredforebygging.
Norges vassdrags- og energidirektorats bevilgning til tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske 
sikringstiltak mot flom og skred, og til miljøtiltak i vassdrag i regi av kommuner, foreslås økt med 65 millioner kroner. Tiltakene 
vil sikre boliger, skoler, barnehager, sykehus, industribygg og infrastruktur mv.

Klimasats
Det foreslås å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Klimasats med 50 millioner kroner. Ordningen skal fremme klimatiltak 
i kommuner og fylkeskommuner ved å støtte prosjekter som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser og omstilling til 
lavutslippssamfunnet.
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Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Det foreslås å bevilge 250 millioner kroner til økt bruk av forlenget introduksjonsprogram for deltagere som er i sluttfasen av 
programmet. Bevilgningen til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreslås økt med 161 millioner kroner slik at tiden for 
personer som avslutter sin rett og plikt til opplæring i 2020 kan utvides med inntil 6 måneder. Bevilgning til Jobbsjansen, tiltak 
rettet mot hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn, foreslås økt med 25 millioner kroner.

Vurdering av de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren
I proposisjonen heter det blant annet at:

«Regjeringen vil arbeide videre med å analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for 
kommunesektoren og vurdere hvordan kommunesektoren kan kompenseres for eventuelle ytterligere virkninger av 
virusutbruddet. Det vil blant annet bli nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra berørte departementer og KS som 
skal gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som virusutbruddet har hatt for kommunesektoren.»

Årsoppgjørsdisposisjoner
Det var i opprinnelig budsjett for 2020 budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 4,9 millioner kroner. I 1. tertialrapport 
foreslår rådmannen større engangsbevilgninger som øker det negative driftsresultatet til 19,8 millioner kroner. Resultatgraden 
(netto driftsresultat i prosent) er etter disse justeringene på minus 0,26 prosent. Rådmannens forslag i 1. tertialrapport legger 
opp til følgende årsoppgjørsdisposisjoner:

• Rådmannen foreslår å avsette resultatet fra 2019 til disposisjonsfondet

• I tillegg er regnskapet knyttet til pandemien i pluss med 8,7 millioner kroner. Dette foreslås avsatt som buffer for fremtidig 
kompensasjon for kostnader relatert til pandemien. 

• Korreksjoner i programområdenes rammer finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, med 23,5 millioner kroner.

• Det overføres 17,2 millioner kroner fra reformmidlene i 2020 til egenkapitalfinansiering av investeringer til A4.2 prosjektet. 

Kommunekassens disposisjonsfond er per 31.12.2019 balanseført med 556,5 millioner kroner. Da er det ikke tatt hensyn til de 
tre tidligere kommunenes samlede udisponerte resultat på 81,296 millioner kroner i 2019. 

Disposisjonsfondet
I egen sak om årsberetning og regnskap 2019 for Drammen kommunekasse foreslår rådmannen at det udisponerte resultatet 
på 81,296 millioner kroner avsettes til disposisjonsfondet. Samtidig foreslås det at justeringer i driftsbudsjettet for 2020 
salderes med 40,73 millioner kroner i bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfondet i 1. tertial blir etter 
dette 40,56 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen å avsette resterende midler fra regnskapet knyttet til pandemien 
(8,7 millioner kroner) til disposisjonsfondet, til bruk for å dekke fremtidige pandemirelaterte merkostnader i programområdene 
i 2. halvår 2020. 

Når det tas hensyn til tidligere vedtatt bruk i drifts - og investeringsbudsjettet i 2020, anslås disposisjonsfondet å utgjøre 
508,5 millioner kroner ved årets utgang. Som det fremgår av tabellen under forventes disposisjonsfondets saldo 
per utgangen av 2020 å ligge godt over de finansielle handlingsreglene kommunestyret har fastsatt i kommunens 
økonomireglement.
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Disposisjonsfond - prognose 2020 Oppdatert 28.05.2020

Millioner kroner 2020

Saldo disposisjonsfond per 1.1.2020  556,5

 Avsetning overskudd 2019 (ekskl. tilbakeføring nto. mindreforbruk) 81,3

 Bruk i driftsregnskapet - vedtatt budsjett -88,6

 Bruk av disposisjonsfond 1. tertialrapport 2020 (forslag) -40,7

 Anslag bruk koronautgifter 2. halvår (netto) * -15,0

Saldo disposisjonsfond per 31.12.2020 (prognose) 493,5

 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 224,6

“Rentesikringsfond” (1% av brutto lånegjeld) 85,6

“Eier-risikofond” 20,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2020 (anslag) 330,2

Avsetning ut over handlingsreglenes krav  163,3
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Forslag til endringer i driftsbudsjettet i 1. tertialrapport 

Endringer i driftsbudsjettet
Økonomiplanen for 2020-2023 ble presentert med foreløpige rammer og budsjetter, og vedtatt i 
kommunestyret. Rådmannen informerte om at 1. tertialrapport 2020 ville inneholde vesentlig større justeringer enn i et 
normalår. Det presiseres dog at når rådmannen nå legger frem et revidert og endelig budsjett ved 1. tertial, så legges det til 
grunn at programområdenes budsjetter, etter kommunestyrets vedtak, er å betrakte som endelige. 

Budsjettekniske justeringer av organisatorisk art er innarbeidet forut for 1. tertial
Følgende ble i tillegg vedtatt i økonomiplanen 2020-2023: Vedtakspunkt 2 iii): «Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle 
budsjettekniske justeringer som er av organisatorisk art». Administrasjonen har gjennomført et omfattende arbeid med å 
kvalitetssikre og detaljere rammer og budsjett for 2020. Frist for dette arbeidet var 19. februar. Dette arbeidet var vesentlig 
for å kartlegge feil og mangler i budsjettene. I den forbindelse er rammene justert ved at det er foretatt tekniske flyttinger 
mellom programområder. Nedenfor vises en oversikt over de tekniske justeringer som rådmannen har foretatt forut for 1. 
tertialrapport:

P-område Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett per 1. tertial 
inkl. tekniske justeringer

Tekniske justeringer

P01 Skole 1 088 320  1 052 359 -35 961 

P02 Barnehager 819 161  823 463  4 302 

P03 Forebyggende tjenester 391 909  352 674 -39 235 

P04 Helse 314 515  307 430 -7 086 

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

337 728  314 642 -23 087 

P06 Hjemmetjenester og 
institusjon

962 620  1 001 639  39 019 

P07 Rus og psykisk helse 162 385  155 352 -7 033 

P08 Sosialtjeneste, etablering 
og bolig

360 891  403 641  42 751 

P09 Kultur, idrett og frivillighet 278 879  278 089 -790 

P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati

5 673  6 080  407 

P11 Utbygging og samferdsel 81 445  80 122 -1 323 

P12 Vann, avløp og renovasjon -136 760 -136 820 -60 

P13 Arealplan og miljø 47 860  53 584  5 724 

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

417 073  395 579 -21 494 

P15 Samfunnssikkerhet 90 681  89 378 -1 303 

P16 Næringsutvikling 11 627  11 627  -   

P17 Arbeid og inkludering  -   

P18 Politisk styring 24 735  28 771  4 036 

*Endinger i rammer netto skyldes 45 mnokpå pensjon  og 4 mnok på husleier som er korrigert mot P19.

Ingen tilbakeføring av mer/mindreforbruk i 2020 
I henhold til økonomireglementet skal programområdene ta med seg mer-/mindreforbruk fra ett år til det neste, innenfor 2 
prosent av områdets brutto driftsbudsjett. På bakgrunn av at det er en spesiell situasjon i 2020, med overgang til ny kommune 
og et betydelig økonomisk tilpasningsbehov, la rådmannen i økonomirapporten for februar til grunn at det ikke legges opp til 
framføring av mer-/mindreforbruk fra 2019. Prinsippet om videreføring av mer-/mindreforbruk vil i utgangspunktet legges til 
grunn fra og med budsjettåret 2020, i tråd med økonomireglementet.

Kompensasjon for merkostnader som følge av pandemien
Netto beregnet merkostnad for kommunen er på 21,1 millioner kroner. Da det er usikkerhet rundt varighet og omfang av 
smitterverntiltakene fremover, og videre kompensasjon fra staten, har rådmannen lagt til grunn en kompensasjon for kjente 
forhold per første halvår 2020, med unntak av P04 Helse som har fått tilført 60 prosent av estimert årskostnad. Totalt gir 
dette en kompensasjon for pandemirelaterte kostnader i 1. tertial på 122 millioner kroner. Dette inkluderer kompensasjon til 
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Drammensbadet KF og Hermansenteret KF gjennom økt eiertilskudd i 2020. Når det gjelder Drammen Scener AS, foreslår 
rådmannen at Drammen kommune stiller garanti for videre drift. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, og kommer tilbake 
med oppdaterte vurderinger rundt den økonomiske situasjonen og videre kompensasjon i 2. tertialrapport. Udisponert beløp 
fra pandemiregnskapet så langt, 8,7 millioner kroner, foreslås avsatt som buffer til pandemirelaterte merbelastninger. For 
nærmere detaljer se egen omtale av de økonomiske konsekvensene av pandemien, samt vedlegg til tertialrapporten.

Oppgaveendringer som følger av RNB er kompensert programområdene, 
med 15,374 millioner kroner

• P03: Tiltak rettet mot sårbare barn og unge, med 2,5 millioner kroner i 2020

• P04: Tilskudd fastleger, med 4,7 millioner kroner i 2020 

• P14: Overføring av skatteoppkreverfunksjonen utsatt fra 1. juni til 1. november, med 8,1 millioner kroner

• P02: Lovendring – sikre trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, med 0,1 millioner kroner 

For nærmere detaljer se omtale under det enkelte programområde.

Tekniske justeringer/flyttinger mellom programområder
Det er i etterkant av arbeidet med detaljbudsjettene oppdaget enkelte forhold som ikke ble avdekket under 
budsjettgjennomgangen. Disse er foreslått justert i 1. tertial. Forholdene dette gjelder er som følger:

• Feil uttrekk private husleier til Betzy/BRiS, korreksjon mellom P08 og P19

• Budsjettmidler til støttekontakter overføres utfører, korreksjon mellom P06 og P09

• Budsjettmidler i grensen mellom friluftsliv og park, korreksjon mellom P09 og P11 

Øvrige korreksjoner i programområdene med 92,1 millioner kroner
Det er utover de overnevnte forholdene lagt opp til at det skal kompenseres for direkte feil og mangler i forutsetningene for 
programområdene i forbindelse med økonomiplan 2020-2023. Utover dette er det lagt til grunn en svært stram vurdering av 
hva det skal kompenseres for i rammene for nye tiltak. Rådmannen legger til grunn at ingen nye tiltak skal startes opp. Dette er 
begrunnet med den svært krevende økonomiske situasjonen kommunen er i.

Det trekkes her frem at korrigerende tiltak er lagt inn som følge av feil forutsetninger for kompensasjon for demografi som ble 
lagt til grunn i økonomiplan 2020-2023. Skole og barnehage har fått en engangskompensasjon i 2020, og rådmannen vil 
foreta en ny vurdering frem mot 2. tertialrapport og økonomiplan 2021-2024. Hjemmetjenester og institusjon har fått en varig 
tilførsel. Følgende er tilført programområdene:

• P01 Skole, 1,1 millioner kroner - elevtallsvekst

• P02  Barnehage, 3,7 millioner kroner - barnetallsvekst

• P06 Hjemmetjenester og institusjon, 17 millioner kroner - økte vedtak i hjemmetjenesten 

Rådmannen varslet både i økonomiplanen og i tidligere rapporteringer i år større utfordringer, spesielt for helse, sosial 
og omsorg, samt for oppvekst og utdanning. Rådmannen har utarbeidet en tiltaksliste som er lagt frem for formannskapet 
under budsjettseminaret og i forbindelse med fremlegg av tema 2 i saken vedrørende “Økt økonomisk handlingsrom”. De 
områdene som har de største økonomiske utfordringene er imidlertid også de som er hardest rammet av pandemien. Dette 
har ført til at flere gode tiltak ikke har kunnet settes i verk. Det understrekes også at for disse områdene er det nødvendig med 
strategiske og strukturelle grep for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer. Sett i lys av disse forholdene har 
rådmannen foreslått å gi større engangsbevilgninger i 2020 for å sikre realistiske rammer i en overgangsfase. Oppvekst og 
utdanning og Helse, sosial og omsorg har fått engangsbevilgninger på henholdsvis 6 og 25 millioner kroner. For ytterligere 
detaljer, se tabell i slutten av kapittelet og omtale under hvert programområde.

Sentrale inntekter
På inntektssiden oppjusteres sentrale inntekter med 35,174 millioner kroner. Skatteanslaget nedjusteres med 75 millioner 
kroner, tilsvarende det regjeringen har lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Rammetilskuddet økes med 110,2 millioner 
hvorav 94,8 millioner kroner til inndekning av merbelastning i forbindelse med pandemien. I tillegg er det som nevnt ovenfor 
oppgaveendringer som blir en del av rammetilskuddet med 15,374 millioner kroner. Inntekter til integreringstilskudd økes 
med 4,1 millioner kroner, og tilskudd enslige mindreårige flyktninger reduseres med 3,2 millioner kroner. Som følge av lavere 
renter er rente- og investeringskompensasjonen fra staten nedjustert med 0,9 millioner kroner.
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Sentrale utgifter
De sentrale utgiftene nedjusteres med 130,369 millioner kroner. Som følge av kraftig nedjustert lønns- og prisvekst 
i revidert nasjonalbudsjett frigis lønnsreserven på 80,869 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn en besparelse på 
16 millioner kroner for arbeidsgiveravgift i 3. termin som følge av at staten legger inn et kompenserende tiltak ved å 
nedjustere arbeidsgiversatsen med 4 prosentpoeng. Reformmidler på totalt 33,5 millioner kroner disponeres til å saldere 
engangsbevilgninger i programområdene, samt at 17,2 millioner kroner benyttes til egenkapitalfinansiering av IKT-prosjekter.

Finansielle poster og utbytte
Som følge av flere rentekutt, som har resultert i null rente for første gang i historien for Norges del, er de finansielle postene 
nedjustert med 14 millioner kroner i besparelse mot opprinnelig budsjett, 

Det legges til grunn økte utbytter på tilsammen 35,1 millioner kroner. Som følge av innstilling fra styret i Glitre energi legges til 
grunn 37 millioner kroner høyere utbytte enn budsjettert. Utbytte fra Drammen Kino nedjusteres med 0,2 milloner kroner og 
utbytte fra Lindum nedjusteres med 1,7 millioner kroner.

Årsoppgjørsdisposisjoner
Rådmannen foreslår å avsette resultatet fra 2019 til disposisjonsfondet. I tillegg er regnskapet knyttet til pandemien 
i pluss, med 8,7 millioner kroner. Dette foreslås avsatt som buffer for fremtidig kompensasjon til pandemirelaterte 
merbelastninger. Det presiseres at det forventes behov for større kompensasjoner enn de 8,7 millioner kroner som nå avsettes 
for andre halvår 2020.

Korreksjoner i programområdenes rammer finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med 23,5 millioner kroner. I tillegg 
overføres 17,2 millioner kroner til egenkapitalfinansiering av investeringsregnskapet til A4.2 prosjektet.

Oversikt forslag til justeringer i Drammen kommunekasses driftsbudsjett per 1. tertial 2020
Hovedstørrelser i Drammen kommunekasses driftsbudsjett:

 

«I tusen 2020-kr 
(Inntekter med negativt 
fortegn)»

Vedtatt bud. 
2020 inkl.
tekniske 
justeringer

Avvik mot 
periodisert  
budsjett 
1.tertial

Korona tiltak
Øvrige 
budsjett-
endringer

Forslag 
revidert 
budsjett 2020

Skatt og rammetilskudd -5 771 704 69 559 -19 800 -15 374 -5 806 878

Andre sentrale inntekter -287 291 -4 280 0 0 -287 291

Programområdenes rammer 5 217 608 -89 710 121 969 107 504 5 447 080

Sentrale utgifter - pensjon mv 727 032 4 735 -96 869 -33 500 596 663

Finansielle poster 119 309 3 667 -14 000 -35 100 70 209

Netto driftsresultat 4 954 -16 029 -8 700 -23 530 19 783

Resultatgrad* -0,07 % -0,26 %

Bruk av disposisjonsfond -88 550 0 -40 730 -129 280

Disponering tidligere års 
regnskpsresultat

-81 296 -81 296

Overføring til disposisjonfond 8 700 81 296 89 996

Overført til investeringsregnskapet 
(egenfinansiering) 83 600 0 17 200 100 800

Sum årsoppgjørsdisposisjoner -4 950 8 700 -23 530 -19 780

Årsresultat 0 0 0 0

*Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter      
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Vedtatte endringer:

Vedtatte justeringer i Drammen kommunes driftsbudsjett per 1. tertial 2020

Tiltak (millioner kroner)

 Drift 

Merknader Netto endring 2020 
E=eng.bev.”

Økt utgift 
Redusert 

innt. 

Red. 
utgift  
Økt 

inntekt 
P01 Skole  19 785  -   Nto. rammeendring  19 785 

Kompensasjon korona pandemien  9 910 

Generell tilpasning av ramme i 2020  2 000 

Demografi - elevtall  1 100 Elevtall trekk - forutsetning stemmer 
ikke med faktiske elevtall

Gratisplasser SFO/AKS  5 900 Harmoniserng med 462 000 kroner i 
innt.grense. Høsteffekt

 E 

Bevare sosialfaglige stillinger 875 Kommunestyrets vedtak

P02 Barnehager  29 292  -   Nto. rammeendring  29 292 

Kompensasjon korona pandemien  20 000  E 

Demografi - barnetall  3 700 Nedtrekket  25 barn øk.pl. Faktisk 
økning på 115 barn pr 31.5.

 E 

Gratis barnehage  5 500 Gratis barnehageplasser videreføres 
fra 1.8.20 

Oppgaveendring RNB  92 Lovregler om psykosioalt 
barnehagemiljø og internkontroll. 
Gjeldende fra 1.juli.

P03 Forebyggende tjenester  7 830 Nto. rammeendring  7 830 

Kompensasjon korona pandemien  1 330  E 
Oppgaveendring RNB  2 500 Tiltak rettet mot sårbare barn 

og unge. Økt tilgjengelighet i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
. Avlastningstiltak og aktivitetstiltak for 
barn og unge med store behov

P04 Helse  30 203 - Nto. rammeendring  30 203 

Kompensasjon korona pandemien  20 721  E 

Feil i grunnlaget for øk.plan 2020  3 950 Lønnsmidler ikke kompensert og 
feilbudsjettert inntekter i grunnlaget

Tekniske justeringer  850 Private husleier for Betzy/BRiS trukket 
ut ved en feil i øk.plan. Motpost P19

Oppgaveendring RNB  4 682 “Knekkpunkt i basistilskudd fra 
1.5.2020 – med høyere sats under 
knekkpunktet (1000 listeinnbyggere) 
enn over.  
Etablering av to års grunntilskudd 
for leger med færre enn 500 
listeinnbyggere gjeldende fra 1.mai”

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  7 970  -   

Nto. rammeendring
 7 970 

Kompensasjon korona pandemien  2 970 

Engangsmidler i 2020: Generell 
tilpasning av ramme

 5 000  E 

P06 Hjemmetjenester og institusjon  75 880 -11 235 Nto. rammeendring  64 645 

Kompensasjon korona pandemien  43 800  E 

Engangsmidler i 2020: Generell 
tilpasning av ramme

 
15 000  E 
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Vedtatte justeringer i Drammen kommunes driftsbudsjett per 1. tertial 2020

Økt vedtaksvolum i hjemmetjenesten  17 000 

Tilskudd Hermanssenteret KF  80 Til dekning av ekstern regnskasføring

Tekniske justeringer -8 360 Budsjett for støttekontakter flyttes 
utfører P09

Nedtrekk i rammen (omdisponering) -2 875 Kommunestyrets vedtak

P07 Rus og psykisk helse  263  -   Nto. rammeendring  263 

Kompensasjon korona pandemien  263  E 

P08 Sosialtjeneste, etablering og 
bolig  5 360  -   Nto. rammeendring  5 360 

Kompensasjon korona pandemien  360  E 

Engangsmidler 2020: 
Sosialhjelpsutgifter

 5 000 Forutsatte tiltak for å bremse 
sosialhjelpsutgiftene er vanskelig å 
iverksette som følge av pandemien i 
2020

 E 

P09 Kultur, idrett og frivillighet  24 765  -   Nto. rammeendring  24 765 

Kompensasjon korona pandemien  11 305  E 

Kulturskole friplasser  350  Harmoniserng med 462 000 kroner 
i innt.grense. Høsteffekt 

Økt kapitalbehov Kirkelig fellesråd  900  Kapitalkostnader av investeringer 

Økte tilskudd andre tros og 
livssynssamfunn

 200  Følgekostnad av økte 
investeringsrammer kirken 

Spiralen tapte inntekter  1 700  Spiralen er stengt for ombygning. 
Estimat gitt åpning i august. 

 E 

Underskuddsgaranti WC skisprint  700  Utbetales etter regnskapsavleggelse  E 

Tekniske justeringer  7 610 Budsjett for støttekontakter flyttes 
utfører P09 + Budsjett friluftsliv/park 
overføres P11

Harmonisering idrett og kultur 2000 Kommunestyrets vedtak

P10 Medvirkning og lokaldemokrati  -   -1 400 Nto. rammeendring -1 400 

Tekniske justeringer -1 400  Uttrekk midler sfa endringer i 
forutsetninger vedr. ansettelse av 
lokaldemokratikoord. + tilførsel 
bundne midler 2019 

 E 

P11 Utbygging og samferdsel  15 450  -   Nto. rammeendring  15 450 

Kompensasjon korona pandemien  7 200  E 

Feil i grunnlaget for øk.plan 2020  7 500  Dobbelt uttrekk effektiviseringskrav 

Tekniske justeringer  750  Midler friluftsliv/park flyttes til P11 

P12 Vann, avløp og renovasjon  -    -   Nto. rammeendring  -   

P13 Arealplan og miljø  5 100  -   Nto. rammeendring  5 100 

Kompensasjon korona pandemien  2 500  E 

Feil i grunnlaget for øk.plan 2020  2 600  Stillinger miljø og landbruk. 
Dobbelført effektiviseringskrav 
Drammen Drift landmåling 

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon  16 760  -   

Nto. rammeendring
 16 760 

Kompensasjon korona pandemien  2 010  E 

Statliggjøring av Kemner - RNB  8 100  Utsettelse av statliggjøring av 
kemnerfunksjonen til 1. november. 

 E 

Pensjonskostnad lærlinger  4 050  Lærlinger har ikke hatt pensjon i 
verken Drammen , Nedre eiker eller 
Svelvik. Dette er nå pålagt. 
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Vedtatte justeringer i Drammen kommunes driftsbudsjett per 1. tertial 2020

Feil i grunnlaget for øk.plan 2020  2 600  Feilførte inntekter Byarkiv. 

P15 Samfunnssikkerhet -400 -2 000 Nto. rammeendring -2 400 

Kompensasjon korona pandemien -400  -    E 

Feil i grunnlaget for øk.plan 2020 -2 000  Rammer for tilskudd DRBV overført 
med for høyt beløp i øk.plan  

P16 Næringsutvikling  -    -   Nto. rammeendring  -   

P17 Arbeid og inkludering  -    -   Nto. rammeendring  -   

P18 Politisk styring  6 700  -   Nto. rammeendring  6 700 

Feil i grunnlaget for øk.plan 2020  6 100  Politiske godtgjørelser - forutsatt 
innsparing i øk.plan er ikke gjeldende 

Kommuneombud, helårseffekt  600  Kommuneombud, vedtatt permanent 
løsning i kommunestyret 28.4.20. 
Bevilges helårseffekt 

P19 Sentrale poster  79 100 -294 593 Nto. rammeendring -215 493 

Tekniske justeringer -850  Feil uttrekk private husleier BriS/
Betzy: Motpost P08 

Engangsmidler kommunereform -33 500  Bruk av engangsmidler for å dekke 
opp salderingsutfordring, samt 
overført investeringsregnskap med 
17,2 mnok for å dekke utgifter til A4.2 

 E 

Nedjustert skatteanslag  75 000  Revidert nasjonalbudsjett 

Rammetilskudd -94 800  Skjønnstilskudd Fylkesmannen og 
kompensasjon korona pandemien  

Integreringstilskudd -4 100  Inntekter fra 2019, og økning i antall 
flyktninger mot forutsetning i budsjett 

Tilskudd enslige mindreårige flyktninger  3 200  Færre flyktninger enn forutsatt i 
budsjett 

Rente og inv. kompensasjon fra staten  900  Lavere rente gir mindre 
kompensasjon fra staten 

Oppgaveendring RNB -15 374  Tilført p-områdene 

Besparelse arb.giv.avgift -16 000  Nedjustert for 3.termin med 4 
prosentpoeng. 

 E 

Frigjort lønnsreserve -80 869  Nedjustert lønnsvekst i revidert 
nasjonalbudsjett 

Finans -14 000  Besparelse som følge av lavere 
renter (null rente) 

Utbytte fra aksjeselskaper -35 100  Glitre energi: + 37 mill, Drammen 
Kino: -0,2 mnok, Lindum: - 1,7 mill. 
DKEU, Vardar, Glitre energi nett er 
uendret 

 E 

Årsoppgjørsdisposisjoner  107 196 -122 026 Nto. saldering -14 830 

Disponering tidligere års 
regnskapsresultat

-81 296  E 

Bruk av disposisjonsfond -40 730  E 

Avsetning til disposisjonsfond (reserver 
korona)

 8 700  E 

Avsetning til disposisjonsfond  81 296  E 

Overføring til investeringsregnskapet  17 200  E 

Sum  428 379 -428 379  0 

Udisponerte midler  -   

39 | 1. tertialrapport 2020



Revidert investeringsbudsjett  
Som følge av usikkerhet knyttet til kommunens økonomiske handlingsrom ble det i økonomiplan for 2020-2023 lagt til 
grunn en forsiktig investeringstakt i 1. halvår 2020, og at en større del av endelig prioritering av investeringsbudsjettet 
skulle avventes til behandlingen av revidert budsjett i juni 2020 og økonomiplan 2021-2024. Kommunekassens vedtatte 
investeringsbudsjett for 2020 er 369,6 millioner kroner. I tillegg har Drammen Eiendom KF et vedtatt investeringsbudsjett på 
481,1 millioner kroner. Samlet investeringsramme som er vedtatt er på 850,7 millioner kroner.

Rådmannen  foreslår å øke investeringsbudsjettet med 109,1 millioner kroner i 1. tertial. I tillegg foreslås rebevilgning av 
ubrukte midler i 2019 fra de tidligere kommunene med 181,7 millioner kroner.  

Krisepakke fra regjeringen 29. mai 
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 milliarder kroner som en midlertidig ordning i form av et øremerket tilskudd til 
kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til 
kommunene uten forutgående søknadsbehandling uten krav om egenandel fra kommunene.   Av tilskuddet foreslås at 2 
milliarder kroner fordeles etter innbyggertall, mens resterende 500 millioner kroner fordeles til kommuner med særlig høy 
arbeidsledighet.

Fordelt beløp per innbygger blir 372,61 kroner, og dette vil gi Drammen 37,7 millioner kroner.

• Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, 
vedtatte årsbudsjetter for 2020.

• Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020. 

Dette er midler som kan bidra til at prosjekter, som ellers ikke ville kunne prioriteres innenfor vedtatte rammer, vikl kunne 
realiseres. 

Det er allerede gjort en kartlegging av mulige tiltak, både knyttet til Utbygging og samferdsel og til Drammen Eiendom 
KF. Kartleggingen er fordelt på oppgradering av veier, trafikksikkerhetstiltak , parkanlegg , boliger og formålsbygg. Det er 
kartlagt tiltak som kan iverksettes raskt i 2020. 

Navn på hovedprosjekt Total 
kostnad

Kort beskrivelse av tiltaket Delprosjekt som  
Krisetiltak 

Kommunale boliger: 
Utbedring av etterslep på 
vedlikehold utover budsjetter 
for 2020

20 000 000

Drammen kommune har mange boliger og disse har en hard 
bruk, over tid har det opparbeidet seg et vedlikeholdsetterslep, 
spesielt på tak, vinduer og fasader, samt vann, avløp og 
drenering. Tiltakene som er anslått her er konkrete adresser og 
oppgaver i hele kommunen.Anbefaler at deler av denne posten 
prioriteres. Alle kan gjennomføres nå i 2020.

4 200 000

Vedlikehold formålsbygg 30 000 000
Vedlikeholdsetterslep på kommunale formålsbygg, tak, fasader, 
vinduer, invendige himlinger med belysning, nye invendige gulv. 
Vinduer og tak på deler av Tømmerås skole samt Tangen skole

3 500 000

Mjøndalen Skole - 
uteområder, samt gangvei til 
Veieavangen skole

30 000 000

Uteområdet og lekeapparater på Mjøndalen skole er i dårlig 
forfatning. De skulle vært rustet opp i 2013, men opprustning 
har blitt utsatt pga av manglende midler. Utearealet er ikke 
oppgradert på flere ti-år og stimulerer lite til god uteaktiviteter 
slik det fremstår i dag. Gjelder skolegården som utgjør 11,0 
millioner kroner av totalen.

11 000 000

Del sum Drammen Eiendom 
KF

  18 700 000

Sykkelvei: Sykkelvei med 
fortau Øvre Storgate, 
gjennom Drammen park

17 500 000
Som del av et helhetlig og sammenhengende sykkelnett 
etableres sykkelvei med fortau fra Øvre Sund bru og gjennom 
Drammen park. Forventer 3 mill tilskudd fra Buskerudbyen.

14 500 000

Skateanlegg Svelvik 
ungdomsskole

4 500 000
Kompletterer uteområdene for barn/unge ved Svelvik skole, og 
skaper et bredere tilbud til barn og unge her.

4 500 000

Delsum Programområde 11   19 000 000

Totalsum   37 700 000

Rådmannen foreslår at beløpene fordeles som det fremgår av tabellen, og at midlene innarbeides i revidert 
investeringsbudsjett for henholdsvis Drammen Eiendom KF og Programområde 11- Utbygging og Samferdsel. 
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Rebevilgning 
I økonomiplanen ble det lagt til grunn at prosjekter som ble igangsatt og bevilget i de tidligere kommunene skulle ferdigstilles. 
Ved behandlingen av økonomiplanen var ikke omfanget av dette kjent. Slike forsinkede prosjekter innebærer en forskyvning 
og periodisering. Det er allerede tatt høyde for budsjetterte rente- og avdragsutgifter knyttet til disse investeringene i 
budsjettene fra de tidligere kommunene. Dette skal derfor ikke påvirke driftsbudsjettet i Drammen kommune i 2020. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presiserer i sin investeringsveileder at investeringsbudsjettet er ett-årig, 
og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av 
KMDs presiseringer at ubrukte investeringsmidler, som det er behov for å videreføre, må bevilges på nytt, og rådmannen 
legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

Det var ved utgangen av året ubrukte investeringsmidler fra de tre kommunene. Tidligere vedtatte investeringer i de tre 
kommunene er gjennomgått med en vurdering av hvilke som foreslås rebevilget. Totalt er 336 investeringsprosjekter vurdert. 
I lys av den økonomiske situasjonen kommunen er i, så er det lagt til grunn en restriktiv tilnærming i vurderingene. Prinsippet fra 
økonomiplanarbeidet er lagt til grunn for vurderingene: Det er hovedsakelig igangsatte prosjekter, eller prosjekter hvor det er 
inngått avtaler og forpliktelser som binder opp den nye kommunen, som rebevilges. Rådmannen har så langt vært restriktiv i 
forhold til rebevilgninger ut over dette, da det er opp til det nye kommunestyret å foreta framtidige prioriteringer.

Midlene er nå fordelt på henholdsvis kommunekassen med 111 millioner kroner og Drammen Eiendom KF med 70,7 millioner 
kroner. Rådmannen foreslår at disse midlene videreføres i 2020 ved at kommunestyret rebevilger ubrukte investeringsmidler 
(netto) per programområde slik det fremgår av tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele 
de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med kommunestyrenes tidligere forutsetninger.

Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen kommunekasse og kommunale foretak i 2020.

Forslag til rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2019.

Programområde (mill.kr) Drammen 
kommunekasse Drammen Eiendom KF Totalt

P01 Skole 1,9 15,6 17,5

P02 Barnehage 0 1,2 1,2

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne  0 15,3 15,3

P06 Institusjon og hjemmetjenster 0 4,7 4,7

P09 Kultur ,fritid, idrett 25,6 6,5 32,1

P11 Utbygging og Samferdsel 62,7 0 62,7

P14 Ledelse, styring og administrasjon  19,0 0 19,0

P15 Samfunnssikkerhet 1,8 0 1,8

P19 Sentrale poster 0 27,4 27,4

Sum netto investeringer 110,0 70,7 181,7

 

Investeringer 2020 
Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift. For nybygg på Brandengen skole så er entreprenør konkurs, slik at det må 
forventes forsinket framdrift i det prosjektet. For å synliggjøre konsekvensen av konkursen er opprinnelig budsjett på 100 
millioner kroner redusert med 50 millioner kroner. Det lå inne 5 millioner kroner til inventar og utstyr til Brandengen skole 
på programområde Skole. Dette er også redusert da anskaffelsen vil skje i 2021. Det vil kunne kommenteres nærmere i 2. 
tertialrapport på dette prosjektet, ettersom det er for tidlig å ha full oversikt over hvordan konkursen påvirker fremdrift og 
økonomi.

Av nye tiltak er det i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt av 109,1 millioner kroner til nye prosjekter. Den største 
økningen er til vann og avløp med 100 millioner kroner. I beregningen av gebyrinntektene var det lagt til grunn et 
investeringsvolum på 200 millioner kroner i 2020 på vann/avløp, slik at finansieringen er hensyntatt i opprinnelig budsjett.
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Forslag til nye investeringsmidler til 1. tertial 2020

Rådmannen har lagt til grunn følgende for forslag til revidert investeringsbudsjett :   

• Den økonomiske situasjonen er vesentlig forverret i forhold til det som ble lagt til grunn i økonomiplanen, med enda større 
usikkerhet og behov for forsiktighet videre i perioden fremover.

• Det er derfor ikke rom for å øke investeringene utover det som er høyst nødvendig.

• Flere innspilte behov oppfattes å være innspill som bør vurderes i økonomiplan 2021-2024 og ikke i 1. tertial.

• Prinsippet om å samle digitalisering og IKT på en sentral post under P14 videreføres

• Revidert budsjett hensyntar rebevilgninger fra 2019, og skal være realistiske med hensyn til faktisk behov og forbruk.

• Gjeldene rammer prioriteres slik at de viktigste tiltakene kan gjennomføres. 

Til tross for en krevende økonomisk situasjon er det likevel anbefalt  nye bevilgninger i revidert investeringsbudsjett  

Enkeltprosjekter 
Forslaget til revidert investeringsbudsjett inneholder innarbeidelse av noen større enkeltprosjekter som kjøp av Nordby gård, 
Nedre Eik Gård i Svelvik og Ny bybru.

Rammebevilgninger 
I hovedsak så omfatter endringene justeringen av investeringsrammer til tiltak innen Vann og avløp, flomsikring, ny bybru og 
digitalisering/it-utstyr etc. Investeringsrammer i økonomiplanen ble bevilget med 50 prosent av det de tidligere kommunene 
hadde. Begrunnelsen for denne reduksjonen var at den nye organisasjonen har behov for å planlegge, legge strategier for 
tilstandsanalyser, oppgraderinger og vedlikehold, samt samordne og koordinere gjennomføring av prosjekter. Rammenes 
innhold og størrelse skulle utredes og vurderes i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni 2020.

Økningen av rammene er gjennomgått, og det er behov for noen justeringer. Av  rammeøkningen gjelder 100 millioner 
kroner Vann og Avløp hvor rammene foreslås økt fra 50 prosent til 100 prosent av det som lå i de tidligere kommunenes 
budsjetter. For de andre rammene er økningen lavere eller ingen. Konsekvensen av begrenset vekst i slike rammer er at det 
blir mindre midler til å opprettholde god standard både på utstyr og anlegg.  

Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke rådmannen grunnlag for 
å øke rammene nå. Det vil være nødvendig å komme tilbake til dette i 
økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres. 

Oversikt over endringer av investeringer i 1. tertialrapport fordelt på programområder : 

Programområde (mill.kr) Drammen kommunekasse Drammen Eiendom KF Totalt

P01 Skole -5 -50,5 -55

P09 Kultur ,fritid, idrett 3 0 3

P11 Utbygging og Samferdsel 18,45 0 18,45

P12 Vann, avløp og renovasjon  99 0 99

P14 Digitalisering 20,2 0 20,2

P19 Sentrale poster 0 23,5 23,5

Sum netto investeringer 135,65 -26,5 109,15
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Reviderte investeringsrammer 2020:

Mil. kr Vedtatt budsjett 
2020 Rebevilgning fra 2019 Endringer 1. 

tertialrapport
Forslag rev. budsjett 

2020

Drammen kommunekasse 369 625 111 000 135 650 616 275

Drammen Eiendom KF 481 050 70 700 -26 500 525 250

Øvrige kommunale foretak 0 0 0 0

Sum investeringer 850 675 181 700 109 150 1 141 525

 
For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene samt til Drammen Eiendom KFs rapport per 
1. tertial 2019, jfr. vedlegg 2. 
Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2020 en brutto investeringsramme på 481,1 millioner kroner. Som omtalt ovenfor foreslås 
dessuten ubrukte bevilgninger fra 2019 på 70,7 millioner kroner rebevilget i 2020. Med foreslåtte justeringer i revidert 
budsjett (inkl. nedjustering av Brandengen) blir revidert investeringsramme i foretaket i 2020 etter dette på 525,3 millioner 
kroner. 

I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 148,1 millioner kroner i investeringsutgifter.

Prosjektene med høyest forbruk hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2019):

• Åskollen - Omsorgsboliger   28,2 millioner kroner 

• Åssiden Fotballhall    27,3 millioner kroner 

• Brandengen skole   18,7 millioner kroner 

• Kjøp av Nedre Eik Gård   15,0 millioner kroner 

• Lille Åsgaten 3   11,1 millioner kroner  

Nedenfor er rådmannens forslag til revidert budsjett for Drammen Eiendom KF. 

Tall i 1000 Oppinnelig budsjett 
2020

Rebevilling fra 
2019

Endringer 1. 
tertial

Forslag rev. Bud. 
1.tertial 2020

Oppgradering bygningsmassen Drammen 
Eiendom KF  12 500  14 900  12 000  39 400
Utredning og planlegging 
eiendomsprosjekter  30 000      30 000
Diverse investeringer Drammen Eiendom 
KF  5 350      5 350

Strategisk eiendomskjøp  17 250    9 000  26 250

Drammensgården/Nedre Eik gård    12 500  2 500  15 000

Brandengen skole .- nybygg   100 000                       - 50 000  116 000

Totalsum Drammen Eiendom KF  481 050 70 700 -26 500  525 250
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Økning av posten til oppgradering av bygningmassen med 12,0 millioner kroner gjelder oppgraderinger av energisentralen 
på Marienlyst. Energisentralen, som forsyner Marienlystområdet med varme og kjøling, trenger etter nesten 20 års drift 
oppgradering for å sikre driftsstabilitet. Investeringen dekkes av egenkapital i Drammen Eiendom KF, og medfører ikke økt 
husleie for Drammen kommune. 

Posten til strategisk eiendomskjøp foreslås økt fra 17,3 til 26,3 millioner korner for å dekke kjøpet av Nordby gård. 
Rådmannens forslag innebærer at posten for strategiske kjøp for 2020 er benyttet fullt ut, og at Drammen Eiendom KF må 
klarere eventuelle nye kjøp via egne saker. 

Nedre Eik gård gjelder fullfinansiering av kjøpet av gården. Investeringsmidler til videre ombygging og utvikling av 
eiendommen utredes nærmere i Økonomiplan 2021-2024. 

Nedjustering av Brandengen i 2020 er en periodisering. Dette er gjort siden byggeprosjektet har stoppet opp på grunn 
av konkurs, og de tidligere avsatte investeringsmidlene vil ikke bli brukt i 2020. 

Forøvrig har Drammen Eiendom KF foreslått enkelte andre mindre tiltak. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige 
økonomisk situasjonen kommunen er i, finner ikke rådmannen grunnlag for å anbefale disse nå. Tiltakene må tas inn i 
vurderingen i økonomiplan 2021-2024. Hvis enkelte tiltak allikevel skal realiseres må dette skje ved prioritering innenfor 
de investeringsrammene som foreligger. Tiltak som gjelder rapportering av kostnadsoverskridelse, som eksempelvis Cafe 
Underground, foreslås dekkes av foretakets egenkapital.

KOMMUNENS 
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TJENESTEOMRÅDER



Hovedutvalg for

OPPVEKST OG 
UTDANNING

P01 Skole

P02 Barnehager

P03 Forebyggende tjenester



Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har det politiske ansvaret for programområdet P01 skole, P02 barnehage og P03 
forebyggende tjenester 

Oppvekst og utdanning har utfordringer med å holde de økonomiske rammene. Per 1. tertial er det et merforbruk på 17,9 
millioner kroner, fordelt på 6,9 millioner kroner i P01 skole, 9,1 millioner kroner i P02 barnehage og 1,8 millioner kroner i P03 
Forebyggende tjenester. 

Det pågår et arbeid for å harmonisere tjenestene for alle de tre programområdene etter kommunesammenslåingen. Det 
foretas samtidig vurderinger av hvilke tjenestetilbud programområdene skal videreføre og utvikle, og hvilke som bør avvikles. 
 

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020
P01-P01 Skole 373 891 380 800 -6 909 1 052 359

P02-P02 Barnehager 275 261 284 370 -9 109 823 463

P03-P03 
Forebyggende 
tjenester

126 670 128 513 -1 843 352 674

Sum 775 822 793 682 -17 860 2 228 496

P01 Skole

De tre tidligere kommunene har hatt ulike forebyggende tiltak som har vært gjennomført med ekstra tilførte midler. Dette er 
tiltak som nå må harmoniseres, for at det skal være likeverdige tilbud i hele kommunen. De fleste tiltakene blir avklart ved 
behandlingen av 1. tertialrapport. Når det gjelder en eventuell videreføring av Ung11 og Sommerskolen, vil rådmannen 
komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024.

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med en engangsbevilgning på 9,9 millioner kroner for å dekke 
merkostnader vedrørende pandemien i 2020.

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 1,1 million kroner på bakgrunn av at elevtallet er høyere enn forventet i 
økonomiplan 2020-2023.

Som følge av at tilpasning av rammer tar lengre tid enn forutsatt, foreslår rådmannen en engangsbevilgning på 2 millioner 
kroner i 2020 til programområdet.  
 
Rådmannen foreslår å avsette 5,9 millioner kroner for å dekke kostnader forbundet med å videreføre ordningen med 
gratisplasser i SFO/AKS. 

I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 18,9 millioner kroner i 1. tertial. Etter disse korreksjonene forventer 
programområdet å levere et økonomisk resultat for året som er  i tråd med revidert budsjett.

Investeringsbudsjettet foreslås nedjustert med 55,0 millioner kroner som følge av forsinkelse ved Brandengen skole. Samtidig 
foreslås det å rebevilge ubrukte investeringsmidler fra 2019 på tilsammen 27,5 millioner kroner.



Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 420 334 417 322 3 012 1 111 888

Andre driftsutgifter 24 414 35 926 -11 512 219 041

Sum Driftsutgifter 444 748 453 248 -8 500 1 330 929

Andre inntekter -59 918 -56 918 -3 000 -249 693

Ref. sykelønn -10 939 -15 530 4 591 -28 877

Sum Sum driftsinntekter -70 857 -72 448 1 591 -278 570

Netto resultat 373 891 380 800 -6 909 1 052 359

Per april viser programområdet et merforbruk på 6,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, hvilket tilsvarer 0,6 
prosent av programområdets totale ramme. Merforbruket fordeler seg slik:

• Voksenopplæringen: 1,7 millioner kroner

• Skolene: 5,9 millioner kroner

• Sentrale ansvar: 0,7 millioner kroner 

Vurdering
I 1. tertial vil det bli foretatt nødvendige korrigeringer av programområdets totale ramme.  

Programområdet fikk i økonomiplan 2020-2023 et nedtrekk på 4,8 millioner kroner på bakgrunn av forventet 
elevtallsnedgang. Faktisk elevtallsnedgang er imidlertid lavere enn tidligere antatt. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen 
at programområdets ramme økes med 1,1 million kroner i 1. tertial.

Virksomhetene utøver god og stram økonomistyring, men trenger tid til å tilpasse seg nye rammer/endringer i ny 
organisasjon. Enkelte skoler fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik gikk inn i nye Drammen kommune med høyere bemanning 
enn lærernormen og tildelt ramme skulle tilsi. Vedtaket om at fjorårets mindreforbruk allikevel ikke tilbakeføres til virksomhetene 
skaper utfordringer for enkelte av skolene i gamle Drammen, samt for voksenopplæringen. Rådmannen foreslår en 
engangsbevilgning på 2 millioner kroner for å lette overgangen. 

Pandemien har medført ekstra utgifter for enkelte skoler og for voksenopplæringen. Det er eksempelvis påløpt ekstra 
kostnader til smitteverntiltak og bemanning i påsken. Det totale omfanget er foreløpig ikke avklart. For AKS/SFO har 
pandemien medført tapte inntekter. Foreløpig inntektstap er 7,8 millioner kroner, som gjelder brukerbetaling for SFO/AKS. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for faktiske merutgifter per 1.tertial relatert til pandemien, og vil følge 
utviklingen frem til 2. tertialrapport.

Rådmannen foreslår å avsette 5,9 millioner kroner til gratisplasser i SFO/AKS, se nærmere omtale under øvrige 
rapporteringspunkter.

Tiltak
Det er iverksatt flere innsparingstiltak fra 2020. For å møte ny dimensjonering og effektiviseringskrav har samtlige skoler fått et 
generelt kutt, og sentralt budsjett er redusert til et minimum. Antall sosialfaglige stillinger er redusert, ekstra finansiering av AKS 
i gamle Drammen er avsluttet og kostnadene til SFO i Svelvik og Nedre Eiker reduseres til selvkost fra høsten 2020.

Ved de enkeltskolene som gikk inn i nye Drammen kommune med for høy bemanning er det gjennomført nedbemanningstiltak 
som først vil gi effekt fra og med august 2020. Programområdet vil gå inn i 2021 med riktig bemanning.

Prognose
Rådmannen forventer at programområdet ved årets slutt vil levere et økonomisk resultat i tråd med revidert budsjett. Det er 
imidlertid stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av pandemien fremover. Rådmannen vil komme tilbake til 
hvordan dette skal håndteres i 2. tertialrapport. 
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Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020 
P01 Skole 2020 2021 2022 2023
Kompensasjon korona 
pandemien

        9 910 000      

Demografi: Elevtall 
trekk - forutsetning 
stemmer ikke med 
faktiske elevtall

        1 100 000                    -                      -                      -   

Gratisplasser SFO/
AKS

        5 900 000         7 900 000         7 900 000         7 900 000

Engangsbevilgning i 
2020

        2 000 000      

Sum korreksjoner        18 910 000         7 900 000         7 900 000         7 900 000

Øvrige rapporteringspunkter

Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole
Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole er et samarbeid mellom Drammen kommune og Viken fylkeskommune. 
Tilbudet gjelder personer i alderen 16-24 år som ikke har fullført grunnskoleopplæring. Kombinasjonsklassen startet som et 
prosjekt som en del av Jobbsjansen del B «Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom.» gjennom IMDi. Prosjektet varer 
ut skoleåret 2019-2020. 
 
Dersom dette tiltaket skal videreføres ut over skoleåret 2019-2020, vil dette medføre en kostnad på 1,7 millioner kroner per 
år. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon vil ikke rådmannen foreslå å avsette midler til å videreføre tiltaket. 

Sosialfaglige stillinger på barneskolen
Barneskolene i tidligere Nedre Eiker har til nå hatt en egen sosialfaglig ressurs på barnetrinnet. Svelvik og Drammen har ikke 
hatt en tilsvarende ressurs. Sosialfaglig ressurs kan være et godt virkemiddel for å lykkes med tidlig innsats og forebyggende 
arbeid. Dette er et lovfestet tilbud på ungdomstrinnet, men ikke på barnetrinnet. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon 
vil ikke rådmannen foreslå å avsette midler til sosialfaglig ressurs på barnetrinnet i Drammen kommune. 

Innhold og kvalitet i SFO/AKS
Det har vært ulike løsninger for organisering og innhold i skolefritidsordningene i de tre tidligere kommunene. Tidligere Nedre 
Eiker og Svelvik kommuner har hatt SFO-ordning. Tidligere Drammen kommune har gradvis innført aktivitetsskolen (AKS) i 
perioden 2016 – 2020.

Det skal fra høsten 2020 etableres en felles skolefritidsordningen for hele Drammen kommune. Kommunen kan følge 
minstekravene i opplæringsloven og gi et SFO-tilbud som er selvfinansiert. Et annet alternativ er et tilbud med økt støtte 
til bemanning og SFO-leder slik som tidligere Nedre Eiker hadde. En tredje mulighet er et tilbud med økte ressurser som 
aktivitetsskolen i tidligere Drammen har hatt. 
 
I tidligere Drammen kommune ble AKS finansiert gjennom prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet og midler fra Fjell 
2020-prosjektet, i tillegg til egenfinansiering. Prosjektmidlene har opphørt denne våren. En eventuell videreføring av AKS, 
slik tilbudet har vært gitt i tidligere Drammen kommune, vil derfor kreve nye bevilgninger. 

I lys av kommunens økonomiske situasjon legger rådmannen til grunn at SFO/AKS fra høsten 2020 skal være 
selvfinansierende, uten økte ressurser ut over det som kommer inn gjennom foreldrebetalingen.

SFO/AKS – moderasjonsordninger og gratisplasser
Fra 1.8.20 iverksettes den statlige ordningen for 1.- og 2. klassinger om at ingen skal betale mer enn 6 prosent av 
husstandsinntekten for opphold i SFO/AKS. Dette er med på å sikre lavere oppholdsbetaling for barn i husholdninger med 
lav inntekt. Gjennom statsbudsjettet 2020 innførte også regjeringen en nasjonal ordning med gratis SFO/AKS for barn 
med særskilte behov på 5.-7. trinn. Rådmannen vil komme tilbake til omfang og kostnad forbundet med disse tilbudene i 2. 
tertialrapport. 



De tre tidligere kommunene har hatt ulike ordninger for redusert oppholdsbetaling med bakgrunn i familiens inntekt. I 
desember 2019 bestemte kommunestyret at ordningene fra de tre tidligere kommunene skulle videreføres i hele den nye 
kommunen frem til sommeren 2020.

På bakgrunn av politiske signaler legger rådmannen til grunn at ordningen med redusert oppholdsbetaling for familier 
med lavinntekt, slik den har vært praktisert i tidligere Drammen kommune, utvides til å omfatte hele den nye kommunen. 
Rådmannen foreslår å avsette 5,5 millioner kroner til å gjennomføre dette for høsthalvåret 2020, med helårsvirkning på 7,9 
millioner kroner. Til sammenlikning har staten lagt til grunn en begrensning på maksgrensen for oppholdsbetaling for elever  1. 
og 2. trinn på 6 prosent av inntekten i husholdningen. 

 
Generelt tilskudd til private skolefritidsordninger (IFO)
Det er i dag ulik praksis vedrørende generelt tilskudd fra kommunen til private skolefritidsordninger/idrettsfritidsordninger 
(SFO/IFO) i de tre tidligere kommunene. Det er behov for å samordne dette. Rådmannen legger til grunn at SFO/
AKS skal være selvfinansierende, gjennom foreldrebetalingen. Fra 1.8.20 vil derfor ingen av de kommunale SFO/
AKS i Drammen kommune få et generelt tilskudd per barn per år. Selv om private IFO er positivt for det samlede tilbudet 
av skolefritidsordninger i kommunen, er rådmannens vurdering at det ikke bør gis generelt tilskudd til private SFO/IFO i 
Drammen, siden kommunale ordninger heller ikke får dette. 

Sommerskolen
I økonomiplanen 2020-2023 er det avsatt midler til å gjennomføre sommerskolen i 2020. På grunn av pandemien blir årets 
sommerskole gjennomført med annen organisering for gruppestørrelse, oppmøtested og målgruppe enn tidligere. Beslutning 
om eventuell videreføring ut over skoleåret 2020-2021 kommer som egen sak høsten 2020. Rådmannen vil derfor komme 
tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024.

Ung11
I økonomiplanen 2020-2023 er det avsatt midler til Ung11 ut skoleåret 2020-2021. Beslutning om eventuell videreføring 
ut over skoleåret 2020-2021 kommer som egen sak høsten 2020. Rådmannen vil derfor komme tilbake til dette i 
økonomiplanen 2021-2024.

Prosjekt gratis skolemat på en skole

Programområdet har blitt tildelt 500 000 kroner fra områdesatsningen til et prøveprosjekt med gratis skolemat på én skole. 
Brandengen skole skal være prosjektskole. På grunn av pandemien og smittevernveiledere for skolen er det foreslått å utsette 
oppstart av prosjektet til sen høst. Rådmannen vil komme tilbake til en evaluering av prosjektet etter at prøveprosjektet er 
gjennomført.

Sammendrag status investeringer

  Oppinnelig 
budsjett 2020

Rebevilling fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Forslag rev. 
Bud. 1.tertial 

2020

Kommunekassen         

Inventar og utstyr skole  13 500 1 900 -5 000 10 400

SUM P01 Skole  KK  13 500 1 900 -5 000 10 400

         

Drammen Eiendom KF         

Brandengen Skole - Utvidelse 100 000   -50 000 50 000

Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus 72 000     72 000

Oppgradering bygningsmassen- Skole 12 400 15 600   28 000

SUM P01 Skole DEKF  184 400 15 600 -50 000 150 000
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Kommunekassen 
Det er i 2020 avsatt en total investeringsramme på 15,4 millioner kroner til inventar og utstyr i skolene, inkludert 
rebevilgninger av ubrukte midler fra 2019. Til sammen 10 millioner kroner er fordelt til Fjell og Brandengen skoler, i forbindelse 
med pågående byggeprosjekter. Ved Fjell skole er det per 1. tertial investert for til sammen 1,7 millioner kroner. Det er ikke 
brukt midler på Brandengen. 

Drammen Eiendom KF
Byggeprosjekter under utførelse

Det pågår prosjekter ved Brandengen og Fjell skoler. Brandengen skole skal utvides med nybygg og tilhørende uteanlegg, 
men prosjektet er forsinket grunnet åpning av konkurs i boet til utbygger. De økonomiske konsekvensene er ikke endelig 
utredet. Prosjektet ved Fjell skole, som omfatter rehabilitering og utvidelse, samt etablering av ny flerbrukshall og aktivitetshus, 
følger tidligere varslet fremdrift med forventet ferdigstillelse i august.

Prosjekter under utvikling
Programområdet har flere prosjekter under utvikling. Det er igangsatt utredningsarbeid for å finne aktuelle, permanente 
lokaliseringsalternativer for Ung 11. Det er gjennomført mulighetsstudier for Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall, 
og planinitiativ er sendt inn. Ved Killingrud ungdomsskole vil auditoriumet bygges om til klasserom, for å løse 
kapasitetsutfordringer grunnet økt elevtall fra høsten. Ved Veiavangen ungdomsskole er det behov for å erstatte resterende 
del av den gamle skolen, men prosjektet er ikke innarbeidet i gjeldende økonomiplan, og videre behandling avventes inntil 
bevilgning eventuelt blir gitt i kommende økonomiplanperiode.

For ytterligere detaljer vises det til vedlagt rapport fra Drammen Eiendom KF 

Kunnskapsgrunnlag - Skolebehov
Parallelt med dette har det i 1.tertial blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for fremtidig skolebehov i Drammen. Dette vil 
være grunnlag for videre arbeid med skoleutvikling inn mot kommende økonomiplan, et 12 års investeringsbudsjett og 
kommuneplan.

Revidert investeringsbudsjett 
Som følge av at nybygg ved Brandengen skole er stoppet opp vil det skape forskyvning av investeringene. For å periodisere 
investeringene korrekt i forhold til forventet forbruk reduseres derfor rammen for nybygg fra 100 millioner til 50 millioner 
kroner i 2020.

Likeledes reduseres ramme for investeringer i utstyr og inventar med  5,0 millioner kroner fra 15,4 millioner kroner til 
10,4 millioner kroner. 

Rådmannen foreslår utover dette  ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020.   

Det er flere udekkede behov både for komplettering og utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. Dette gjelder 
både til ny læreplan, digitale hjelpemidler til voksenopplæringen og  nye klasserom.

I  likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1.tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomisk situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen det tilrådelig å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.
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P02 Barnehager
Programområdet omfatter 87 barnehager, 36 kommunale og 51 private.  
 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 92 000 kroner som kompensasjon for oppgaveendringer som følger av 
revidert nasjonalbudsjett. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for høyere antall barn enn forventet, med 3,7 millioner kroner. 
 
På bakgrunn av politiske signaler legger rådmannen til grunn at ordningen med gratis barnehageplass for familier med lav 
inntekt videreføres. Det foreslås derfor avsatt 5,5 millioner kroner for å dekke disse kostnadene i 2. halvår 2020. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med en engangsbevilgning på 20,0 millioner kroner for å dekke 
merkostnader vedrørende pandemien i 2020. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 29,3 millioner kroner i 1. tertial. Programområdet har fortsatt 
utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 5,3 millioner kroner for året. 
Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 2020.

Rådmannen foreslår å rebevilge ubrukte investeringsmidler fra 2019 til Drammen Eiendom KF med 1,2 millioner kroner innen 
dette programområdet. 

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 164 956 161 419 3 537 432 792

Andre driftsutgifter 174 178 182 666 -8 488 526 852

Sum Driftsutgifter 339 133 344 084 -4 951 959 644

Andre inntekter -54 706 -51 441 -3 264 -108 670

Ref. sykelønn -9 167 -8 273 -893 -27 511

Sum Sum driftsinntekter -63 872 -59 715 -4 158 -136 181

Netto resultat 275 261 284 370 -9 109 823 463

Programområdet viser et negativt resultat på 9,1 millioner kroner per 1. tertial. Spesialpedagogiske tjenester har et merforbruk 
på 4,0 millioner kroner per 1. tertial. Dette er knyttet til timehjelp til enkeltbarn. Det anslås et merforbruk på 9 millioner kroner 
for 2020, knyttet til utviklingen innenfor spesialpedagogiske tiltak.   

Driften av kommunale barnehager har et negativt avvik på 5,6 millioner kroner per 1. tertial. 

Programområdet melder om et merforbruk på 9 millioner kroner (eksl. effekter av pandemien) for året dersom det ikke gis 
kompensasjon for blant annet endrede forutsetninger i barnetallsvekst.

Vurdering/ analyse
Det er per mai 2020 i alt 5 051 barn i barnehagene i Drammen. Dette er en økning på vel 90 barn siden desember 2019. 
Økningen i barnetallet følger vanlig sesongtrend. Det ble i økonomiplanen for 2020 lagt til grunn en reduksjon i barnetallet 
på 25 barn i forhold til 2019. Dersom man tar utgangspunkt i tallene fra desember 2019, er det per mai 115 flere barn i 
barnehage enn det som var utgangspunktet for budsjetteringen i økonomiplanen.  
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Økningen har funnet sted i de private barnehagene, med 53 heltidsbarn siden januar i år. Antall heltidsbarn i kommunale 
barnehager er stabilt så langt i 2020. 

Rådmannen foreslår å kompensere for feil forutsetning i økonomiplan 2020-2023 hvor det ble tatt et uttrekk på 3,7 millioner 
kroner som følge av forventet reduksjon i barnetallet. Som beskrevet over har dette ikke slått til, og dette foreslås kompensert 
programområdet i 1. tertial. Utviklingen vil følges nøye frem mot 2. tertialrapport og vil eventuelt være gjenstand for en ny, 
helhetlig vurdering i økonomiplan 2021-.2024.

Gratis barnehage 
Hensikten med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og styrke barns norskspråklige 
kompetanse. Staten regulerer grensen for gratis kjernetid i barnehage i forbindelse med statsbudsjettet hvert år. Fra og med 1. 
august 2020 gir staten gratis kjernetid til barn i alder 2-5 år i familier med husstandsinntekt under 566 100 kroner. 
 
Merkostnaden ved at gratis kjernetid tilbys en større del av befolkningen dekkes av staten. Kostnaden ved å gi denne 
gruppen tilbud om fulltids gratisplass kompenseres imidlertid ikke, ettersom dette er en lokal ordning. Dagens innslagspunkt 
for gratis barnehage er på 462 000 kroner. 
 
Det er 821 barn som mottar gratis barnehageplass per mai. Det er en økning på 121 barn siden januar. Det finnes ikke 
historiske data for kommunen, da ordningen i 2020 også inkluderer tidligere Svelvik og Nedre Eiker kommuner.   

  Nye Drammen                  Gamle Drammen

 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 700 623 607 657 568

Februar 820 643 641 670 602

Mars 815 648 649 677 608

April 800 656 657 678 612

Mai 821 663 663 677 630

Økning jan – mai 17 % 6 % 9 % 3 % 11 %
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På bakgrunn av signaler fra de folkevalgte foreslår rådmannen nå i 1. tertial å beholde Drammen kommunes modell for 
gratisplasser og moderasjonsordninger. Dette innebærer en merutgift for kommunen på anslagsvis 5,5 milloner kroner for 
2020 som høsteffekt og 11 millioner kroner i helårseffekt. Eventuell videreføring vil vurderes i forbindelse med økonomiplan 
2021-2024.

Spesialpedagogiske tiltak
Kostnadene til spesialpedagogisk hjelp er til enhver tid avhengig av antall vedtak og omfanget av disse. Antallet barn som 
har fått vedtak om særskilt tilrettelegging er økende. Det er mange barn med store og sammensatte hjelpebehov, og disse 
må tildeles mer ressurser. Dette er en bekymringsfull utvikling. Per 1. tertial er det et merforbruk på 4 millioner kroner innenfor 
spesialpedagogiske tiltak.  

Pedagoger
6,4 prosent av barnehagelærerne har dispensasjon fra utdanningskravet. Tidligere har kommunen slitt med å få nok 
pedagoger til ledige stillinger. Tilgangen på kvalifiserte søkere er nå bedre. I år ble det utlyst 21 pedagogstillinger og det 
kom inn 78 kvalifiserte søkere. Personer som er gitt dispensasjon fra utdanningskravet har ulike fagutdanninger, som for 
eksempel sykepleier, barnevernspedagog, sosionom etc. Pedagognormen kompenseres fra staten.

Økonomiske effekter av pandemien
Så langt er det registrert manglende brukerbetaling på i overkant av 20 millioner kroner. Rådmannen foreslår å kompensere 
programområdet for dokumenterte virkninger av pandemien, og vil følge situasjonen nøye frem mot 2. tertialrapport. 

Oppgaveendringer i RNB
I RNB ble det kjent at det innføres nye lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll gjeldende fra 1. juli. 
Økningen i rammetilskuddet tilføres programområdet.

Tiltak
Det jobbes med ulike tiltak for å sikre budsjettbalanse i 2020. Målet er at antall årsverk skal tilpasses pedagog- og 
bemanningsnormen. Normene avhenger igjen av barnetallet og om nåværende barnehageplasser blir fylt opp.

Spesialpedagogiske tjenester er organisert som en egen virksomhet. Det vil kreve god samordning med pedagogisk-
psykologisk tjenester og barnehagene å gi gode tjenester innenfor rammene. Harmonisering av tjenester og tilpasning av 
driften til rammene vil prege 2020.

Prognose
Pandemisituasjonen gjør prognosen fremover usikker. Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 selv etter gitte 
korreksjoner i 1. tertial, og melder om et udekket behov på om lag 5,3 millioner kroner for året på den ordinære driften. 
Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 2020.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020

P02 Barnehager 2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona pandemien 20 000 000      

Demografi - barnetall  3 700 000      

Gratis barnehageplasser videreføres fra 1.8.20   5 500 000 11 000 000  11 000 000  11 000 000

Oppgaveendring RNB  92 000 184 000  184 000  184 000

Sum korreksjoner  29 292 000  11 000 000  11 000 000  11 000 000

Øvrige rapporteringspunkter
Drammen kommune har barnehageplasser til alle som søker. Barnehagene oppfyller bemannings- og pedagognormen. 
Tilgangen på kvalifiserte søkere har endret seg, i år ble det utlyst 21 pedagogstillinger og det kom inn 78 kvalifiserte søkere.

Barnehagene opprettet fra 1.1.2020 en egen virksomhet for spesialpedagogiske tjenester. Denne virksomheten skal 
samordne de spesialpedagogiske tiltakene i barnehagene. Målet er å sikre barnet hjelp til rett tid av ansatte med 
høy kompetanse. Virksomheten skal ha fokus på at barnet i størst mulig grad får et godt tilbud innen det ordinære 
barnehagetilbudet, tilpasset det enkelte barns behov for tilrettelegging.  
 
Satsingen på aktive lokalsamfunn og samarbeid med frivilligheten fortsetter og er nå lagt inn i drift.
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Opptak til barnehage
Ved årets hovedopptak var det 1 280 søkere til barnehageplass, 62 søkere var uten rett til plass. 120 av søkerne var over 
tre år og 660 under tre år. 85 prosent av søkerne har fått sitt førstevalg innvilget. 90 takket nei til tilbudet/eller svarte ikke på 
tilbudet og ble strøket fra hovedopptaket. 

Det er ikke mottatt klager på tildeling av barnehageplass ved årets hovedopptak. Alle søkere med rett til plass har fått tilbud.

Ledig kapasitet i barnehagene
Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp i løpet av 
året. Etter hovedopptaket var det omlag 200 ledige plasser. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til 
antall barn.

Veiledningsordning for nye barnehagelærere 
Det er behov for en videreføring/harmonisering av veilederordningen for nyutdannede barnehagelærere. 
Veiledningsordningen er en nasjonal satsing for å sikre bedre overgang mellom studier og arbeidsliv. Det betyr mye for den 
enkelte ansatte, og gir også viktig læring for virksomhetene. 

Sammendrag status investeringer
Av årsbudsjettet på 3,9 millioner kroner (kommunekassa) er det per april ikke påløpt utgifter. Av disse tilhører 2,0 millioner 
kroner Fjellhagen barnehage. For programområdet er det i 2020 budsjettert 19,5 millioner kroner i regi av Drammen 
Eiendom KF, hvorav 18 millioner til Fjellhagen barnehage. Per 1. tertial er det påløpt 12,4 millioner kroner. 

Revidert budsjett  
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Utover reinvestering av ubrukte midler fra 2019 til 
Drammen Eiendom KF med 1,2 millioner kroner. 

Det er flere udekkede behov både for komplettering og utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. 

I  likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomisk situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres. 

Kunnskapsgrunnlag - Barnehagebehov  
Det har i 1.tertial blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for fremtidig behov for barnehager  i Drammen. Dette vil være 
grunnlag for utvikling av barnehager i det videre arbeid med kommende økonomiplan, et 12 års investeringsbudsjett og 
kommuneplan. 

 

55 | 1. tertialrapport 2020



P03 Forebyggende tjenester
Forebyggende tjenester består av tre tjenesteområder: barnevernet, forebyggende helse- og familieteam, samt pedagogisk- 
psykologisk tjeneste (PPT). 

Programområdet har et negativt resultat på 1,8 millioner kroner per 1. tertial, hovedsakelig knyttet til barnevern. 

Virksomhetene har prosjektfinansierte stillinger innenfor jordmortjenestene og Rask psykisk helsehjelp til unge og voksne. 
Dersom tjenestene skal opprettholdes på dagens nivå, må disse stillingene inn i vanlig drift. Sett i lys av kommunens 
økonomiske situasjon vil rådmannen ikke foreslå å avsette midler til dette i 1. tertial. 

Under pandemien har tjenestetilbud som krever fysisk fremmøte vært redusert, av smittevernhensyn. Tjenestetilbudene ved 
eksempelvis helsestasjonene har følgelig et etterslep som må tas igjen. Ansatte i tjenestene har vært omdisponert til helse. 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter forbundet med pandemien med 1,3 millioner kroner. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for oppgaveendringer som følger av revidert nasjonalbudsjett, med 2,5 
millioner kroner. 
 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 4 millioner kroner som engangsmidler i 2020, for å dekke opp økte behov 
innenfor barnevernet. 
 
I alt foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 7,83 millioner kroner i 1. tertial. Programområdet har fortsatt 
utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 4 millioner kroner for året på 
barnevern. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 
2020.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 110 627 108 909 1 718 312 202

Andre driftsutgifter 20 989 25 614 -4 625 83 965

Sum Driftsutgifter 131 616 134 523 -2 908 396 166

Andre inntekter -2 651 -2 788 137 -36 508

Ref. sykelønn -2 294 -3 222 928 -6 985

Sum driftsinntekter -4 945 -6 010 1 064 -43 493

Netto resultat 126 670 128 513 -1 843 352 674

Programområdet har et merforbruk på 1,8 millioner kroner per 1. tertial, hovedsakelig knyttet til barnevern. Det har vært 
vakante stillinger innenfor Helsefremmende tjenester 
0-100, og dette har bidratt til at merforbruket ikke er høyere per 1. tertial. Det jobbes nå med å besette disse stillingene. 

Barnevernet
Barnevernet går inn i 2020 med et høyere forbruk knyttet til barn med omfattende hjelpebehov som oppstod i 2019.   

Barnevernloven er en rettighetslov, det vil si at alle barn som har behov for tiltak, i henhold til kriteriene i loven, har krav på 
det. Dette betyr at antallet som til enhver tid har tiltak i barneverntjenesten, og hvilken type tiltak de har, er uforutsigbart. 
Barneverntjenesten har god oversikt over hvor mange barn som til enhver tid er plassert. Det vil imidlertid være vanskelig å 
forutse hvor mange som vil være plassert noe frem i tid. Det er anslått et økt behov innenfor barnevernet på om lag 8 millioner 
kroner for året. 
 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 4 millioner kroner som engangsmidler i 2020, for å dekke opp økte behov 
innenfor barnevernet.

Økonomiske effekter av pandemien
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Programområdet har merutgifter på rundt 1,3 millioner kroner knyttet til pandemien så langt. Rådmannen foreslår å 
kompensere programområdet for dokumenterte kostnader relatert til pandemien i 1. tertial, og vil følge utviklingen frem mot  
2. tertialrapport.

Oppgaveendringer RNB
Økning i rammetilskuddet til kommunen med 2,5 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare barn og unge overføres direkte 
til programområdet. Tiltaket skal gi økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og avlastningstiltak og 
aktivitetstiltak for barn og unge med store behov.

Tiltak
Tiltak som er satt inn i alle tre virksomhetene er generelle nedtrekk på bemanning. Dette er i henhold til forventninger om mer 
effektiv drift etter kommunesammenslåingen. 

Reduksjon i kostnader knyttet til plasserte barn på sikt (etter 2020) forutsetter tilstrekkelige kompensatoriske tiltak som enten gis 
i hjemmet i regi av barnevernet, eller som et forebyggende lavterskeltilbud fra Helsefremmende tjenester 0-100. Kapasitet til 
foreldrekurs og familieveiledning vil kunne redusere behovet for mer kostnadskrevende tiltak.

Dersom dette skal gjennomføres på kort sikt vil det kunne oppstå en pukkelkostnad i 2020, siden både kompensatoriske tiltak 
i hjemmet og lavterskel familietjenester i så fall må styrkes.   
 

Konklusjon/prognose 
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 
4 millioner kroner for året for barnevernet. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et 
økonomisk resultat i balanse for 2020. 

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020 
P03 Forebyggende 
tjenester (inkl. 
barnevern)

2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

         1 330 000      

Engangsmidler 2020: 
Barnevern 

         4 000 000      

Oppgaveendring 
RNB

         2 500 000         2 500 000         2 500 000         2 500 000

Sum korreksjoner          7 832 020  

Øvrige rapporteringspunkter
Oppfølging av verbalpunkter i økonomiplan 2020-2023 og budsjett for 2020 i P03

Helsesykepleier

• Rådmannen bes om å lage en opptrappingsplan for å oppnå nasjonal anbefaling for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.

Nasjonal anbefaling er at det avsettes 35 prosent dekning per 100 elever på barnetrinnet, 18 prosent dekning per 100 
elever på ungdomstrinnet og 8 prosent dekning per 100 elever på videregående skole (anbefalinger gitt i 2020).

Samlet for alle skoleslag ligger ressursen innenfor normen, men det er noe ujevnt fordelt mellom skoleslagene. Videregående 
skoler har den relativt høyeste dekningen. Barneskolene samlet mangler til sammen om lag ett årsverk på å ha en dekning 
innenfor normen. 

I løpet av høsten 2019 og våren 2020 har det vært stillinger i vakanse fordi det ikke har vært tilstrekkelig antall søkere som 
har takket ja til tilbud om stilling. Kompetansen er attraktiv og det er en underdekning i markedet. Det er for tiden 5 stillinger i 
vakanse og rekrutteringsprosessen pågår.

Helsefremmende tjenester 0-100 jobber for at det til enhver tid skal være et forsvarlig skolehelsetilbud på skolene, uavhengig 
av om skolen har en stilling som er besatt eller ikke. Konsekvensen av dette er at dekningen er noe lavere enn anbefalt på 
enkelte av skolene.
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Tiltak for barn som lever i fattigdom 
Arbeidet gjort av integrerings- og fattigdomsutvalget i gamle Drammen skal tas inn i arbeidet for ytterligere tiltak for barn 
som lever i fattigdom. Det arbeides med å få en helhetlig oversikt over private og offentlige tiltak i Drammen kommune. 
Rådmannen presenterer en oversikt over kostnad og anslått effekt over de tiltak vi har i kommunen overfor barn og familier 
med vedvarende lav inntekt. Det skal arbeides frem en langsiktig tiltaksplan for arbeidet i kommunen. 

En 1. utgave av en slik oversikt ble lagt fram for hovedutvalget 14. mai 2020.

Tjenester med lav dekningsgrad eller prosjektfinansiering

Ergoterapi barn og unge
Denne tjenesten utgjør 1,5 årsverk i Drammen kommune. Per 1. tertial er det ingen ledig kapasitet og alle nye barn med 
behov for tjenestene settes på venteliste. Det er for tiden 6 måneders ventetid knyttet til nye behov. Sett i lys av kommunens 
økonomiske situasjon vil rådmannen ikke foreslå å avsette midler i 1. tertial for å styrke denne tjenesten.

Jordmødre
Tre stillinger har vært prosjektfinansiert. Det ble i 2020 ikke gitt anledning til å søke videre på utlyste midler. Det er ikke mulig 
å opprettholde tjenesten på dagens nivå innenfor rammen. Sett i lys av Drammen kommunes økonomiske situasjon vil ikke 
rådmannen foreslå å kompensere programområdet for bortfall av de prosjektfinansierte stillingene i 1. tertial. 

Rask psykisk helsehjelp
Prosjektet er inne i siste år med prosjektmidler fra staten og egenfinansiering fra kommunen. Tilbudet krever ikke henvisning 
og retter seg mot voksne over 18 år med lett til moderat angst og/eller depresjon, søvnvansker og/eller begynnende 
rusproblematikk. 
 
Sett i lys av Drammen kommunes økonomiske situasjon vil ikke rådmannen foreslå å avsette midler til å videreføre dette tiltaket 
i 1. tertial.  

Lokalisering
Forebyggende tjenester har vært gjennom en omfattende endring knyttet til tjenestestedene.  Mange ansatte har både fått ny 
fysisk arbeidsplass og nye arbeidskolleger, og dette omstillingsarbeidet tar tid. 

Tjenestetilbudet under pandemien
 
Helsefremmende tjenester 0-100 (HFT 0-100)
Helsestasjon 0-5 år, Helsestasjon for ungdom (HSFU) og skolehelsetjenesten

Spedbarn i alderen 0-6 måneder har blitt prioritert sammen med barn som av ulike grunner har behov for en tett 
oppfølging. Friske barn og foreldre har kunnet ta kontakt med helsestasjonen for en tidlig konsultasjon. Hjemmebesøk etter 
fødsel er gjennomført etter individuelle vurderinger. Svangerskapskontroller er gjennomført der mor er frisk og ønsker å 
komme på kontroll. Oppfølging av barn med behov for fysioterapi og ergoterapi er gjennomført på telefon eller gjennom 
videokonsultasjoner.

Drop-in tilbud på HSFU ble stengt 13. mars. Ellers har ungdom med timeavtale kunnet besøke stasjonen eller ha samtaler på 
videokonsultasjon. 

Helsesykepleiere ved noen av skolene ble omdisponert til smittevern tidlig i pandemien. Skoler med to helsesykepleiere fikk 
beholde én så langt det var mulig. 

Familieteam
Teamene har etablert kontakt med barn, unge og familier i det tilhørende knutepunktet. Tjenestene er gjort kjent gjennom 
møter med skoler og barnehager, på Facebook og på kommunens nettsider.  

Uteteam
Teamet var raskt ute i operativ drift etter en kort nedstengning. De har også vært ute i felt i påsken, på dager hvor denne 
tjenesten normalt ikke er tilgjengelig. Teamet har ukentlig vært på felting i alle kommunedeler.

Ungdomstorget  
Dette drop-in tilbudet for de som er mellom 13 og 25 år har vært stengt fra 13. mars for fysisk oppmøte, men telefonkontakt 
med brukere av tjenestene er gjennomført.

Tilbud til voksne
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Kurs- og aktivitetstilbud har vært tilgjengelige for innbyggere, men også her har tjenestene måttet tilpasse aktivitetene.

Sykepleiere knyttet til forebyggende helsearbeid for seniorer har i stor grad vært omdisponert. Rask psykisk helsehjelp, Læring 
og mestring og tilbud ved Frisklivssentralen har normalt tilbud som krever fysisk oppmøte og gruppetilbud. Disse har det ikke 
vært mulig å gjennomføre under pandemien.  

PP-tjenesten 
PP-tjenesten har flere henvendelser enn den klarer å håndtere uten opphold i saksbehandlingstid. I april sto det 167 personer 
på venteliste.

Barnevern 
Tjenesteproduksjon har gått som normalt. Antall nye bekymringsmeldinger har vært stabilt hver måned.

Ansatte i barnevern ble tidlig kategorisert som samfunnskritisk personell i forbindelse med pandemien. Hjemmebesøk er 
gjennomført og oppfølging av fosterhjem har vært prioritert.

Sammendrag status investeringer
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020.  Det er udekkede behov både for komplettering og 
utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. 

I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å endre rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.
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Hovedutvalg for

HELSE, SOSIAL OG 
OMSORG
P04 Helse

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

P06 Hjemmetjenester og institusjon

P07 Rus og psykisk helse

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig



Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
Hovedutvalgsområdet helse, sosial og omsorg har et samlet merforbruk i 1. tertial på 47,8 millioner kroner. Om lag 15 
millioner kroner er direkte knyttet til merutgifter som følge av pandemien.

Alle programområdene under hovedutvalget har hatt betydelige driftsutfordringer knyttet til pandemisituasjonen. Det forventes 
at dette vil vedvare resten av året.

Rådmannen har igangsatt et strategisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i en forventet befolkningsvekst frem mot 2032, 
særlig blant innbyggere som er 80 år og eldre. 

Det pågår et arbeid for å harmonisere tjenestene etter kommunesammenslåingen, hvor også potensialet for forbedring og 
effektivisering som følge av kommunesammenslåingen vurderes.

Status økonomi

Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020
P04-P04 Helse 106 995 114 583 -7 588 307 430

P05-P05 Mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne

113 985 116 186 -2 202 314 642

P06-P06 
Hjemmetjenester og 
institusjon

349 744 378 500 -28 756 1 001 639

P07-P07 Rus og 
psykisk helse

65 220 64 618 603 155 352

P08-P08 
Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

136 965 146 822 -9 857 403 641

Sum 772 909 820 709 -47 800 2 182 703

P04 Helse
Programområdet viser et merforbruk mot budsjett på 7,6 millioner kroner per 1. tertial. Merforbruket er primært tilknyttet 
håndteringen av pandemien. 

Alle virksomhetene i dette programområdet, Medisinskfaglig virksomhet, Drammen legevakt, Drammen helsehus og Aktivitet 
og rehabilitering, har vært berørt av pandemien. Tjenestetilbudet er forsterket for å møte et økt tjenestebehov og tilpasset 
nasjonale anbefalinger om smittevern.

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, med 20,7 millioner kroner. Rådmannen 
har hatt som prinsipp i det reviderte budsjettet å kun kompensere for faktiske forhold første halvår. Det er likevel gjort et unntak 
for P04 som forventes å ha langvarige tiltak med prøvetaking mv. Det er derfor i tillegg gitt kompensasjon for 60 prosent av 
utgiftene i andre halvår 2020. 

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for oppgaveendringer som følger av revidert nasjonalbudsjett, med 
4,7 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 3,95 millioner kroner for å rette opp feil i budsjetteringen i økonomiplanen. 
Det er også foretatt tekniske justeringer som gjelder feiloverføring av husleier og 0,85 millioner kroner er tilført budsjettet fra 
P19. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 30,203 millioner kroner i 1. tertial. Programområdet har fortsatt 
utfordringer i den ordinære driften i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 5,0 millioner 
kroner for året. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse 
for 2020.
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Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 82 659 82 991 -332 234 920

Andre driftsutgifter 45 739 53 454 -7 715 134 487

Sum Driftsutgifter 128 397 136 445 -8 048 369 408

Andre inntekter -19 986 -19 455 -531 -56 838

Ref. sykelønn -1 416 -2 407 991 -5 140

Sum Sum driftsinntekter -21 402 -21 862 460 -61 978

Netto resultat 106 995 114 583 -7 588 307 430

Programområdet viser et merforbruk mot budsjett på 7,6 millioner kroner per 1. tertial. Av dette er 4,1 millioner kroner tilknyttet 
håndteringen av pandemien. Avviket viser seg primært på andre driftsutgifter, som har et merforbruk på 7,7 millioner kroner. 

 
Økonomiske effekter av pandemien
Programområdet har hatt vakanser i flere virksomheter. Samlet mindreforbruk på lønn i den ordinære driften er 2,1 millioner 
kroner i perioden. Oppbemanning i forbindelse med håndteringen av pandemien har medført 2,4 millioner kroner i bokførte 
lønnskostnader i perioden, og samlet merforbruk på lønn er dermed 0,3 millioner kroner per 1. tertial. Det er et betydelig 
etterslep av lønnskostnader relatert til pandemien, da disse belastes etterskuddsvis. 

I påvente av klarsignal for ansettelser har det påløpt kostnader til innleid arbeidskraft, noe som utgjør om lag 2,5 millioner 
kroner av merforbruket. I tillegg er programområdets samlede budsjettutfordring per 1. tertial 2,6 millioner kroner. Resterende 
merforbruk på andre driftsutgifter gjelder innkjøp av medisinsk utstyr og forbruksmateriell i tjenestene som håndterer 
situasjonen rundt pandemien.

Pandemien påvirker inntektsbildet både med inntektsbortfall grunnet redusert aktivitet og økte refusjonsinntekter fra staten. 
Totalt er mindreinntekten i perioden 0,5 millioner kroner. 

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, med 20,7 millioner kroner. Rådmannen 
har hatt som prinsipp i det reviderte budsjettet å kun kompensere for faktiske forhold første halvår. Det er likevel gjort et 
unntak for P04 som forventes å ha langvarige tiltak med prøvetaking mv. Det er derfor i tillegg gitt kompensasjon for 60 % av 
utgiftene i andre halvår 2020. 

Feil i grunnlaget for økonomiplan 2020
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 3,95 millioner kroner for å rette opp feil i budsjetteringen i 
økonomiplanen. Dette gjelder feil i forutsetninger for lønnsbudsjettet på enkeltpersoner og er identifisert i forbindelse med 
kvalitetssikringsarbeidet som har pågått frem til 1.tertial.

Tekniske justeringer
Det er også foretatt tekniske justeringer som gjelder feiloverføring av husleier, og 0,85 millioner kroner er tilført budsjettet fra 
P19. Dette er et nullspill for kommunekassen.

Oppgaveendringer RNB
Økning i rammetilskuddet til kommunen med 4,7 millioner kroner til dekning av knekkpunkt i basistilskudd fra 
1.5.2020 overføres direkte til programområdet. 

Tiltak

• Eksterne kjøp av sykepleiertjenester erstattes med egne ansatte.

• Vakanser dekker opp for noe merkostnad tilknyttet innleie, samt merkostnad tilknyttet oppbemanning av psykososial bered-
skap fra årsskiftet frem til politisk behandling. I tillegg utsettes ansettelse av virksomhetsleder for Drammen legevakt og 
konstituering planlegges og forlenges ut året.

• KAD-senger ved Drammen legevakt planlegges å avvikles.

• Kostnader tilknyttet pandemien begrenses gjennom tilpasning av bemannings- og tjenestenivå ut fra gjeldende situasjon, 
og gjennom langsiktige og bærekraftige avtaler og rammevilkår for oppbemanning.

Konklusjon/ prognose
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 
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5,0 millioner kroner for året for den ordinære driften. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å 
levere et økonomisk resultat i balanse for 2020.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020

P04 Helse 2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

 20 721 000      

Feil i grunnlaget for 
øk.plan 2020

 3 950 000  3 950 000  3 950 000  3 950 000

Tekniske justeringer  850 000 850 000  850 000  850 000

Oppgaveendring 
RNB

4 682 000  7 023 000 7 023 000  7 023 000

Sum korreksjoner 30 203 000  11 823 000 11 823 000  11 823 000 

Øvrige rapporteringspunkter

Medisinskfaglig virksomhet
De første fire månedene i Medisinskfaglig virksomhet har stilt store krav til virksomheten og deres ansatte, grunnet pandemien. 
Det er håndtert personer med påvist smitte, smittesporing, nærkontakter og gitt utstrakt smittevernfaglig rådgivning internt og 
eksternt og informasjon til befolkningen. 

Situasjonen er nå på vei fra en krise til en mer normalisert, ekstraordinær situasjon, der de nye og økte arbeidsoppgavene 
er en del av hverdagen. I den forbindelse planlegges formaliserte vaktsystemer med et smittesporingsteam med 
helsesykepleiere fra Smittevernkontoret og migrasjonshelse for voksne i front, samfunnsmedisinsk bakvakt med 
kommuneoverleger og økt tilgjengelighet for sykehjemslegene.

Situasjonen i fastlegeordningen har forverret seg ytterligere i Drammen kommune i årets første fire måneder. Fastlegene i 
Drammen har liten ledig kapasitet. Nå har den nasjonale handlingsplanen for allmennlegetjenesten kommet. Den gir bedre 
rammer for fastlegeordningen, men løser ikke utfordringen med behovet for nye fastleger. To nyopprettede fastlegehjemler 
ved Knutepunkt Strømsø utlyses nå, men det vil være behov for flere ny hjemler i løpet av året for å kunne få flere fastleger 
med åpne lister og bedre valgfrihet for innbyggerne.

Drammen Legevakt
Legevakten er en helt sentral del av Drammen kommunes pandemiberedskap og har i perioden utvidet virksomheten med økt 
bemanning og med helt nye tjenester, blant annet ved etablering av utvidet legevakttjeneste med midlertidig luftveisklinikk og 
ekstra legevaktbil. 

Tjenestene er etablert for å håndtere Covid 19 smitte sentralisert i kommunen og for å avlaste fastlegene for 
disse oppgavene. Bemanningen består av tre sykepleiere som betjener telefonen, tar imot timebestillinger og sørger for 
logistikken, dag og kveld. Bemanningen er planlagt med to leger dag og kveld. Det er behov for at kommunens fastleger 
deltar i bemanningen av tjenestene.  

Legevakten har vært kraftig oppbemannet fra 12. mars. Oppbemanningen er knyttet til testing for Covid 19 (i legevakt og 
på hjemmebesøk med legevaktbil) og telefon. Prognosen er at det vil være et behov for betydelig styrket bemanning ved 
Drammen legevakt i hele 2020.  

Helsehuset
Drammen helsehus var fra årsskiftet ferdig med tilpasningene etter politisk vedtak i 2019 om omlegging av lindrende enhet, 
og var klare for å stabilisere og videreutvikle tilbudet.

Situasjonen rundt pandemien har ført til et lavere antall pasienter med behov for korttidsplass, og Drammen helsehus har, av 
beredskapshensyn, hatt ledige plasser. Tilpasningen har ikke berørt avdeling 3, lindrende plasser. Det har til enhver tid vært 
gitt ordinært tilbud til denne pasientgruppen.

Drammen kommune, ved Kriseledelsen og Smittevernrådet, har et uttalt mål om at Drammen helsehus skal være smittefritt. Det 
har vært opprettet enerom for å lettere kunne ivareta smittevernhensyn.  
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Opprettelse av isolasjonsavdeling på Strømsø sykehjem
Helsetjenester, ved virksomhet Drammen Helsehus, vil fra 15.6.20 overta ansvaret for isolasjonstilbudet for hjemmeboende 
Covid 19 syke som har behov for behandling i institusjon. Tilbudet er lokalisert på Strømsø sykehjem.

Psykososial beredskap
I den nye kommunen er psykososial vakttjeneste lagt til legevakta for å kunne ha nært samarbeid mellom de ulike delene av 
akutt-tjenestene, herunder overgrepsmottaket.

I mars 2020 ble sak om psykososial beredskap behandlet i Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. Hovedutvalget 
vedtok å løfte saken til behandling i kommunestyret. Grunnet pandemien er denne saken foreløpig ikke politisk behandlet.

Aktivitet og rehabilitering
Avdeling for hjelpemidler og teknologi har betydelige merutgifter knyttet til pandemien på grunn av omlegging av driften og 
behovet for å ivareta smittevern. Oppgaver som er avtaleregulert lagt til NAV Hjelpemiddelsentral ble i pandemiens første 
fase lagt ut til kommunen og kommunen har ivaretatt innbyggerne via eget lager. 

Ventetid for innbyggerne og samarbeidspartnere har økt, da smitteverntiltak påvirker logistikken slik at tjenesten blir mindre 
effektiv. Det jobbes å kompensere for dette. 

Det vil sannsynligvis fremover kunne bli konsekvenser for helsetilstanden til flere av kommunens kronisk syke, siden innbyggere 
har mistet ett eller flere helsetilbud i en periode eller på lengre sikt. Dette inkluderer både privat fysioterapi på institutt 
og kommunal fysioterapi i hjemmet. Dette gjelder spesielt innbyggere som deltar på gruppetilbud innen behandling og 
bassengtrening. 

Sammendrag status investeringer
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Det er udekkede behov både for komplettering og 
utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. 

I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Det er økt behov for transport innenfor tjenesteområdet. Det anslås en merkostnad på 3,5 millioner kroner for året. 
Rådmannen vil vurdere konseptutvikling for transporttjeneste i kommunal regi for å redusere kostnadene.  

Det er økte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og innkjøp av medisinsk materiell i forbindelse med pandemien. Det er også økte 
kostnader forbundet med etablering av isolasjonsenhet for barn med økte hjelpebehov og en alternativ boenhet for voksne 
med kognitive funksjonsnedsettelser. Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, 
med 2,97 millioner kroner. 
 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 5 millioner kroner i engangsmidler i 1. tertial, for at programområdet skal få 
mer tid til nødvendig omstilling av driften. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 7,97 millioner kroner i 1. tertial. Programområdet har fortsatt 
utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 5,0 millioner kroner for året. 
Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 2020.

Rådmannen foreslår å rebevilge ubrukte investeringsmidler til Drammen Eiendom KF fra 2019 med 15,3 millioner kroner. 

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 112 035 114 405 -2 371 324 794
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Beløp i 1000
Andre driftsutgifter 7 097 10 306 -3 210 56 504

Sum Driftsutgifter 119 131 124 711 -5 580 381 298

Andre inntekter -1 033 -2 634 1 602 -50 266

Ref. sykelønn -4 114 -5 891 1 777 -16 390

Sum Sum driftsinntekter -5 147 -8 525 3 378 -66 657

Netto resultat 113 985 116 186 -2 202 314 642

Programområdet har et merforbruk på cirka 2.2 millioner kroner per 1. tertial. 

Økonomiske konsekvenser av pandemien
Kostnadene i programområdene har økt under pandemien, så langt med anslagsvis 2,9 millioner kroner. Rådmannen 
foreslår å kompensere programområdet for dokumenterte utgifter relatert til pandemien og vil følge utviklingen frem mot 2. 
tertialrapport.

Engangsmidler i 2020
Det er dokumentert økning i antall utviklingshemmede med tjenestebehov i 2020. Fra høsten 2019 og frem til i dag har 
behovet for tjenester rundt tjenestemottakere økt, tilsvarende rundt 29 årsverk. Dette er inkludert økt tjenestebehov og endret 
behov i nyetablerte omsorgsboliger i Mikkelsveien, som var forutsatt finansiert ved omdisponering av midler som hadde vært 
benyttet til kjøp av tjenester fra private tilbydere.  

Det har vært noe økning av utfordrende adferd innenfor programområdet som også har gitt behov for økt bemanning, og 
behovet for personell vurderes fortløpende.  

De samlede utfordringene innenfor programområdet tilsier at det ikke har vært mulig å gjennomføre det budsjetterte 
effektiviseringskravet på cirka 1,7 millioner kroner.

Som følge av at tilpasning av rammer tar lengre tid enn forutsatt, foreslår rådmannen en engangsbevilgning på 5 millioner 
kroner i 2020 til programområdet.  

Tiltak 
Det er stram styring og utviklingen følges nøye. Harmoniseringsprosessen har vært satt på vent, men er igjen igangsatt. 
Vurdering av behovsendringer gjøres fortløpende. Vakante merkantile ressurser er ikke erstattet, i tråd med vedtatt endring av 
bemanning som følge av effektiviseringsarbeidet. 

Det jobbes fortløpende med å vurdere private kjøp av tjenester opp mot tilbud i egen kommune. Det vurderes også å se 
samlet på sammensetningen av plassene ved avlastningsenhetene for den nye kommunen, dette for å vurdere mulighetsrom, 
merverdi og effekter for tjenestene. 

Konklusjon/prognose
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 
5,0 millioner kroner for året. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat 
i balanse for 2020.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P05 Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne

2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

2 970 000      

Engangsmidler i 2020: 
Generell tilpasning av 
ramme

5 000 000      

Sum korreksjoner 7 970 000 - - -
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Øvrige rapporteringspunkter

Tilpassede boliger til voksne innbyggere med nedsatt funksjonsevne
I økonomiplan 2020 – 2023 varslet rådmannen at det er behov for utvikling av et mer differensiert botilbud til innbyggere 
med nedsatt funksjonsevne. Det igangsettes nå et prosjekt som har som formål å gjennomgå behovet for tilpassede boliger 
til denne målgruppen, vurdere mulighetsrommet innenfor tilgjengelig bygningsmasse og vurdere behov for ombygginger/
nyetablering. Det er blant annet aktuelt å vurdere i hvilken grad kommunesammenslåingen har gitt andre muligheter både i 
forhold til tilgjengelige boliger og en mer robust drift.  

Dette arbeidet sees i sammenheng med et større arbeid som er igangsatt av kommunestyret; «Bolig og omsorgsbygg» (se 
omtale under programområde 06 Institusjon og hjemmetjeneste). 

Lille Åsgata i Svelvik sentrum er nå ferdigstilt med blant annet 3 leiligheter som var planlagt som avlastningsbolig for barn. 
Rådmannen vil komme tilbake i økonomiplan 2021-2024 med forslag til fremtidig bruk av Lille Åsgata.

Prosjektet Korsveien med oppbygging av omsorgsboliger med døgnbemanning til mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
var i oppstartsfasen i tidligere Drammen kommune. Skisseprosjektet er nå i sluttfasen og behov for driftssetting vurderes i 
økonomiplan 2021-2024.

Budsjett 2020
Programområdet ble tilført 8 millioner kroner i økonomiplan 2020 – 2023. Midlene er tilført for å imøtekomme økningen i 
antall brukere og økt tjenestebehov fra de tre tidligere kommunene. 

Regnskapsstatus per 1. tertial viser at det er behov for denne styrkingen. Programområdet har et merforbruk på cirka 2,2 
millioner kroner med en årsprognose på rundt 11 millioner kroner. Det har kommet flere brukere og brukerne har samlet sett 
flere vedtakstimer. Det jobbes med å få frem nøkkeltall for å kunne følge denne utviklingen tettere. 

I økonomiplanen er det vedtatt endring av bemanning tilsvarende 1,89 millioner kroner. Dette er iverksatt i tråd med 
harmonisering ved overgang til ny kommune.

Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 5 millioner kroner i engangsmidler i 1. tertial, for at programområdet skal få 
mer tid til nødvendig omstilling av driften. 

Overføring av midler til tiltak for Livsmestring og velferdsteknologi
Kommunen har fått innvilget overføring av midler fra helsedirektoratet til Livsmestring og velferdsteknologi. Hovedmålet er at 
bruk av teknologi skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser (livsmestring) og kunne bidra til 
at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. 

Innvilget tilskudd til Livsfortellingsarbeid 
Drammen kommune er innvilget 400 000 kroner i tilskudd til implementering av arbeidsmetoden «Livsfortellingsarbeid»

I livsfortellingsarbeidet dokumenteres og fremstilles opplevelser, følelser og relasjoner som tilhører fortiden, nåtiden eller 
fremtiden. Det er en kobling mellom utvikling av individuelle planer, personsentrerte tjenester og livsfortellingsarbeid. 

Sammendrag status investeringer

Tall i mill. kr.  Opprinnelig budsjett 
2020

Rebevilgning fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Rev. bud. Pr. 1.tertial 
2020

Drammen Eiendom KF         

Oppgradering 
bygningsmassen

  15 300   15 300

SUM P05 Mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne  

 

15 300

 

15 300 

Hoveddelen av rebevilget beløp fra 2019 gjelder avslutning av ferdigstilt prosjekt i Mikkelsveien, bolig med base. Bygget 
inneholder 8 leiligheter for brukere med utvidet bistandsbehov, samt personalbase og fellesrom, totalt areal cirka 900 m2.  
Bygget er tidligere Nedre Eiker kommunes første bygg i massivt tre. Økonomi/kostnadsestimater: Bygget er levert innenfor 
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kostnadsrammen på 51,4 millioner kroner, inkl. mva. Husbanktilskudd utgjør 11,3 millioner kroner.    
Revidert budsjett  
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Det er flere udekkede behov både for komplettering og 
utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer 
satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige 
økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til 
dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.

P06 Hjemmetjenester og institusjon
19 nye omsorgsboliger på Åskollen er under bygging og innflytting planlegges fra årsskiftet 2020/2021.

Det er igangsatt et arbeid for å vurdere fremtidig tjenestebehov for innbyggere som er 80 år og eldre. Rådmannen forventer 
å kunne legge frem forslag til strategi for å møte behovet, i løpet av annet halvår 2020. 
 
Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 17 millioner kroner som en varig rammestyrking for å møte økt tjenestebehov. 
 
Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 15 millioner kroner i engangsmidler i 2020 for å lette omstillingsarbeidet. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, med 43,8 millioner kroner. 
 
Rådmannen foreslår å bevilge et ekstra tilskudd til Hermansenteret, med 80 000 kroner. 
 
8,36 millioner kroner er trukket ut av programområdets rammer som følge av tekniske justeringer knyttet til 
støttekontaktordningen. Midlene er overført P09. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 67,52 millioner kroner i 1. tertial. Programområdet har fortsatt 
utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 13 millioner kroner for året. 
Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 2020.

Det foreslås å rebevilge ubrukte investeringsmidler fra 2019 til Drammen Eiendom KF med 4,7 millioner kroner. 

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 346 207 366 281 -20 075 990 969

Andre driftsutgifter 78 930 99 781 -20 850 294 795

Sum Driftsutgifter 425 137 466 062 -40 925 1 285 764

Andre inntekter -62 494 -66 929 4 434 -237 779

Ref. sykelønn -12 899 -20 633 7 734 -46 346

Sum Sum driftsinntekter -75 393 -87 562 12 169 -284 125

Netto resultat 349 744 378 500 -28 756 1 001 639

Programområdet har per april et merforbruk på 28,7 millioner kroner, inkludert bokførte utgifter på 14,2 millioner kroner 
relatert til pandemien. 

Inntektene er 12,1 millioner høyere enn periodisert budsjett. Refusjon sykelønn er budsjettert for lavt, og det må korrigeres for 
inntektsføring av resterende prosjektmidler fra i fjor.

Økonomiske effekter av pandemien
Samlede pandemirelaterte utgifter på programområdet stipuleres per 1. tertial til 43,8 millioner kroner. Det er stort etterslep 
på bokførte kostnader og slikt sett fremstår dette tallet høyt mot regnskap per 1. tertial. Rådmannen foreslår å kompensere 
programområdet for dokumenterte utgifter relatert til pandemien og vil følge utviklingen frem mot 2. tertialrapport. Det vises 
for øvrig til egen omtale av pandemisituasjonen og vedlegg med oversikt over utgifter i de ulike programområdene.
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Engangsbevilgning 2020 og økt vedtaksvolum hjemmetjenester
2019 var preget av stor økning i hjemmesykepleietjenester og større behov for kjøpte tjenester. Sektoren hadde et stort 
merforbruk totalt sett, farten inn i det nye året var høy, og det ligger forventninger om effektiviseringer og besparelser i nye 
rammer for 2020. I tillegg har programområdet dratt med seg et innsparingskrav fra 2019 i gamle Drammen, på 16,7 
millioner kroner, som ikke er håndtert.

I den nye organisasjonen er en del styringsdata ikke tilgjengelig ennå og fokuset i de første måneder har vært på å 
organisere tjenestene og sikre leveransen, med likeverdige tjenester i alle kommunedelene. 

Det skal jobbes med en plan for omorganisering av antall og type plasser, som sikter mot en mer effektiv pasientflyt og 
håndtering av utskrivningsklare pasienter, slik at kostnadene kan reduseres. Det er også mål om å redusere behovet for 
kjøpte tjenester, men skal programmet klare å drifte i balanse med tildelte rammer, må i tillegg kraftige tiltak igangsettes 
knyttet til hjemmetjenestene. I tillegg til økte utgifter til hjemmesykepleie øker utgiftene til andre hjemmetjenester, som BPA og 
omsorgsstønad. 

Rådmannen foreslår å gi en engangsbevilgning til programområdet med 15 millioner kroner i 2020, da omstilling av 
tjenestene har tatt lengre tid enn forventet. I tillegg gis en varig økning av rammene med 17 millioner kroner for å kompensere 
for økte vedtaksvolum i hjemmetjenestene.

Tilskudd Hermansenteret KF
Rådmannen foreslår å gi et ekstra tilskudd til Hermansenteret KF med 80 tusen kroner til dekning av ekstern regnskapsføring. 
Se nærmere omtale under kapittel for eierskap og eget vedlegg.

Tekniske korreksjoner
Det er foretatt en teknisk budsjettoverførsel fra programområdet hvor midler til støttekontakt tjenester er flyttet over til utfører 
P09.

Tiltak

• Omorganisering av hjemmetjenester ved opprettelse av 2 nye avdelinger (gjennomført)

• Redusere antall betalte overliggerdøgn på utskrivningsklare pasienter (gjennomføres) 

• Det vurderes også andre tiltak, som: 

• Vurdering av større organisatoriske grep knyttet til sykehjemsdrift

• Reduksjon av private kjøp

• Gjennomgang av hjemmetjenestevedtak og harmonisering av tildelingspraksis

• Effektivisering av arbeidsprosesser, blant annet med digitale løsninger

• Disse tiltakene har foreløpig ikke kunnet realiseres på grunn av pandemisituasjonen. Det vil derfor ikke være mulig å få 
økonomisk effekt av disse tiltakene i 2020. 

Konklusjon/prognose
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 
13 millioner kroner for året. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat 
i balanse for 2020.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020 
P06 Institusjoner og 
hjemmetjenester

2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

43 800 000

Engangsmidler i 2020 15 000 000      

Økt vedtaksvolum i 
hjemmetjenesten

17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000

Tilskudd Hermanssenteret 
KF

80 000 80 000 80 000 80 000

Tekniske justeringer -8 360 000 -8 360 000 -8 360 000 -8 360 000

Sum korreksjoner 67 520 000 8 720 000 8 720 000 8 720 000
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Øvrige rapporteringspunkter

Heltidskultur
Til tross for at det har vært satset på reduksjon i uønsket deltid og økt heltid i mange kommuner de siste årene, har ikke 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt. I 2017 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse i omsorgstjenesten i Drammen kommune 
66,2 prosent, på linje med resten av landet. I økonomiplan 2020 -2023 ble derfor «Heltid» beskrevet som et spesielt 
satsingsområde innenfor omsorg.

Arbeidet startet opp i januar, men fra mars ble arbeidet «satt på vent» av kapasitetsmessige årsaker. Det er forventet at 
arbeidet kan starte opp igjen for fullt etter sommerferien. Satsingen på heltid er definert som et kultur- og innovasjonsarbeid, 
som vil gå over flere år. Det er utarbeidet en plan for satsingen, som starter opp i helse- og omsorgssektoren i første omgang. 

Bygg til helse- og omsorgsformål
Drammen kommune står overfor store utfordringer fremover med et antatt sterkt økende behov for både tjenester og boliger. 
Befolkningsframskrivinger tilsier at Drammen kommunes andel innbyggere over 80 år vil være doblet i forhold til dagens nivå 
innen 2040. 

Det er behov for tiltak som sikrer at den enkelte innbygger kan klare seg lengt mulig uten behov for tjenester. Det vil ikke 
være bærekraftig med det samme volumet i hjemmetjenester justert for demografiveksten. Det må derfor satses på godt 
forebyggende arbeid, økt bruk av velferdsteknologiske løsninger og en effektiv praksis for tildeling av tjenester. I tillegg vil det 
være behov for å se på hvordan vi tilrettelegger boliger og boligområder i kommunen.   

Rådmannen meldte i økonomiplanen behov for å gjøre en analyse av fremtidige behov og utvikle en helhetlig strategi for 
fremtidig kapasitet på bygg til helse- og omsorgsformål, både boliger og institusjoner. Det må sikres at kommunen har 
tilstrekkelig kapasitet innen heldøgns omsorg og flere tilpassede boligkonsepter. 
 
Dette arbeidet er igangsatt og i mai 2020 ble det lagt fram et kunnskapsgrunnlag for bygg til helse- og omsorgsformål med 
hovedfokus på tjenester til målgruppen som er 80 år og eldre, i langtidsplass i sykehjem eller som bor i boliger med heldøgns 
omsorg. Rådmannen har planlagt å legge frem forslag til en helhetlig strategi/utbyggingsplan for samme målgruppe før 
behandling av økonomiplan 2021- 2024. 

Matlaging
Ved behandling av økonomiplan 2020 - 2023 fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 
“Rådmannen bes søke statlige støtteordninger for matlaging ved sykehjem”.

Husbanken kan, fra 1.10.19 gi investeringstiltskudd til renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale 
kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. 
 
Rådmannen anbefaler at etablering av produksjonskjøkken i ett eller flere av dagens sykehjem vurderes i økonomiplan 2021 
- 2024. Da forventer rådmannen at forslag til utbyggingsplan for å ivareta fremtidig tjenestebehov for innbyggere over 80 år 
er politisk behandlet. Dette sikrer at eventuell etablering av produksjonskjøkken kan vurderes i en større sammenheng.

 
Nye tilrettelagte boliger - Omsorgstjenester Svelvik, Åskollen og Skoger Øst
Ombygging av 19 tilrettelagte boliger på Åskollen ferdigstilles i 2020. Boligene skal ha heldøgns bemanning og beboere vil 
motta hjemmetjenester etter behov. Boligene tilrettelegges med overbygde uklimatiserte glassganger, fellesarealer, klubbhus 
og veksthus. Arbeidet med rekruttering/tildeling av boligene vil bli startet så snart som mulig.

 
Brukervalg praktisk bistand
Tidligere Drammen kommune har brukervalg for tjenesteleverandør av praktisk bistand/hjemmehjelp. Dersom brukere har 
fått innvilget søknad om praktisk bistand, kan de velge blant leverandører som kan utføre tjenesten, kommunen eller private 
tilbydere. Det er i perioden lagt fram politisk sak for hovedutvalg for helse, sosial og omsorg der det ble besluttet å ha 
brukervalgsordning for praktisk bistand i Drammen kommune. Arbeidet med utlysning av nye tjenestekonsesjoner er startet og 
avtalene med de private leverandørene er forlenget fram til nye anbud er på plass.  
 

Brukervalg brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA er en tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand i dagliglivet. Brukeren har selv rollen som 
arbeidsleder (eventuelt foresatte eller verge) og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innenfor de 
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rammer som kommunens vedtak angir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistansen skal gis. 
 
Drammen kommune har i dag brukervalg for BPA med kontrakter som utløper i utgangen av 2020. Brukervalg for BPA ble 
behandlet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i mai 2020, der det ble besluttet at det fortsatt skal være brukervalg i 
ordningen. Drammen kommune samarbeider om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA med kommunehelsesamarbeidet 
Vestre Viken, der Bærum kommune har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

 
Digitalt førstevalg – mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
Det pågår en anskaffelse av trygghetsskapende teknologi og velferdsteknologisk plattform som vil gi kommunen tilgang 
på tjenester og produkter som kan bidra til en tryggere hverdag for de som trenger det. Innføring av digitalt førstevalg, 
innebærer at kommunen vurderer om velferdsteknologiske løsninger kan settes inn først for å avhjelpe og utsette behov for 
mer omfattende hjemmetjenester eller institusjonsplass. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med arbeidet med 
utbyggingsplan/helhetlig strategi. 
 

Sammendrag status investeringer
Det er per 1. tertial påløpt investeringskostnader innenfor Drammen Eiendom på 28,2 millioner kroner, i forbindelse med 
etableringen av 19 tilrettelagte boliger i Helleristningen. I forbindelse med opprettelse av ny hjemmetjenesteavdeling 
Underlia, er de også investert 0,6 millioner kroner i inventar og utstyr.

Investeringsbudsjett er fordelt som følger : 

Oppinnelig budsjett 
2020

Rebevilgning fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Forslag rev. Bud. 
1.tertial 2020

Kommunekassen         

Inventar og utstyr 
hjemmetjenester og 
institusjoner 

5 000     5 000

Sum P06 
Hjemmetjenester og 
institusjon

5 000     5 000

Drammen Eiendom KF        

Åskollen 
-Omsorgsboliger

100 000     100 000

Oppgradering 
bygningsmassen  
institusjoner

6 150 4 700   10 850

SUM P06 
Hjemmetjenester og 
institusjon

106 150 4 700

 

110 850 

Det er per 1. tertial påløpt investeringskostnader innenfor Drammen Eiendom på 28,2 millioner kroner, i forbindelse med 
etableringen av 19 tilrettelagte boliger i Helleristningen. I forbindelse med opprettelse av ny hjemmetjenesteavdeling 
Underlia, er det også investert 0,6 millioner kroner i inventar og utstyr. Arbeid med prosjektering av nytt sykehjem i 
Krokstadelva pågår. Prosjektet er beskrevet i eget vedlegg. For nærmere omtale av også øvrige prosjekter vises til 1. 
tertialrapport fra Drammen Eiendom KF (vedlegg). 

Revidert Investeringsbudsjett 
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Det er flere udekkede behov både for komplettering og 
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utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. Dette gjelder  generelt, men også spesifikt knyttet til  etableringen av 
tilrettelagte boliger på Helleristningen. Og det er behov for nye telefonsentraler. 

I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.

For Helleristningen på Åskollen planlegges det en egen politisk sak knyttet til  tjenestetilbudet og ambisjonsnivå for 
velferdsteknologi i prosjektet.  

 

P07 Rus og psykisk helse
Rådmannen forventer at programområdet vil gå i balanse ved årets slutt. 

Det igangsettes tiltak for å erstatte kjøp av private tjenester med egenproduserte tjenester.

Rådmannen foreslår at “Drammensgården” ikke settes i drift nå, men at dette vurderes i økonomiplan 2021-2024.

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for dokumenterte utgifter relatert til pandemien og vil følge utviklingen 
frem mot 2. tertialrapport. Det vises for øvrig til egen omtale av pandemisituasjonen og vedlegg med oversikt over utgifter i 
de ulike programområdene.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 49 340 48 315 1 025 134 270

Andre driftsutgifter 18 986 22 241 -3 256 48 741

Sum Driftsutgifter 68 326 70 556 -2 230 183 011

Andre inntekter -2 472 -4 271 1 798 -25 759

Ref. sykelønn -633 -1 668 1 035 -1 900

Sum Sum driftsinntekter -3 105 -5 939 2 833 -27 659

Netto resultat 65 220 64 618 603 155 352

Programområdet har per april et regnskapsført mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. 

• Lønn inklusive sosiale kostnader har et mindreforbruk på 1 million kroner per 1. tertial. Besparelsen er i hovedsak knyttet til 
fast lønn. En av grunnene til dette er utsatt oppstart av botiltak.

• Sykelønnsrefusjon viser et mindreforbruk på 1,0 millioner kroner per 1. tertial. Forholdet mellom vikarutgifter og sykelønnsre-
fusjon, tilsier at en god del fravær ikke er erstattet med vikarer.

• Driftsutgifter viser et merforbruk på 3,2 millioner kroner per april. Tallet inkluderer 1,9 millioner kroner av et tidligere 
innsparingskrav. Øvrig merforbruk er knyttet til leie av lokaler, lisenskostnader samt leie/leasing av transportmidler og 
andre driftsmidler.

• Inntekter viser merinntekter på 1,8 millioner kroner. Av dette er 0,8 millioner kroner ikke budsjetterte prosjektmidler, samt 
salgs- og gebyrinntekter 0,6 millioner kroner, som er feilført i budsjettet. 

Den økonomiske effekten av pandemien er foreløpig begrenset, per utgangen av 1. tertial er det identifisert kostnader på om 
lag 0,3 millioner kroner. Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for dokumenterte utgifter relatert til pandemien 
og vil følge utviklingen frem mot 2. tertialrapport. Det vises for øvrig til egen omtale av pandemisituasjonen og vedlegg med 
oversikt over utgifter i de ulike programområdene.
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Tiltak
Det er utarbeidet en liste over tiltak som skal settes i verk fra og med mai og utover:

• Kjøp av private tjenester erstattes med egenproduserte tjenester 3,8 millioner kroner

• Vikar og overtid reduseres til et minimum 1,0 millioner kroner

• Administrativ effektivisering 0,5 millioner kroner

• Utdanningstilskudd 0,6 millioner kroner 

SUM effekt 2020: 5,9 millioner

Det arbeides med å tidfeste virkningsdato for de respektive tiltakene mer nøyaktig. I den løpende rapporteringen vil også 
status og eventuelle avvik meldes per tiltak. 

Konklusjon/prognose 
Med iverksettelse av tiltak forventer rådmann at programområdet vil få et resultat i tråd med revidert budsjett. 

Øvrige rapporteringspunkter

Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri – vurdering
Utskrivningsklare pasienter (USK) er pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Kommunal 
betalingsplikt for overliggerdøgn ble utvidet til også å gjelde pasienter innenfor psykisk helse og rus fra 1.1.19.

I økonomiplan 2020 - 2023 informerte rådmannen om at det har vært en gradvis økning av antall pasienter som er meldt 
utskrivningsklare i løpet av 2019. Den viktigste årsaken til denne økningen er at utskrivningspraksis fra spesialisthelsetjenesten 
ser ut til å ha endret seg. Dette har medført at pasienter som tidligere responderte lite på behandling, men som allikevel 
hadde lengre opphold i psykiatrisk sykehus, nå skrives ut til kommunen med behov for omfattende tjenester hele døgnet. Det 
omfattende behovet for tjenester er hovedsakelig knyttet til behov for omsorg og/eller sikkerhet for pasienten og samfunnet. 

Ved behandlingen av økonomiplanen var det ikke mulig å ha fullstendig oversikt over økonomiske konsekvenser av dette i 
2020. Rådmannen varslet derfor en ny vurdering i forbindelse med 1. tertialrapport. 

Det er avsatt 3,2 millioner kroner i 2020 (foreløpig budsjettert på programområdet P06) til å finansiere betaling for 
overliggerdøgn eller kjøp av eksterne tilbud, der kommunen ikke selv har egnet tilbud for å kunne ta imot pasienten/
innbyggeren. Det er fremdeles krevende å ha fullstendig oversikt over hvordan dette vil utvikle seg i løpet av året. 

Kostnader per 1. tertial er beregnet til 0,7 millioner kroner, basert på telling av antall overliggerdøgn.

I tillegg har kommunen et betydelig kjøp av private langvarige heldøgns bo- og omsorgstjenester og kortvarige heldøgns 
omsorgstjenester. I 2020 er slike kjøp budsjettert med om lag 38 millioner kroner. 

Det er nå lagt en tiltaksplan for å redusere kjøp av slike private tjenester. Innen 2023 er målet å egenprodusere 1/3 av 
alle heldøgns bo- og omsorgstjenester som i dag kjøpes privat. Dette er mulig fordi kommunesammenslåingen har gitt 
et økt handlingsrom. Flere boliger er tilgjengelig og den samlede faglige kompetansen er styrket og har blitt mer robust. 
Dette gir mulighet for styrkede og differensierte bo- og tjenestetilbud i kommunen, samt bedre kapasitet til raskere å ta imot 
utskrivningsklare brukere med store behov.

Rådmannen vil følge utviklingen og effekten av tiltakene tett frem mot 2. tertialrapport. 

Tiltaket «Drammengården»
Dette er et planlagt arbeidsrettet, medikamentfritt tiltak for tidligere rusavhengige. Tiltaket har sin forankring i vedtak i 2017 i 
bystyret i tidligere Drammen kommune. I sak 0015/20, som ble lagt frem for hovedutvalg for helse-, sosial og omsorg den 
15. april 2020, gav rådmannen en orientering om status. 

Nedre Eik gård, som er beliggende i utkanten av Svelvik, er kjøpt og tenkt brukt til lokalisering av tiltaket. Fylkesmannen gav 
konsesjon i mars 2020. 
 
Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon anbefaler rådmannen at Drammensgården ikke settes i drift nå, men vurderes i 
forbindelse med økonomiplan 2021-2024.
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Sammendrag status investeringer
Drammen Eiendom KF har etter vedtak i tidligere Drammen kommune ervervet Nedre Eik gård,   med sikte på at det skal 
etableres et botilbud til tidligere rusavhengige. For nærmere informasjon om prosjektet vises til 1. tertialrapport fra Drammen 
Eiendom KF. Eiendommen er kjøpt for 15 millioner kroner. Det er foreslått rebevilget 12.5 millioner kroner fra 2019 fra tidligere 
Drammen kommune, og rådmannen foreslår å bevilge ytterligere 2,5 millioner kroner til fullfinansiering av kjøpet. Rådmannen 
legger opp til at eventuelle investeringsmidler til videre ombygging og utvikling av eiendommen utredes nærmere i 
Økonomiplan 2021-2024.

Rådmannen foreslår forøvrig ingen endringer i investeringsbudsjett for programområdet i 2020.  Det er flere udekkede behov 
både for komplettering og utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. I likhet med andre programområder ble 
rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den 
vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i , finner ikke rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, 
men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan 
gjennomføres. 

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Per 1. tertial har programområdet et samlet merforbruk på cirka 9,8 millioner kroner. Gjennom lavere kostnadsnivå og høyere 
refusjonsnivå enn forventet, vil merforbruket bremses opp gjennom resten av året.

Merforbruket er i all hovedsak knyttet til sosialhjelp. Iverksatte smitteverntiltak fra 12. mars, har medført at arbeidsrettet aktivitet 
for sosialhjelpsmottakere har stanset helt opp. Det samme gjelder kvalifiseringsprogram (KVP) for de som er innvilget dette 
tiltaket. Selv om det vil være mulig å gjenoppta aktivitetsplikten utover høsten, vil det vil ikke være mulig å ta inn det påløpte 
merforbruket.

De øvrige virksomhetene i tjenesteområdet har så langt hatt et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket knyttes i 
hovedsak til lavere gjennomsnittlig utbetaling av introduksjonsstønad, mindreforbruk på lønn og høyere sykelønnsrefusjon enn 
forventet. Dette vil være med på å begrense det totale merforbruket utover året. Med stor usikkerhet knyttet til virkningen av 
pandemien, anslås det et samlet merforbruk på 9.8 millioner kroner ved utgangen av året. 
 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 5 millioner kroner i engangsmidler i 2020 for å kompensere for merutgifter til 
sosialhjelp. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet pandemien, med 0,36 millioner kroner. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 5,36 millioner kroner i 1. tertial.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 86 516 84 371 2 145 248 485

Andre driftsutgifter 63 547 78 339 -14 792 187 308

Sum Driftsutgifter 150 062 162 710 -12 647 435 792

Andre inntekter -11 853 -13 570 1 718 -28 351

Ref. sykelønn -1 245 -2 317 1 072 -3 800

Sum Sum driftsinntekter -13 098 -15 888 2 790 -32 151

Netto resultat 136 965 146 822 -9 857 403 641
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Status per april, fordelt på programområdets virksomheter:

• NAV, merforbruk 10,9 millioner kroner

• Ny start, mindreforbruk 0,35 millioner kroner

• Knutepunkt Strømsø, mindreforbruk 0,45 millioner kroner

• Sentrale ansvar P08, mindreforbruk 0,26 millioner kroner 

NAV
Merforbruket er i hovedsak knyttet til sosialhjelp. Dette omfatter både boutgifter og livsopphold.

Den opprinnelige rammen for sosialhjelp synes ikke lenger å være realistisk. Ut over de konsekvenser som er knyttet til 
pandemien har det vært en økning i boutgifter de siste årene. Dermed mottar hver bruker i gjennomsnitt mer sosialhjelp på 
grunn av økte levekostnader. Merforbruket på sosialhjelp oppveies i noen grad av mindreforbruket i KVP.

På grunn av utfordringer med løpende styringsdata fra alle de tre tidligere kommunene i 2019, er det så langt ikke mulig 
å fastslå nøyaktig hvordan antallet sosialhjelpsmottakere utvikler seg i 2020. Basert på utbetalt økonomisk sosialhjelp ser 
det imidlertid ut til at situasjonen er stabil per 1. tertial, sammenlignet med samme periode i 2019. Det er, på grunn av stor 
arbeidsledighet som følge av pandemien, forventet at antallet vil stige etterhvert som de som har søkt dagpenger får avslag 
fordi de ikke fyller kriteriene for å motta dette. 

Rådmannen foreslår, med bakgrunn i at omstilling av sosialhjelpsutgifter vil ta tid når pandemien setter begrensninger for 
arbeidsrettede tiltak, å tilføre programområdet 5 millioner kroner i engangsmidler i 2020.

Ny Start
I virksomheten Ny start er det samlet sett et mindreforbruk. Det er isolert sett et merforbruk knyttet til tomgangsleie hos 
Boligtjenesten. Akkumulert vil dette kunne stige til cirka 1,0 millioner kroner ved utgangen av året.

Den gjennomsnittlige utbetalingen per bruker på introduksjonslønn har hittil i år vært lavere enn budsjettert per måned. Det er 
grunn til å tro at dette nivået vil holde seg stabilt gjennom året, og vil da ved utgangen av 2020 kunne medføre et akkumulert 
mindreforbruk på rundt 2,0 millioner kroner.

Det er budsjettert med kostnader til leie av lokaler og husleieinntekter som trolig er «arvet» fra tidligere kommuner, og som ikke 
lenger er reelle. Dette vil gi et mindreforbruk i forhold til tildelt ramme i 2020 på om lag 1,5 millioner kroner.

Høyt sykefravær, uten at det er satt inn vikarer, fører til at sykelønnsrefusjon ser ut til å bli høyere enn budsjettert, og 
representerer slik sett en høyere inntekt. På årsbasis utgjør dette rundt 1,35 millioner kroner.

Driften av krisesenteret er delvis finansiert via midlertidig avtale med Lier kommune, som innebærer en inntekt på 2,2 millioner 
kroner. Avtalen og løper ut 2020.

Tiltak:
Basert på erfaring fra tidligere Drammen kommune er det kjent at aktivitetsplikt er det mest virkningsfulle tiltaket for å 
redusere utbetaling av sosialhjelp. Det er derfor innført for alle mottakere mellom 18-67 år. Mer aktiv bruk av KVP har også 
dokumentert effekt på kostnadsnivået. På grunn av smitteverntiltak har det siden medio mars vært helt stans i alle aktiviteter, og 
muligheten til å redusere merkostnader på dette området i 2020 er derfor svært begrenset.

På tross av manglende mulighet for aktivitetsplikt, har det likevel vært en relativt sett positiv utvikling gjennom aktivt arbeid med 
beslutterlinjen i NAV. Fra januar til april er de gjennomsnittlige utbetalingene per sosialhjelpsmottaker redusert betraktelig. Det 
vil fortsatt være et tiltak å sikre at alle inntektsmuligheter eller muligheter for kostnadsreduksjon for hver enkelt søker blir vurdert 
før det utbetales sosialhjelp. Dette er i tråd med formålet med lov om sosialhjelp som handler om å gjøre brukerne mest mulig 
økonomisk selvhjulpne.

Det vil bli iverksatt en gjennomgang for å undersøke årsaken til kostnader til tomgangsleie i Boligtjenesten. 

Ny start er en helt ny virksomhet. Dimensjonering av årsverk og behov for kompetanse i virksomheten vil bli gjennomgått frem 
mot 2. tertial 2020, og ytterligere effektivisering vil bli vurdert. Arbeid med å bekjempe levekårsutfordringer er et prioritert 
område i Drammen kommune, og Ny start har en vesentlig rolle i det forebyggende arbeidet.  

Det forventes isolert sett et mindreforbruk i Ny start ved utgangen av året på cirka 5,2 millioner kroner. 

Konklusjon:
Prognosen er svært usikker og etter gitte korreksjoner ved 1. tertial  estimeres et merforbruk på 4,8 millioner kroner ved 
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utgangen av året for en ordinære driften. Dette omfatter summen av et merforbruk på rundt 10 millioner kroner i NAV og et 
mindreforbruk på cirka 5,2 millioner kroner i Ny Start.

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

NAV forventer en sterk vekst i antall brukere. Mulig mindreforbruk på lønn gjennom stram bemanningskontroll kan dermed 
raskt spises opp av økt aktivitetsmengde på grunn av effekten av pandemien.

Totalt for hele programområdet er det sosialhjelpsutbetalingene som er den store utfordringen. Dette gjelder spesielt 
for 2020, men effekten av pandemien forventes å vare i flere år. Så snart arbeidsrettet aktivitet kan tas opp igjen, 
antas det at farten på sosialhjelpsutgiftene vil kunne reduseres noe. Utfordringene i næringslivet, og den effekten dette 
har på arbeidsmarkedet, vil imidlertid også være med på å begrense mulighetene for arbeidsrettet aktivitet. Med høy 
arbeidsledighet vil antagelig sosialhjelpsmottakere stå dårligere rustet til å komme ut i arbeidsmarkedet i konkurranse med 
mange andre arbeidsøkere.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

 360 000      

Engangsmidler 2020: 
Sosialhjelpsutgifter

 5 000 000      

Sum korreksjoner  5 360 000  - - -

Øvrige rapporteringspunkter

Sosiale tjenester i NAV

Prosjektet «Barna først»
Høsten 2019 ble det iverksatt et tiltak som er kalt «Barna først». Tiltaket gjennomføres som et samarbeid mellom NAV, 
Boligtjenesten og Kompetanseteam levekår. Målgruppen er enslige forsørgere som mottar ytelser fra NAV. Formålet 
er primært å redusere sosialhjelpsutbetalingene ved at flere får vurdert sitt potensial for å eie egen bolig. De som har 
eierpotensial får hjelp til å kunne kjøpe egen bolig via startlån og tilskudd fra Husbanken. 
 
Tiltaket er forankret i en tiltaksplan for å redusere økende sosialhjelpsutgifter, som bystyret i tidligere Drammen kommune 
vedtok i juni 2019. Til nå har 16 familier blitt veiledet gjennom tiltaket. 6 har per 30.4 fått innvilget startlån/finansieringsbevis 
og 3 av disse har kjøpt bolig. Bokostnader er redusert for alle de som har kjøpt bolig.   

Bruk av startlån -bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet 
I økonomiplan 2020 – 2023 vedtok kommunestyret følgende: «Det søkes Husbanken om en låneramme for startlån (til 
videreutlån) på 360 000 000 kroner i 2020.»

Drammen kommune er innvilget hele lånerammen. Per 31.3.2020 er det innvilget og utbetalt totalt 60,1 millioner kroner til 
vanskeligstilte husstander i Drammen kommune. Lån er gitt til 38 husstander, hvor 36,8 prosent av disse var barnefamilier. 

Stortinget har økt Husbankens utlånsramme fra 16 til 21 milliarder kroner i forbindelse med pandemien. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet begrunner dette med en antagelse om at pandemisituasjonen har ført til at mange kan få 
problemer på boligmarkedet på grunn av permitteringer eller arbeidsledighet. Rådmannen vil følge bruken av startlån i 
Drammen kommune, frem mot 2. tertialrapport.

Bosetting av flyktninger
Ved behandling av økonomiplan 2020 – 2023 vedtok kommunestyret følgende: «Drammen kommune bosetter 85 flyktninger 
i 2020 – herav forbeholdes inntil 6 plasser til enslige mindreårige flyktninger. For resten av planperioden 2021-2023 legges 
foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 
2020.»

Ved utgangen av april var det bosatt 18 flyktninger, voksne og barn med foresatte. Det er i tillegg planlagt bosetting av 
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ytterligere 8 personer i mai måned. Det vil si at det er bosatt/avtalt bosetting av 31 flyktninger av de 79 voksne og barn 
med foresatte som kommunestyret har vedtatt bosetting for. Per 1. tertial er det ikke noe som tilsier at bosetting i løpet 
av vil avvike vesentlig fra kommunestyrets vedtak. Utfordringen ligger i at det tar lengre tid enn anbefalt å få alle inn i 
introduksjonsprogrammet. Noen blir også værende lengre i programmet enn planlagt, fordi arbeidsmarkedet er vanskeligere 
enn normalt.

Drammensregionens krisesenter – endrede driftsbetingelser
Fra 1.1.2020 ble krisesentertilbudet en del av tjenestetilbudet i Drammen kommune. I økonomiplan 2020- 2023 
informerte rådmannen om at det ville bli utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale som ville bli tilbudt de tidligere 
samarbeidskommunene. Forslaget til samarbeidsavtale ble vedtatt av kommunestyret i møte den 19. november. 
 
Lier kommune har inngått en midlertidig samarbeidsavtale for 2020. De andre kommunene har ikke ønsket å fortsette 
samarbeidet om krisesenteret, primært som følge av kommunesammenslåing. 
 
Dette har ført til inntektsbortfall, og rådmannen har orientert om dette i egen sak som ble lagt frem til politisk behandling i mai. 
Det legges til grunn at krisesenteret finansieres innenfor ordinære rammer i 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en ny 
vurdering i økonomiplan 2021–2024. 

Knutepunkt Strømsø
Føringer i økonomiplan 2020 – 2023 tilsier at Drammen kommune skal prioritere forebyggende arbeid, slik at innbyggere 
som trenger det skal få tidlig hjelp. Samtidig skal kommunen innrette sine tjenester for å kunne “fange opp” sårbare barn, 
unge og voksne.

Ett av formålene bak oppbygging av knutepunktene er at disse skal være et senter for samlokaliserte tjenester og en arena 
for lokalmiljøet.

Knutepunkt Strømsø er pilot for knutepunktsatsingen i Drammen kommune og dekker kommunedel 6 (Strømsø sør, Danvik, 
Austad og Fjell) og kommunedel 7 (Strømsø nord, Grønland, Marienlyst og Brandengen). Det å være pilot innebærer blant 
annet at knutepunktet er definert som en egen virksomhet under programområde 08 Sosialtjeneste, etablering og bolig. Som 
eneste knutepunkt i kommunen har Strømsø derfor en egen virksomhetsleder med ansvar for å lede tjenestene på tvers av 
ulike fagområder.

Medarbeiderne i dette knutepunktet er overflyttet fra andre tjenesteområder (for eksempel kultur, helsefremmende tjenester 
mv). Medarbeiderne skal ivareta det samme tjenestetilbudet som de tidligere arbeidet med, i knutepunktet. Særtrekk ved 
knutepunkt Strømsø er tett integrerte tjenester og samspill med mange samarbeidspartnere

Ved knutepunkt Strømsø tilbys helsefremmende tjenester 0-100, kulturtilbud og innbyggertorg, pedagogisk psykologisk 
tjeneste og en barnevernsavdeling (undersøkelse og tiltak). Det er også lokalisert tilstøtende tjenester som NAV, 
flyktningetjenesten, levekårsarbeid og boligtjenesten. Det er lagt til rette for et legesenter med to fastlegehjemler i 
knutepunktets lokaler. 
 
Det legges opp til å følge-evaluere utviklingen av knutepunkt Strømsø, en prosess som vil kunne starte i løpet av 2020. 
Knutepunkt Strømsø vil være sentralt i den nye områdesatsingen i Drammen kommune. Det er så langt gitt tilsagn om til 
sammen 2,85 millioner kroner i statlige midler til gjennomføring av fire konkrete tiltak i knutepunktet; utvikling av møteplass, 
opparbeidelse av parsellhage, utvikling av tilbud om kafè og jobbtiltak i regi av NAV. Revidert søknad om ytterligere midler 
opp til 11,6 millioner kroner er innvilget av departementet. 

Videreføring av tiltak for bostedsløse og tiggere
Kommunestyret vedtok å videreføre midler til tiltak for bostedsløse og tiggere, med et halvt års virkning, i forbindelse med 
behandling av økonomiplan 2020-2023.

Rådmannen tok kontakt med Kirkens bymisjon Drammen og Drammen kommune Eiendomsutvikling den 28.1.20, for å 
diskutere mulighet for videreføring av tiltak med tilrettelagt parkeringsplass for omreisende tiggere. Kirkens bymisjon sa seg 
villig til å stå ansvarlig for tiltaket, men tidligere benyttet areal er ikke lenger tilgjengelig. På dette tidspunkt var det svært få 
tiggere igjen i kommunene, og de som fremdeles oppholdt seg i Drammen hadde tilbud om innendørs akuttovernatting, i regi 
av Kirkens bymisjon. Det ble avtalt å planlegge for iverksetting av alternativt parkeringstilbud fra rundt 1. april.

Rådmannen har gjort avtale med Kirkens bymisjon om et tilskudd på 10 000 kroner per måned for humanitære tiltak for 
tiggere, under pandemien. 
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Sammendrag status investeringer
Investeringsbudsjett P08 - Drammen Eiendom KF 

Opprinnelig budsjett 
2020

Rebevilling fra 2019 Endringer til 1. 
tertialrapport

Forslag rev. Bud. 
1.tertial 2020

Kommunale boliger 17 650 0 0 17 650

Oppgradering 
bygningsmassen boliger

8 150 0 0 8 150

Sum P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig 25 800 0 0 25 800

 
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Det er flere udekkede behov både for komplettering 
og utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. For nærmere omtale av prosjektene vises til 1. tertialrapport fra 
Drammen Eiendom KF (vedlegg) 

I  likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.
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Hovedutvalg for 

KULTUR, IDRETT 
OG FRIVILLIGHET
P09 Kultur, idrett og frivillighet

P10 Medvirkning og lokaldemokrati



Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet har det politiske ansvaret for programområde P09 som er kultur, idrett og 
frivillighet og P10 som er medvirkning og lokaldemokrati.Hovedutvalgsområdet kultur, idrett og frivillighet har et samlet 
merforbruk i 1. tertial på 1,2 millioner kroner. 

Det pågår et arbeid for å harmonisere tjenestene etter kommunesammenslåingen, hvor også potensialet for forbedring og 
effektivisering som følge av kommunesammenslåingen, vurderes.

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020

P09-P09 Kultur, idrett og 
frivillighet

89 521 91 647 -2 127 278 089

P10-P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati 1 392 476 916 6 080

Sum 90 912 92 123 -1 211 284 169

P09 Kultur, idrett og frivillighet
Programområdet har ansvar for innbyggertorgene med de nye møteplassene og frivilligsentralene som skal ivareta behov for 
informasjon til, og dialog med innbyggerne i knutepunktene i den nye kommunen. Dette er ny og innovativ tjenesteutvikling 
og et viktig element i å bygge en funksjonell, flerkjernet kommune.

Programområdet er tilrettelegger og bidragsyter for lokalt kunst, kultur, idrett og friluftsliv samt kulturminnevern. Det ytes tilskudd 
til idrettsanlegg, kulturhus, scener, museum og teater. Området omfatter også skogsdrift i kommunal skog.

Programområdet har et overforbruk på 2,1 millioner kroner per april. Hovedårsaken er manglede husleie- og billettinntekter. 
Spiralen er stengt grunnet rehabilitering og dette gir inntektstap. 
 
Rådmannen foreslår å avsette 350 000 kroner til friplasser i Kulturskolen (for høsten 2020). 
 
Rådmannen foreslår å avsette 900 000 kroner for å dekke kostnader i forbindelse med at Kirkelig Fellesråd har tatt opp lån 
til investeringer. 
 
Rådmannen foreslår å avsette 200 000 kroner i økt tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, som følge av at Kirkelig 
Fellesråd har tatt opp nytt lån. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 1,7 millioner kroner på grunn av tapte inntekter i forbindelse  med 
oppgradering av Spiralen. 
 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 700 000 kroner til dekning av kommunens underskuddsgaranti i forbindelse 
med World Cup sprint. 
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Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, med 11,305 millioner kroner. 
 
Programområdet er tilført 7,61 millioner kroner som følge av tekniske justeringer. 

I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 22,765 millioner kroner i 1. tertial. Programområdet har fortsatt 
utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 5,8 millioner kroner for året. 
Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 2020. 
 
Rådmannen foreslår å rebevilge ubrukte investeringsmidler for 2019 på 25,6 millioner. I tillegg tilføres programområdet 3,0 
millioner kroner ved flytting av prosjektmidler fra programområdet 11. 

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 40 596 41 697 -1 101 109 329

Andre driftsutgifter 60 742 60 012 730 196 619

Sum Driftsutgifter 101 337 101 708 -371 305 948

Andre inntekter -11 428 -9 113 -2 314 -27 514

Ref. sykelønn -389 -948 559 -345

Sum Sum driftsinntekter -11 817 -10 061 -1 756 -27 859

Netto resultat 89 521 91 647 -2 127 278 089

Programområdet har et overforbruk på 2,1 millioner kroner per april.

Hovedårsaken er manglede husleie- og billettinntekter. Spiralen er stengt på grunn av rehabilitering og dette gir inntektstap 
på enkeltpasseringer, men gir seg også utslag i manglende salg av årskort for utfartsparkering. Det er kommet kostnader 
vedrørende Fjell Arena fra Drammen Eiendom for 2019 som ikke er budsjettert. 
 
Midler til støttekontakter skal overføres til programområdet. Støttekontaktordningene vil harmoniseres i økonomiplan 20212-2024.   

Prognose
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 
5,8 millioner kroner for året. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat 
i balanse for 2020.

Bibliotek og møteplass
Biblioteket har et mindreforbruk på lønn. Dette skyldes vakante stillinger, som nå er i rekrutteringsprosess. Mindreforbruket på 
lønn skal omdisponeres til utviklingstiltak i innbyggertorg og møteplasser. 

Arena kultur, idrett og friluftsliv
Merforbruket på lønn skyldes at ansatte er ført på feil ansvar i 1. tertial. 

Idrett har per april et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Dette avviket fremkommer i all hovedsak som følge av bortfall av 
inntekter. Det er for tidlig å anslå total inntektssvikt for året.

Det er noe høyere belastning på lønn enn budsjettert. Dette skyldes økt bruk av ekstrahjelp og noe mer overtid enn antatt.

Arrangementer og aktiv fritid
Nettoresultatet viser et lite merforbruk. Avviket er hovedsakelig knyttet til lønn for aktiv fritid. Det ikke kommet billettinntekter 
grunnet avlysning av egne arrangementer. Arrangementsenheten ser på digitale løsninger for strømming av konserter. 

Kulturskole og ung kultur
Under pandemien har det vært utfordringer rundt undervisningen og det er usikkert hvorvidt dette vil medføre krav om redusert 
betaling som følge av lavere kvalitet. I så fall vil det bety lavere inntekter for kulturskolen. 

Drammen kirkelige fellesråd
Det er i 2019 gitt tilsagn til at Drammen kirkelige fellesråd kan ta opp lån til nødvendige investeringer. Disse lånene er nå tatt 
opp og kommunen skal dekke renter og avdrag på disse. Dette gir i tillegg økte kostnader for kommunen i form av økt støtte 
til andre tros- og livssynssamfunn. For 2020 foreslår rådmannen å avsette 900 000 kroner for å dekke renter og avdrag og 
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200 000 kroner for å dekke økt støtte til andre tros- og livssynssamfunn. 

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P09 Kultur, fritid og idrett 2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

11 305 000      

Kulturskole friplasser 350 000 850 000 850 000 850 000

Økt kapitalbehov Kirkelig 
fellesråd

900 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Økte tilskudd andre tros 
og livssynssamfunn

200 000 300 000 300 000 300 000

Spiralen tapte inntekter 1 700 000      

Underskuddsgaranti WC 
skisprint

700 000      

Tekniske justeringer 7 610 000 7 610 000 7 610 000 7 610 000

Sum korreksjoner 22 765 000 10 260 000 10 260 000 10 260 000

Investering
Programområdet har ansvar for en rekke anlegg og arenaer innenfor kultur, idrett og fritid. Det er et vedvarende ønske om 
og behov for nye anlegg og oppgradering av de kommunen allerede har. Det er behov for en samordnet helhetlig plan for 
å legge strategier og prioriteringer. Dette er beskrevet under investeringer og programområdet har behov for å få rebevilget 
investeringsmidler på i alt 25,6 millioner kroner - opprinnelig budsjett halvårseffekt 6,5 millioner kroner og nyinvesteringer på 
13,8 millioner kroner. 

Øvrige rapporteringspunkter

Utfordringer i revidert budsjett 
Det er nødvendig å harmonisere alle brukerbetalinger, gebyrer og tjenester som ytes til innbyggerne. Med unntak av 
gratisplasser i Kulturskolen vil rådmannen komme tilbake til harmonisering innenfor programområdet i økonomiplan 2021-
2024. 

Årets skisprint ble gjennomført med underskudd. Dette utløser den kommunale underskuddsgarantien som foreslås bevilget 
med 0,7 millioner kroner. 

Innvilgede engangsmidler på 0,5 millioner kroner til barn med levekårsutfordringer vil bli lyst ut før sommeren slik at midlene 
kan søkes på og deles ut til høsten.

Drammen kirkelige fellesråd – investering og drift 
Investering:
Drammen kirkelige fellesråd har vurdert at det er behov for en garanti for låneopptak til investering på 7,6 (kirke) + 2,9 
(gravplasser og krematorier) millioner kroner. Det forutsettes at låneopptaket godkjennes av Fylkesmannen. 

I tillegg må det i kommunens driftsbudsjett avsettes for renter og avdrag tilsvarende låneopptak og økning i tilskudd til andre 
tros- og livssynssamfunn i 2020 på 1,1 millioner kroner. Helårsvirkning blir 1,8 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at Drammen kirkelige fellesråd får godkjent låneopptak men det settes et tak på størrelsen på opptaket, 
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nærmere bestemt 6,0 millioner kroner til kirkeformål og 1,5 millioner kroner til gravplasser og krematorier. 

Det kompenseres for avdrag, renter og tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn i 2020 over driftsbudsjettet med 1,1 million 
kroner. Helårsvirkning blir 1,5 million kroner.

Drift
Det foreslås at driftstilskuddet til Den norske kirke videreføres på linje med rammene for andre virksomheter. Det vil si at kirken 
da har samme krav til innsparing som de kommunale virksomhetene. 

Det bemerkes at kirken også har meldt inn behov for gravplassutvidelser i en del av kommunen, (noe som vil utløse 
økt tilskudd), samt harmonisering av maskinpark knyttet til gravplasser. 

Tidligere Drammen kommune har gitt tilsagn om to garantilån som ikke er blitt kompensert i kommunens driftsbudsjett med 
avdrag, renter og tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Dette må kompenseres over driftsbudsjettet til rammeområde P09 
kultur, idrett og frivillighet.

Det gjelder følgende lån og tilskudd: 

• 4,8 millioner kroner belånt 2019

• 4,6 millioner kroner belånes 2020, er gitt som politisk vedtak i tidligere Drammen

• Tilskudd til andre tros- og livssyn samfunn.
Lån som relateres til merkostnad med vernede bygg kan holdes utenfor grunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Lån 
til gravplasser og krematorium er ikke med i grunnlag til andre tros- og livssynssamfunn.

Fossekleiva 
Fossekleiva kultursenter har etablert seg som et viktig senter for kunst og kulturformidling lokalt og regionalt. For å sikre 
driften og den positive utviklingen til Fossekleiva kultursenter la tidligere Svelvik kommune inn en økning av driftstilskuddet i 
økonomiplanen i 2018 – 2021.

2018 380 000 kroner

2019 1 000 000 kroner

2020 1 500 000 kroner

2021 1 500 000 kroner
 
Hittil i år har kultursenteret skaffet 1 044 000 kroner i eksterne midler til prosjekter gjennom søknader. For å kunne videreføre 
driften på samme nivå som i 2020 vil det være nødvendig å styrke driftsbudsjettet med 500 000 kroner. 
 
Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon vil ikke rådmannen fremme forslag om å tilføre midler i 1. tertial og henviser i 
denne omgang til at eventuelle nye driftsmidler til Fossekleiva må finnes innenfor hovedutvalgets rammer. 

Harmonisering av ulike gebyrer, egenandeler m.mn. innenfor kulturområdet
Med unntak av gratisplasser og søskenmoderasjon ved Kulturskolen vil de ulike harmoniseringstiltakene behandles i 
forbindelse med økonomiplan 2021-2024. 

Rådmannen avsetter 0,35 millioner kroner i 2020 til harmonisering av friplasser ved kultuskolen med en inntektsgrense på 
462 000 kroner. Dette gir helårseffekt fra 2021 med 0,85 milloner kroner. 

Engangsbevilgninger i 2020
Rådmannen foreslår en engangsbevilgning i 2020 på 2,4 millioner kroner til programområdet for å kompensere for tapte 
inntekter for Spiralen og for å dekke underskuddet til WC i skisprint.

Tekniske korreksjoner mellom p-områder
Det gjøres tekniske justeringer hvor det overflyttes midler vedrørende støttekontakt fra P06 til P09 som er utfører. I tillegg 
overføres det midler til P11 vedrørende park og friluftsliv. 

Utfordringer i forbindelse pandemien 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for dokumenterte utgifter relatert til pandemien og vil følge utviklingen 
frem mot 2. tertialrapport. Det vises for øvrig til egen omtale av pandemisituasjonen og vedlegg med oversikt over utgifter i 
de ulike programområdene.
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Drammen Scener AS har betydelige utfordringer som følge av å holde stengt, men en del av dette vil bli dekket gjennom 
sentrale støtteordninger. Rådmannen foreslår at kommunen stiller garanti for videre drift, og eventuelt ekstratilskudd til 
Drammen Scener AS vil bli vurdert i 2. tertialrapport. 

Sammendrag status investeringer
Programområdet har ansvar for en rekke anlegg og arenaer innenfor kultur, idrett og fritid.

Programområdet har et investeringsbudsjett for 2020 på 6,5 millioner kroner. I tillegg er det foreslått rebevilgninger av 
investeringsmidler fra tidligere kommuner på 25,6 millioner kroner til prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2019. Midlene 
benyttes til oppgraderinger av arenaer, anlegg og natur,  samt inventar og utstyr til programområdet. 

Kommunekassen  Oppinnelig budsjett 
2020

Rebevilgning fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Forslag rev. Bud. 
1.tertial 2020

Oppgradering arena, 
anlegg og natur 

3 600 19 500 3 000 26 100

Inventar og utstyr kultur, 
idrett og frivillighet 

1 900 6 100   8 000

“Rewilding” - etablering 
av biotoper i skog mv.

1 000     1 000

Sum P09 Kultur, idrett og 
frivillighet 

6 500 25 600 3 000 35 100

         

Drammen Eiendom KF         

Fotballhall Åssiden 75 000  4 000   79 000

Oppgradering 
bygningsmassen kultur 
idrett og frivillighet

2 600  2 500   5 100

Sum P09 Kultur, idrett 
og frivillighet  77 600 6 500

 
84 100 

Drammen Eiendom KF 
Åssiden fotballhall er under bygging av Drammen Eiendom KF. Hallen blir en treningshall for fotball, med spilleflate 
48x60m, og et totalt fotavtrykk på 75,6x50,4m. Det er i økonomiplanen avsatt 86,0 millioner kroner, hvorav 75 000 kroner 
i 2020. I tillegg blir 4,0 millioner kroner rebevilget fra 2019. Prosjektet styrer mot budsjettmessig balanse. Prosjektet holder 
fremdriftsplanen og ventes ferdigstilt i desember 2020. Noe utomhusarbeider kan bli forskjøvet til sommer 2021. Mer 
informasjon om prosjekt finnes i 1. tertialrapport fra Drammen Eiendom KF (vedlegg) 

Revidert investeringsbudsjett 
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020, bortsett fra en flytting av et prosjektansvar med 3,0 
millioner kroner fra programområdet P11 til P09.

Det er flere udekkede behov både for anleggsoppgradering både inne arenaer, skifte av kunstgress etc., og komplettering 
og utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. For eksempel til innbyggertorg. 

I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres. 

 
Drammen kirkelige fellesråd
Drammen kirkelige fellesråd har kommet med innspill (jmf økonomibehandling desember 2019) på investeringsbehov for den 
norske kirke. Innmeldt investeringsbehov er for Drammen kirkelige fellesråd 10,5 millioner kroner. Dette medfører kommunal 
garanti og tilsvarende økning i driftsutgifter for renter, avdrag og tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn i 2020. 
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P10 Medvirkning og lokaldemokrati
Lokaldemokrati og lokale knutepunkt er definert som hovedaktiviteter. Videre gis en kort status knytte til vedtatte virkemidler for 
å oppnå sterkere lokaldemokrati. 

Lokaldemokrati og lokale knutepunkt er definert som hovedaktiviteter under programområdet. Videre gis en kort status knyttet 
til vedtatte virkemidler for å oppnå sterkere lokaldemokrati.

Rådmannen foreslår å trekke ut 2,2 millioner kroner fra programområdets ramme som følge av endringer i forutsetninger vedr. 
ansettelse av lokaldemokratikoordinator. 3,5 stillinger som lokale koordinatorer planlegges lyst ut i år. 
 
Rådmannen foreslår å tilbakeføre 0,8 millioner kroner i tilskuddsmidler til lokaldemokrati, som feilaktig ikke ble regnskapsført 
som bundne midler i 2019.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 1 031 473 559 4 401

Andre driftsutgifter 361 3 358 1 678

Sum Driftsutgifter 1 392 476 916 6 080

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum Sum driftsinntekter 0 0 0 0

Netto resultat 1 392 476 916 6 080

Programområdet har et positivt avvik på 0,9 millioner kroner mot periodisert budsjett per 1. tertial. Avviket er knyttet både til 
lønn og annen drift. 

Lønnsbudsjettet er justert med overføring av midler til å dekke lokaldemokratikoordinators fulle lønn, samt en reduksjon for 
overføring av 50 prosent av en lokal koordinator til Knutepunkt Strømsø. Avviket skyldes at lønnsregnskapet ikke er ompostert 
tilsvarende budsjettjusteringene. 

Driftsavviket skyldes ubrukte midler blant annet avsatt til utvikling av kommunedeler og nærutvalg.

Det vil ikke bli ansatt planlagt antall lokale koordinatorer i år slik at programområdet har 2,2 millioner kroner i frigjorte midler 
som foreslås omdisponert til annen bruk.

Ubrukte øremerkede midler på 0,8 millioner kroner fra 2019 må tilføres til ferdigstillelse av prosjekt Lokaldemokratiske 
løsninger i nye Drammen.

Programområdet forventes å gå i balanse etter ovennevnte justeringer. 

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati

2020 2021 2022 2023

Uttrekk midler sfa 
endringer i forutsetninger 
vedr. ansettelse av 
lokaldemokratikoord.

- 2 200 000 - - -

Tilskuddsmidler 
Lokaldemokrati (bundne 
midler 2019)

800 000      

Sum korreksjoner -1 400 000 - - -
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Øvrige rapporteringspunkter

Nærutvalg – under arbeid
Kommunestyret vedtok 18.2.2020 reglement for nærutvalg (sak 26/20), samt valg av politiske medlemmer til nærutvalg (sak 
27/20). Forarbeid knyttet til rekruttering av innbyggere er gjennomført. På grunn av pandemien er rekruttering av innbyggere 
etter avgjørelse fra ordfører satt på vent frem til august 2020.

Lokaldemokratisk verktøykasse – under arbeid
Arbeidet er i idé/konseptutviklingsfase, både når det gjelder opplæring i innbyggerinvolvering samt utforming av digital 
nettressurs. Arbeidet gjennomføres som planlagt i 2020.  

Lokale koordinatorer - ikke gjennomført
Rekruttering av de lokale koordinatorene ble satt på vent som følge av den utsatte politiske saken om etablering av 
nærutvalgene. Arbeidet ble ytterligere noe utsatt som følge av pandemisituasjonen. Forberedelser til rekruttering av lokale 
koordinatorer pågår, og 3,5 stillinger som lokale koordinatorer planlegges lyst ut i år.

Knutepunkt - under arbeid 
Fremt til nyåret 2020 var arbeidet med forberedelse og utvikling av knutepunktene prosjektorganisert, med delprosjektledere 
for de fleste knutepunktene. Arbeidet med utvikling av møteplassene i knutepunktene er nå overført til P09 og virksomheten 
Bibliotek og møteplass. Knutepunkt Strømsø i kommunedel 7 er organisert som en egen virksomhet under P08. Arbeidet med 
utvikling av knutepunktene pågår utover i 2020. 

Annet
Drammen kommune mottok 1,1 millioner kroner fra Fylkesmannen til prosjekt «Lokaldemokratiske løsninger i nye Drammen”. 
Midlene kunne brukes både i 2019 og 2020. 

I 2019 ble kun 0,3 millioner kroner benyttet, men resterende beløp 0,8 millioner ble ved en feiltagelse ikke avsatt som bundne 
midler. Det gikk dermed i stedet inn i regnskapsresultatet. 

Drammen må rapportere på pengebruken og programområdet må få en rammeøkning tilsvarende de 0,8 millionene som 
skulle vært ført som bundne midler. 

Sammendrag status investeringer
Rådmannen foreslår  ingen endringer i investeringsbudsjett for programområdet i 2020. Det er flere udekkede behov 
både for komplettering og utskiftning av inventar, utstyr og digitale hjelpemidler. I likhet med andre programområder ble 
rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den 
vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, 
men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan 
gjennomføres. 
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Hovedutvalg for 

TEKNISKE TJENESTER
P11 Utbygging og samferdsel

P12 Vann, avløp og renovasjon

P13 Arealplan og miljø
 



Hovedutvalg for tekniske tjenester
Hovedutvalget har er samlet merforbruk per 1.tertial på om lag 27 millioner kroner. Samlet årsprognose etter korreksjoner 
er på 3,5 millioner kroner. Rådmannen vil jobbe aktivt med tiltak og etterstrebe å levere et økonomisk resultat i balanse for 
området ved års slutt.

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020

P11-P11 Utbygging og 
samferdsel

26 118 52 454 -26 336 80 122

P12-P12 Vann, avløp og 
renovasjon

49 701 52 454 -2 753 -136 820

P13-P13 Arealplan og 
miljø

16 577 14 468 2 109 53 584

Sum 92 396 119 376 -26 981 -3 115

P11 Utbygging og samferdsel
Programområdet har per april et merforbruk på 26,4 millioner kroner, inkludert bokførte utgifter   relatert til pandemien.

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 7,5 millioner kroner som følge av feil i opprinnelig budsjett. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, med 7,2 millioner kroner. 
 
I tillegg er programområdet tilført 0,75 millioner kroner som følge av tekniske justeringer fra P09. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 15,45 millioner kroner i 1. tertial.   Programområdet har fortsatt 
utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 3,5 millioner kroner for året. 
Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat i balanse for 2020.

Det foreslås tilført 18,5 millioner kroner til økte investeringer. Det varsles behov for økte kostnader til oppgradering av 
Spiralen, og ny bybru foreslås etablert som eget prosjekt. I tillegg foreslås det rebevilget ubrukte investeringsmidler fra 2019 
på 62,7 millioner kroner.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 37 499 35 491 2 007 102 924

Andre driftsutgifter 27 261 34 687 -7 426 103 002

Sum Driftsutgifter 64 760 70 178 -5 419 205 926

Andre inntekter -38 392 -17 134 -21 257 -125 054

Ref. sykelønn -250 -589 340 -750

Sum Sum driftsinntekter -38 642 -17 724 -20 918 -125 804

Netto resultat 26 118 52 454 -26 336 80 122

Programområdet har en merforbruk hittil i år på 26,4 millioner kroner. Av dette utgjør ekstrakostnader og bortfall av inntekter 
som skyldes pandemien 7,2 millioner kroner. I tillegg kommer en feilbudsjettering på 7,5 millioner kroner. 
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Prognosen for året som helhet er et merforbruk på 11,0 millioner kroner, etter at kompensasjon for pandemikostnader på 7,2 
millioner korner er tilført. Programområdet er tilført 7,5 millioner kroner på årsbasis for å rette opp tidligere feilbudsjettering, 
og prognosen reduseres dermed til et merforbruk på 3,5 millioner kroner. Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre 
budsjettbalansen. Dette er krevende da det er høy aktivitet og økt oppdragsmengde innen programområdet. Rådmannen vil 
følge opp virksomhetene i programområdet for å bidra til å identifisere tiltak som kan sikre budsjettbalanse, uten at tjenester 
og saksbehandlingstid blir svekket i uforsvarlig grad. Men det må påregnes en reduksjon i omfang og standard på noen av 
tjenestene i programområdet. 

Nybygde anlegg som krever økte driftsmidler 
Det er gjennomført store investeringer innen programområdet de senere årene. Dette gjelder både anlegg som ferdigstilles 
nå og anlegg fra de siste årene hvor kontraktsfestet etableringsskjøtsel nå avsluttes og driften må overtas av kommunen. 
Dette gjelder 20-25 ulike anlegg og er beregnet til 1,5 millioner kroner i årlig økte kostnader. Dette søkes innarbeidet i 
økonomiplan 2021-2024. 

Konsekvenser av pandemien
Innføringen av gratis parkering på kommunale avgiftsplasser fra 17. mars og ut april måned gir et estimert tap på 4,7 
millioner kroner for virksomhet parkering. Inntektstap for Dpark AS kommer i tillegg. Parkeringsinntektene antas å bli lavere 
enn budsjettert også etter at betalingsparkering ble gjeninnført, på grunn av mindre bruk av byen. Samlet sett for virksomhet 
parkering og Dpark AS vil en videreføring av dagens situasjon kunne føre til et grovt anslått inntektsbortfall på 4-5 millioner 
kroner per måned, avhengig av pandemiutviklingen og smittevernrådene. 

Det vil bli mindreinntekter på 1,2 millioner kroner grunnet gratis leie av offentlige arealer, samt noen utgifter til montering av 
info- og varselsplakater på offentlige anlegg til 0,1 millioner kroner.

Pandemisituasjonen gir økte krav til renhold av offentlige toaletter om disse skal åpnes. Det registreres også sterkt økende 
bruk av kommunens parker, friområder og badeplasser for tiden. Toalettene har så langt ikke vært åpne, men det antas at 
dette vil være nødvendig før badesesongen starter. Totalt har kommunen 19 toaletter. I henhold til krav fra smittevernrådet er 
«Daglig rengjøring av kvalifisert personell en forutsetning for åpning», dette vil medføre økte kostnader på 1,2 millioner kroner. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for dokumenterte utgifter relatert til pandemien og vil følge utviklingen 
frem mot 2. tertialrapport. Det vises for øvrig til egen omtale av pandemisituasjonen og vedlegg med oversikt over utgifter i 
de ulike programområdene.

Konklusjon/prognose
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 15,45 millioner kroner i 
1. tertial. Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 etter gitte korreksjoner, og melder om et udekket behov på om lag 
3,5 millioner kroner for året. Rådmannen vil jobbe aktivt med ytterligere tiltak og tilpasninger for å levere et økonomisk resultat 
i balanse for 2020.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P11 Utbygging og 
samferdsel

2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

7 200 000 - - -

Feil i grunnlaget for 
øk.plan 2020

7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

Tekniske justeringer 750 000 750 000 750 000 750 000

Sum korreksjoner 5 450 000 8 250 000 8 250 000 8 250 000

Oppfølging av vedtak i økonomiplan 2020-23 

P-registrering 
Vedtak: Drammen Parkering utarbeider en analyse for å vurdere en automatisk registrering av biler som står parkert i 
p-husene. Dette for å kunne benytte en økt tilgjengelighet til ressurser for annet nødvendig arbeid. 

Oppfølging: 
Fordeler og ulemper ved automatisk registrering med ANPR teknologi i åpne p-hus 

Det er Dpark AS som er ansvarlig for driften av p-husene. Styret i Dpark AS er derfor korrekt adressat for spørsmål om 
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tekniske løsninger som innebærer større investeringer eller endringer av parkeringsdriften i p-husene. Vi forstår teksten 
«automatisk registrering» som skiltgjenkjenningssystem, såkalt ANPR (Automatic Number Plate Recognition), og legger det til 
grunn for svaret.

Status per i dag 
Kortidskunder betaler via app på mobil, eller kjøper billett på automat. Leiekunder har faste, løpende avtaler som faktureres 
kvartalsvis. De får utdelt et parkeringskort per bil. Kontroll skjer ved at betjenter går kontrollrunder i p-husene. Estimert samlet 
tidsforbruk for alle p-husene er cirka 15 timer per uke. 

Dpark AS vurderer løpende om det kan være hensiktsmessig og lønnsomt å investere og ta i bruk ny parkeringsteknologi i 
p-husene. En løsning med kameraer som leser bilskiltene ved inn- og utpassering har vært vurdert og vil bli vurdert i fremtiden, 
men anbefales i dag ikke da ulempene oppleves som større enn fordelene. Dette vil heller ikke frigjøre tid, tvert imot vil en slik 
løsning i dag samlet sett kreve mer ressurser.  

Dpark AS og virksomhet Parkering følger med i utviklingen av parkeringsteknologi, via leverandører, vår bransjeorganisasjon 
Norpark og erfaring fra våre parkeringskollegaer i andre kommuner. Nedenfor er det listet opp fordeler og ulemper ved å ta 
i bruk skiltgjenkjenningssystem. 

Fordeler:  

• Enkel og sømløs parkering for superbrukere og storbrukere. 

• Enklere parkering for kunder som leier plass 

• Leiekunder slipper fysisk parkeringsbevis i ruta

• Leiekunder slipper å flytte parkeringsbeviset mellom bilene de bruker 

• Enklere å benytte flere biler og større fleksibilitet for leiekunder 

• Trenger mindre fysisk kontroll 

• Kan få ut direkte oversikt over belegg 

Ulemper:

• Investeringskostnader (kameraer, nye registreringsautomater, baksystemer)

• Relativt ny teknologi med fortsatt betydelige utfordringer

• Ikke alle skilt blir lest, disse trenger manuell gjennomgang 

• Fordrer at kunder registrerer seg på nett og registrerer bankkort (tungvint for engangskunder,og ikke ønskelig for enkelte 
andre kunder)

• Ikke registrerte kunder må taste registreringsnummer på automat 

• Våre mobilbetalingsløsninger som er godt innarbeidet vil ikke kunne brukes i p-husene

• Kunder er usikre om de blir registrert ved utkjøring, generer henvendelser 

• Merarbeid og risiko for økonomisk tap når biler ikke blir registrert ved utkjøring 

• Krav om etterbetaling for de som ikke har registrert seg som kunde, ikke dekning på kort, er ikke rettslig sikret mot eier av 
kjøretøyet. Systemet sikrer heller ikke at det er  dekning på registrert betalingskort uten at det settes et reservasjonsbeløp av oss.  

Ny gang- og sykkelbro  
Vedtak: Rådmannen bes legge frem en egen sak med formål etablering av ny gang og sykkelbro mellom Holmenokken 
og Bybrua som sikrer trygg ferdsel for gående og syklende i dette området. Det er ønskelig at det ses på løsninger som er 
rimeligere enn de som ble fremlagt under paralellkonkurranse om ny bybru. Det bør derfor blant annet ses på løsninger om å 
bygge «en halv bru» fra Strømsø til Holmenokken, hvor den planlagte Holmenbrua fungerer som en naturlig fortsettelse. Andre 
tiltak som kan redusere byggekostnaden bør også kunne vurderes. Det skal utarbeides kostnadskalkyler for flere alternativer.  

Oppfølging: Det igangsettes en prosess for å se på løsninger for etablering av ny gang- og sykkelbru på strekningen mellom 
Holmenokken og Bybrua med tilhørende kostnadskalkyler for flere alternativer. Statens vegvesen har laget et forprosjekt 
for ny gang- og sykkelbru fra Holmenokken til Strømsø. Dette vil inngå i saken. Det må beskrives et konsulentoppdrag som 
kan utføres i løpet av 2020. Nye rammeavtaler som skal inngås før sommerferien vil sannsynligvis kunne benyttes. Forventet 
kostnad til et eventuelt konsulentoppdrag vil være innenfor 1 million kroner, som må søkes prioritert innenfor vedtatte rammer. 

89 | 1. tertialrapport 2020



Tilfartsvei vest del 1
Vedtak: Det er ikke lenger et politisk flertall for bygging eller planlegging av Tilfartsvei vest del 2 og vegen planlegges utelatt 
fra ny kommuneplan. Rådmannen bes legge frem en egen sak som belyser omdimensjonering av tilknyttede boligprosjekter 
og samferdselsprosjekter i tråd med dette vedtaket. Dette gjelder tilfartsvei vest del 1. Drammen kommune skal sikre fremdrift i 
arbeidet med kulvert i tråd med Bane Nor sine utbyggingsplaner og fremdrift i prosjektet. 

Oppfølging: Rådmannen vil legge frem en sak om konsekvenser av vedtaket og forslag til prosess etter sommerferien, etter 
avklaringer med Viken fylkeskommune siden dette i utgangspunktet er en fylkesveg. Saken planlegges lagt frem høsten 2020.

Sykkelplan 
Vedtak: Sykkelplanen vedtatt av Drammen kommune med ambisjoner om 20% sykkelandel og ambisjoner om «Norges 
beste sykkelby» legges til grunn. Sykkelplanen oppgraderes med nye prosjekter for hele den nye kommunen og sendes til 
ny politisk behandling i 2020. Rådmann skal i revidert budsjett budsjettere med at vedtatte handlingsplaner for sykkel med 
de ambisjonene som ligger til grunn skal gjennomføres. Investeringsbudsjettet for sykkel økes med 5 mill for 2020. Drammen 
kommune skal vare ambisiøse på å søke statlige bidrag til sykkel- og gangeprosjekter. Kostnadsramme: 5 000 000,- 

Oppfølging: Sykkelplanen for Drammen revideres med de samme ambisjoner som vedtatt i tidligere Drammen kommune. 
Utarbeidelsen av planen gjøres med interne ressurser i samarbeid med Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Buskerudbyen. Planen vil føre til visse endringer i det vedtatte sykkelnettet, implementering av tidligere Svelvik kommune og 
oppdatering av gjeldende handlingsplaner. Det er forventet at saken kan fremmes for politisk behandling høsten 2020/
vinteren 2021.

Oppfølging av gjeldende handlingsplaner for tidligere Drammen og Nedre Eiker kommuner pågår samtidig, både med 
bygging og planlegging. Tiltak tilpasses innenfor de investeringsrammer som foreligger. 

Kollektivtransport: 
Vedtak: Rådmannen bes igangsette en dialog med fylkeskommune, stat og kollektivselskap for å kartlegge muligheter for a 
kunne etablere et kommunalt tilbud for kollektivtrafikken, gitt i de allerede statlige føringer. I tillegg kommer medførende samt 
og å vurdere de praktiske og økonomiske konsekvenser ved en slik overtagelse. 

Oppfølging: Dette arbeidet er påbegynt i mars, med initiativ overfor Brakar og fylkeskommunen. Pandemisituasjonen gjør at 
Brakar må prioritere kritiske oppgaver. Dette kan påvirke kollektivselskapets muligheter til å bidra i arbeidet, og derigjennom 
framdriften. Det jobbes med mål om å fremme en politisk sak høsten 2020. 

Plan for ladeinfrastruktur 
Vedtak: Det utarbeides en overordnet plan for ladeinfrastruktur i hele Drammen Kommune. Planen skal legge til rette for et 
system med adekvat og fremtidsrettet ladeinfrastruktur for elbiler, elbusser og elektriske drosjer i tråd med ambisjonen om at 
alle nye slike kjøretøy skal vare elektriske fra 2025. 

Oppfølging: Arbeidet er ikke startet opp av kapasitetsmessige årsaker. Utarbeidelse av denne planen er en omfattende 
oppgave. Det er mulig å få fortgang i arbeidet ved at det delvis gjøres med ekstern konsulentbistand. I lys av kommunens 
økonomiske situasjon vil ikke rådmannen foreslå å avsette midler til ekstern konsulentbistand i 1. tertial.  

Parkering – oversikt over betalingsplasser 
Vedtak: Rådmannen bes fremmes en egen sak med oversikt over alle betalingsparkeringsplasser i Drammen som ikke 
er omsøkt og alternativ bruk av disse. Det utarbeides en oversikt over det juridiske grunnlaget for å drive hver enkelt 
parkeringsplass. Alle plasser skal inn i lovlige former og vare i tråd med sentrumsplanen innen utgangen av 2020. Eventuelle 
unntaksvis dispensasjoner skal opp til ny politisk behandling. 

Oppfølging: Dette arbeidet må starte med en omfattende kartleggingsjobb. Denne er ikke satt i gang av kapasitetsmessige 
årsaker. Det er mulig å få fortgang i arbeidet ved at det delvis gjøres med ekstern konsulentbistand. Sett i lys av kommunens 
økonomiske situasjon vil ikke rådmannen foreslå å avsette midler til ekstern konsulentbistand i 1. tertial.  

Trygge skoleveier 
Vedtak: Skoleveisatsningen skal styrkes. Andel av midler i vei og sykkelbudsjett skal innrettes mot veier som er skoleveier i 
trafikksikkerhetsøyemed. 

Oppfølging: Arbeidet er pågående. Det er bestilt mange prosjekter til utførelse, hvor anbudsfristen er satt til 29. april 2020. 
Kostnadsoverslaget ligger på rundt 15 millioner kroner nå. Rådmannen legger til grunn at i den grad disse prosjektene 
realiseres vil det være nødvendig å finne dekning for kostnadene innenfor programområdets investeringsrammer. De tiltakene 
som vurderes å gi best måloppnåelse prioriteres.  
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Vintervedlikehold 
Vedtak: Ved utlysning av nye brøytekontrakter skal fokus på brøyting av all gang og sykkelveier styrkes betraktelig. 

Oppfølging: Fremmet som politisk sak i Hovedutvalget for tekniske tjenester i februar, ny sak fremmes i hovedutvalget i 
juni etter at tilbud er mottatt i konkurranse om ny avtale for veidrift i Drammen.

El-bysykler 
Vedtak: Når dagens avtale med Clearchannel utgår skal det etableres en avtale som sikrer elbysykler eller andre 
mikromobilitetsordninger. Ordningen skal gjennomgås som helhet med formål å sikre en bedre avtale for kommunen. 

Oppfølging: Dagens avtale med Clearchannel varer ut 2021, avtalen vil vurderes høsten 2020. Samtidig har Brakar/
Buskerudbyen inngått en avtale om elektriske bysykler som Drammen kommune har blitt invitert til å bli med på. Politisk sak om 
elektriske bysykler fremmes 2. halvår 2020. 

Veglys 
Vedtak: Lyspunkter som står på fylkeskommunale veier skal ikke betales av Drammen kommune, Rådmannen bes gå i dialog 
med fylkeskommunen og øvrige forvaltende myndigheter. 

Oppfølging: Saken er purret opp igjen overfor Viken fylkeskommune, som tidligere har sagt at dette skal behandles tidlig 
2020.   

Fossilfrie byggeplasser 
Vedtak (under programområde 14): Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, gjelder nye anbud og ikke-
igangsatte prosjekter. Drammen kommune skal jobbe for helt utslippsfrie byggeplasser der dette er praktisk mulig. Rådmannen 
fremmer i 2020 en egen sak som redegjør og klargjør for innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024 

Oppfølging: Det er igangsatt arbeid med innhenting av erfaringer fra andre kommuner og byggherrer om dette 
temaet. For kommunale byggeplasser omfatter dette utbyggingsprosjekter som sorterer under Drammen Eiendom KF og 
basisorganisasjonen ved Utbygging og infrastruktur under programområde 11. Rådmannen vil legge frem mot slutten av 
2020.  

Sammendrag status investeringer

Programområdet har et høyt investeringsbudsjett som er fordelt som følger : 

Tall i 1000 kr.  Opprinnelig 
budsjett 
2020

Rebevilling 
fra 2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Rev. bud. 
Pr. 1.tertial 

2020

Flomsikring  9 750   9 750 19 500

Maskiner, biler, utstyr og inventar  3 225     3 225

Utredning og planlegging Infrastruktur og samferdsel  25 000   -10 000 15 000

Park - Oppgradering og modernisering  15 650 2 000 -3 000 14 650

Spiralen - Oppgradering  115 000     115 000

Trafikksikkerhet  8 750 18 800   27 550

Vei Oppgradering  20 350 13 600   33 950

Økning sykkelplan 5 000     5 000

Ladepunkter for el-bil 2 000     2 000

Bybrua - Prosjektering og avsetning   8 300 21 700 30 000

Etablering gjestebrygger i sentrum   5 900   5 900

Fjell 2020-parker/ lekeplasser/ gangveier   8 400   8 400

Fjell allmenning   4 000   4 000

Åskollen skole - nærmiljøanlegg 2019   1 700   1 700

Sum P11 Utbygging og samferdsel  204 725 62 700 18 450 285 875
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Revidert Budsjett 

I tillegg til rebevilgninger fra 2019 med 62,7 millioner kroner, foreslår rådmannen enkelte korreksjoner på tilsammen 18,5 
milloner kroner i revidert budsjett.  

Det vil fortsatt være flere udekkede behov både for oppgradering og utvikling av infrastruktur og samferdselsanlegg. 

I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldene rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres. 

Statlige midler og rebevilgning gir handlingsrom 
Ekstrabevilgningene fra regjeringen knyttet til krisetiltak som følge av koronapandemien gir ekstra midler til å gjennomføre 
tiltak. Rådmannen foreslår at det prioriteres tiltak for 19,0 millioner kroner innenfor dette programområdet av de 37,7 millioner 
kroner som bevilges fra staten til Drammen.

I tillegg finner rådmannen det riktig å påpeke det handlingsrommet som kan finnes for dette 
programområdet gjennom rebevilgning av betydelig ubrukte midler fra 2019 

Spiralen - oppgradering 
Arbeidene med rehabilitering av Spiraltunnelen ble startet opp mot slutten av 2019 og vil pågå frem til november 2020. 
Planlagt delfrist - offentlig trafikk gjennom tunnelen på dagtid -  er i juli. I vedtatt budsjett er det avsatt 115 millioner kroner i 
2020 og sluttbevilgning knyttet til sluttoppgjør i 2021 på 15 millioner kroner.  Arbeidene har avdekket mer behov for vann- 
og frostsikring enn opprinnelig planlagt. Det er varsles at det vil påløpe ytterligere 5,0 millioner kroner i utgifter. Det vurderes 
hvordan dette kan dekkes inn og rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024.

Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel 
Vedtatt budsjettpost på 25 millioner kroner er avsatt for å videreføre en rekke aktuelle prosjekter og utbyggingsbehov fra de 
tre tidligere kommunene. Av konkrete prosjekter er ny bybru nevnt som et eksempel her. Det foreslås at en egen budsjettpost 
etableres for Bybrua for å synliggjøre kostnadene til dette prosjektet. Det foreslås derfor overført 10 millioner kroner fra 
posten «Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel” til ny post for Bybrua. (Se egen omtale om Bybrua.) 

Det vil fortsatt være behov for videreføring av flere  aktuelle prosjekter og utbyggingsbehov fra de tre tidligere kommunene. 

Flomsikring  
Det pågår et systematisk arbeid med tiltak for flomsikring, spesielt i Mjøndalen og tilliggende nærområder. Tidligere avtaler 
med NVE er videreført. Dette gir en stor gevinst ved at 80 prosent av kostnadene til aktuelle tiltak bekostes av NVE, forutsatt 
at kommunen bidrar med en andel på 20 prosent. 
 
Beløpet som var avsatt i opprinnelig budsjett, 9,75 millioner kroner, tilsvarer anslagsvis 50 prosent av det som var avsatt 
i de tidligere kommunene. Det er etter en nærmere gjennomgang av konkrete investeringsprosjekter, planoppgaver 
og avtaler med NVE knyttet til flomsikring, vurdert at det vil være behov for 19,5 millioner kroner mer i år for å dekke 
kommunens egenandel på 20 prosent. NVE har nylig fått tildelt ekstra statlige «koronamidler» for å videreføre planlagte 
tiltak i Mjøndalen, og det forventes at Drammen kommune følger opp med sin del av finansieringen og aktuelle tilliggende 
arbeider. I tillegg vil det pågå reguleringsplanarbeid i regi av kommunen ang. «Flomsikring i Mjøndalen». 

Ny bybru og midlertidig gang/sykkelbru: 
Bygging av ny bybru og etablering av midlertidig gang/sykkelveibru er vedtatt gjennom bystyrevedtak i tidligere Drammen i 
2018 og 2019, samt vedtak i Fellesnemnda for nye Drammen i 2018. Ny bybru hadde egen budsjettpost i tidligere Drammen 
kommune, mens midlertidig gang/sykkelbru ikke var budsjettert. I dagens Drammen kommune er dette fellesprosjektet omtalt 
og inntatt i budsjettpost kalt «Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel». 

Det anbefales at prosjektet igjen får en egen budsjettpost. Bygging av midlertidig gang-og sykkelbru må starte 
sommerhalvåret 2021 og fullføres 1. halvår 2022 for å stå klar til dagens bybru rives sommeren 2022, koordinert med Bane 
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Nors IC-prosjekt. Gjennomføringen krever tett koordinering fordi Bane Nor og Drammen kommune skal parallelt rive og 
bygge ny bru over jernbanen og Drammenselva. Drammen kommune har inngått kontrakt med rådgiver om utarbeidelse av 
reguleringsplan og konkurransegrunnlag for bygging av både midlertidig gang- og sykkelbru og ny permanent bybru. 
 
Det foreligger klare avtaleforpliktelser til Bane Nors prosjekt med bygging av ny Vestfoldbane. Kostnader til denne prosessen 
inkluderer også engasjement av nødvendig byggherrestøtte og er nå kalkulert til 30 millioner kroner i 2020. Beløpet er 
eksklusiv merverdiavgift fordi dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bane Nor og Drammen kommune. Det er forutsatt 15 
millioner kroner fra budsjettposten «Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel». I tillegg føres 8,3 millioner kroner i 
ubrukte midler i 2019 over til 2020. Periodisering har vært en utfordring og på grunn av behovet for tilpasning til baneNOR 
sin fremdrift, er det behov for ytterligere 11,7 millioner kroner i år. 

Budsjettposten «Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel» kan da reduseres fra 25 millioner kroner til 10 millioner 
kroner. 

Prosjektet omfattes av kommunens investeringsreglement. Konseptvalg er gjort i tidligere Drammen og det prosjekteres nå 
for å få et endelig forprosjekt som grunnlag for behandling av budsjettrammer i kommunestyret og anbudsutlysning. 

P12 Vann, avløp og renovasjon
Drift av vann- og avløpssektoren har blitt gjennomført som normalt.

Rådmannen foreslår å oppjustere Investeringsvolumet til helårseffekt på 200 millioner kroner, som i all hovedsak vil benyttes 
til ledningsfornyelse. Dette tilsvarer langt på vei det samlede  investeringsvolumet i de tre tidligere kommunene.

Planlagte prosjekter for damrehabilitering vil ikke bli gjennomført i år, men planlegging og prosjektering foretas med tanke 
på gjennomføring neste år. Reduserte investeringer i år må vurderes kompensert som økning i forbindelse med økonomiplan 
2021 - 2024. 

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 21 688 21 632 56 62 196

Andre driftsutgifter 28 152 31 415 -3 262 153 036

Sum Driftsutgifter 49 840 53 047 -3 206 215 232

Andre inntekter -139 -113 -26 -352 052

Ref. sykelønn 0 -479 479 0

Sum Sum driftsinntekter -139 -592 453 -352 052

Netto resultat 49 701 52 454 -2 753 -136 820

Det er iverksatt en rekke tiltak for å tilpasse seg til nedtrekk i budsjettrammene. Dette skjer gjennom nedbemanning (naturlig 
avgang), koordinering av driftspersonell samt effektiviseringsgrep for å senke kostnadene på eksterne kjøpe. 

Vann og avløp er omfattet av selvkost og eventuelt mer- eller mindreforbruk vil avregnes mot fond. 

Det forventes at programområdet leverer et driftsresultat i balanse for året.

Investeringsbudsjett 

Tall i 1000 kr.  Opprinnelig 
budsjett 2020

Rebevilling fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Rev. bud. Pr. 
1.tertial 2020

Oppgradering Av Dammer  3 300   -1 000 2 300

Vann/avløp  100 000   100 000 200 000

Sum P12 Vann, avløp og renovasjon 103 300   99 000 202 300
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Investeringene innen VA-sektoren er i 2020 konsentrert til arbeid på ledningsnettet og noen mindre oppgraderinger innenfor 
avløpsrensing. Hensikten med arbeidet på ledningsnettet for vann og avløp kan oppsummeres som følger: 

• Hindre forurensning av drikkevann

• Redusere vanntap  

• Sørge for tilstrekkelig brannvann 

• Reduksjon av risiko i henhold til ROS-analyser 

• Hindre forurensning av miljø/resipient 

• Reduksjon av fremmedvann til avløpsrenseanlegg  

• Systemforbedringer for å redusere driftsutgifter, samt øke leveringssikkerhet 

• Øke tilknytningsgraden i spredt bebyggelse 

• Retting av kommunale feilkoblinger  

• Redusere vedlikeholdsetterslep 

Ved budsjettering av investeringsvolum for 2020 i vann- og avløp ble det i økonomiplanen tatt utgangspunkt i en videreføring 
eller svak reduksjon i forhold til de tidligere kommunenes samlede investeringsnivå. Dette tilsvarer et investeringsvolum på 
200 millioner kroner i 2020. I økonomiplanen for 2020 ble det kun tatt inn halvtårsvirkning, dvs. 100 millioner kroner, med 
forutsetning om at dette skulle vurderes på nytt i 1. tertialrapport. For å hensynta rasjonell og effektiv prosjektfremdrift er 
planlegging, prosjektering og igangsettelse av prosjekter utført med utgangspunkt i at halvårsbeløpet på 100 millioner kroner 
i 1. tertial justert opp til et investeringsvolum på 200 millioner kroner for hele 2020. 

Tabell: Kostnadsprognose for investeringsprosjekter for vann og avløp inndelt i faser. Beløp i MNOK 

Status Prognose 2020 Antall prosjekter
Avsluttet*  8,9 10

Under utførelse** 167,6 20

Prosjektering/planlegging 52,9 21

Ikke startet opp*** 7,9 8

Totalt 237,3 59  

*Under sluttoppgjør, administrativt arbeid gjenstår

**Anbud og anleggsfase 

***Prosjektering planlagt oppstartet i år eller senere 

Erfaringsmessig vil en del prosjekter kunne trekke noe ut i tid, og vil da måtte bli belastet neste års budsjett hvis deler av 
gjennomføringen skyves over til neste år. Det er derfor grunn til å forvente at det samlede investeringsvolumet innen vann og 
avløp ved slutten av året vil være omtrent 200 millioner kroner, selv om det nå opereres med en kostnadsprognose på 237 
millioner kroner,  oppsummert for alle enkeltprosjektene.   

Investeringsprosjektene som er prioritert gjennomført i 2020, har blitt vurdert som noen av de viktigste tiltakene som er 
realistisk å få gjennomført eller startet opp i år. De er blant annet risikoreduserende tiltak, HMS-tiltak, tiltak som bidrar til 
å redusere fremmedvann til renseanleggene, tiltak for å kunne tilfredsstille Fylkesmannens krav om reduserte fosforutslipp, 
tiltak for å skifte ut eller fornye ledninger som er i kritisk dårlig stand, samt nødvendige samarbeidsprosjekter med interne og 
eksterne aktører.  

Drammen kommune har også under gjennomføring en langsiktig plan for rehabilitering og sikring av gamle dammer som 
tidligere har hatt en funksjon i kommunal vannforsyning. I økonomiplanen var det satt av 3,3 millioner kroner (halvårsvirkning), 
med forutsetning om ny vurdering i 1. tertial. 

Gjennomgang av pågående aktiviteter med damrehabilitering viser at større prosjekter ikke vil bli tilstrekkelig planlagt og 
prosjektert til å kunne bli gjennomført i 2020. I 2020 vil det være behov for prosjektering, søknadsarbeid, samt mindre 
reparasjoner. Neste år planlegges det to større rehabiliteringer.  
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Tabell: Kostnadsprognose for oppgradering av dammer inndelt i faser (25 mars 2020). Beløp i MNOK 

Status Prognose 2020 Antall prosjekter 
Avsluttet*  0,6 1

Under utførelse**    

Prosjektering/planlegging 0,7 2

Ikke startet opp***  0,5 2

Totalt 1,8 5

*Under sluttoppgjør, administrativt arbeid gjenstår 

**Anbud og anleggsfase 

***Prosjektering planlagt oppstartet i år eller senere 

P13 Arealplan og miljø
Det overordnede økonomiske bildet for programområdet er positivt per 1. tertial. Saksinngangen har vært god og tilnærmet 
lik budsjett på alle områder unntatt for Byggesak, der det har kommet inn flere saker og dermed høyere gebyrinntekter enn 
budsjettert i 1. tertial. 

Saksbehandlingen går som normalt ut i fra dagens forutsetninger. Det er ikke noe som tyder på at situasjonen knyttet til 
pandemien har hatt vesentlig innvirkning på saksbehandlingstiden. Man har imidlertid, på grunn av endringer i bemanningen, 
herunder nyrekruttering, ikke hatt full kapasitet hverken innen Arealplan eller Byggesak i første tertial. Dette har påvirket 
saksbehandlingstiden noe. Tilsvarende har etablering av ny kommune og mangel på politisk møtevirksomhet, ført til en viss 
opphoping av saker, noe som også har påvirket saksbehandlingstiden.

Vi ser at fortsatt hjemmekontorordning over lang tid for medarbeiderne, kan påvirke sykefraværet. Det kan også være 
langsiktige virkninger knyttet til gjennomføring av plan- og byggeprosjekter, som vi ikke ser per i dag.

Det rekrutteres nye medarbeidere både innen Miljø og landbruk og Klima, som vil bidra til økt kapasitet og kompetanse på 
disse fagfeltene. 
 
Programområdet er tilført 2,6 millioner kroner for å rette opp feil i økonomiplanen. 
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien, med 2,5 millioner kroner. 
 
I alt foreslår rådmannen å styrke programområdet med 5,1 millioner kroner i 1. tertial. Etter overnevnte korreksjoner, forventer 
programområdet å levere et resultat i balanse ved årsslutt.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 28 080 27 807 273 82 334

Andre driftsutgifter 5 583 3 957 1 626 21 302

Sum Driftsutgifter 33 663 31 764 1 899 103 636

Andre inntekter -16 105 -15 484 -621 -47 328

Ref. sykelønn -982 -1 812 831 -2 724

Sum Sum driftsinntekter -17 086 -17 296 210 -50 053

Netto resultat 16 577 14 468 2 109 53 584

Resultatet per 1. tertial er positivt. Det vesentligste avviket er knyttet til gebyrinntekter for byggesaker der det er fakturert inntekter 
over budsjett. På andre områder er det bare mindre avvik.
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Enkelte kostnadselementer er meldt inn som fremtidige avvik:

• Lønnskostnader for tilsetting av nye medarbeidere innen miljøområdet er ikke finansiert. Medarbeiderne starter opp i peri-
oden juli/august.

• Inntektskrav fra kommersielle inntekter i tidligere Drammen drift, er ikke kompensert

• Konsekvenser for årsresultatet, av avvik i selvkostregnskapet for Byggesak, i forhold til vedtatt selvkostgrad, er ikke tydelig 
avklart

I tillegg kommer formannskapets vedtak i sak 30/20, der kommunen avstår fra å kreve inn gebyrer for serverings- og 
skjenkebevillinger i 2020. Dette utgjør 2,5 millioner kroner.

Vurdering/analyse
Vurderingen er at avviket per 1. tertial, først og fremst skyldes periodisering, siden inntektene er periodisert flatt gjennom året. 
Selv om saksinngangen har vært god, er det grunn til å anta at gebyrinntektene vil synke for eksempel i forbindelse med 
ferietiden. Erfaring fra de tidligere kommunene viser også at saksinngangen varierer gjennom året.

Rådmannen foreslår å kompensere for merutgifter knyttet til pandemien og rette opp i feil i budsjettforutsetninger med tilsammen 
5,1 millioner kroner.

Tiltak
Det er foreløpig ikke behov for å iverksette spesielle tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen, ut over det arbeidet som gjøres 
for å avklare uklarheter og mulige feil.

Det blir forsøkt utarbeidet en bedre nøkkel for periodisering av inntekter på Byggesak.

Per i dag er det ingen grunn til å gjøre endringer i prognosen for året, denne blir på budsjettert resultat, forutsatt at det blir 
kompensert og avklart forhold knyttet til innmeldte fremtidige avvik.

Konklusjon/prognose
Programområdet forventer å levere et økonomisk resultat i balanse for året med de korreksjoner som er foreslått i 1. tertial.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P13 Arealplan og miljø 2020 2021 2022 2023

 Kompensasjon korona 
pandemien 

2 500 000      

 Feil i grunnlaget for 
øk.plan 2020 

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

Sum korreksjoner 5 100 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

Øvrige rapporteringspunkter
I samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak er det iverksatt rekruttering av tre medarbeidere, med kompetanse på klima. 
Det påregnes at disse er på plass i organisasjonen tidlig høst.

Det er iverksatt arbeid med klimastrategi i dialog med Klimautvalget. Ambisjonsnivået for 2020 er avklart, og vil begrenses til 
kommunen som organisasjon. Ut over dette vises til omtale av plankapasitet under P11.
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FORMANNSKAP
P14 Ledelse, styring og administrasjon

P15 Samfunnssikkerhet

P16 Næringsutvikling

P17 Arbeid og inkludering

P18 Politisk styring



Formannskap
Formannskapets kompetanseområde følger av kommunelovens bestemmelser og kommunens reglement for kompetanse 
og delegerering i Drammen kommune. Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og er også fast planutvalg etter 
plan- og bygningsloven. Formannskapet skal behandle saker relatert til kommuneplan, områdeplaner, kommunedelplaner 
og områderegulering. Løpende oppfølging av kommunens eierpolitikk og forvaltning av kommunens eierposisjoner er 
formannskapets ansvar. Formannskapet har tilsvarende ansvar for oppfølging av regionale spørsmål. Formannskapet har 
ansvar for følgende programområder:

• P14 Ledelse, styring og administrasjon

• P15 Samfunnssikkerhet

• P16 Næringsutvikling

• P17 Arbeid og inkludering

• P18 Politisk styring

• P19 Sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020

P14-P14 Ledelse, styring 
og administrasjon

153 898 148 847 5 050 395 579

P15-P15 
Samfunnssikkerhet

28 432 27 512 920 89 378

P16-P16 
Næringsutvikling

4 536 4 604 -68 11 627

P17-P17 Arbeid og 
inkludering

0 250 -250 0

P18-P18 Politisk styring 10 109 10 920 -812 28 771

P19-P19 Sentrale poster -21 616 175 581 -197 197 -256 253

Sum 175 358 367 714 -192 357 269 101

P14 Ledelse, styring og administrasjon
Programområdet hadde et positivt avvik på 5,1 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.  
 
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 2,01 millioner kroner for utgifter som følge av pandemien. 
 
Statliggjøring av skatteoppkrevingen har blitt utsatt fra 1.6.2020 til 1.11.2020. Kommunen er kompensert med 8,1 millioner 
kroner i rammetilskuddet. Rådmannen foreslår å tilføre dette beløpet til programområdet. 
 
Rådmannen foreslår at programområdet kompenseres for pensjonskostnader for lærlinger, med 4,05 millioner kroner. 
 
I tillegg er det tilført 2,6 millioner kroner for å kompensere for feilbudsjettering i økonomiplanen, knyttet til Byarkivet. I sum 
tilføres programområdet 16,76 millioner kroner i 1. tertial. Rådmannen forventer etter dette et økonomisk resultat i balanse 
ved årsslutt.  

Investeringsramme for Digitalisering og IKT økes med 20,2 millioner kroner for å sikre gjennomføring av prosjekt for 
implementering av nye systemer i ny kommune. 
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Økonomistatus per konto

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 116 481 113 553 2 929 302 341

Andre driftsutgifter 58 222 60 988 -2 765 155 688

Sum Driftsutgifter 174 704 174 540 163 458 030

Andre inntekter -18 583 -22 508 3 925 -55 784

Ref. sykelønn -2 222 -3 185 962 -6 667

Sum Sum driftsinntekter -20 806 -25 693 4 887 -62 451

Netto resultat 153 898 148 847 5 050 395 579

Status og vurdering
Programområdet hadde et positivt avvik på 5,1 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial. Avviket stammer hovedsakelig fra 
feil periodisering av tjenestesalg IKT til Asker og Jarlsberg.

Lønnsutgiftene er noe lavere enn budsjett som følge av vakanser, og besparelsene benyttes til dekning av lisenskostnader og 
etterslep på sentrale kostnader fra tidligere kommuner.  

Ved å benytte foreløpige besparelser kan rammejustering for lisenser utsettes til økonomiplan 2021-2024.

Det er tilført 2,6 millioner kroner for å kompensere for feilbudsjettering i økonomiplanen, knyttet til Byarkivet.

Ny pensjonsordning for lærlinger gir merkostnader på 4,05 millioner kroner for gjeldene antall lærlinger, og utsettelse av 
overføring av kemneren til staten får budsjettmessige konsekvenser som hovedsaklig dekkes av økt rammetilskudd i revidert 
nasjonalbudsjett. Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 4,05 millioner kroner for ny pensjonsordning for 
lærlinger og 8,1 millioner kroner for utsatt statliggjøring av kemneren.  

Pandemien har påført programområdet merutgifter til lønn, lisenser og utstyrsanskaffelser, i tillegg til bortfall av inntekter hos 
kemneren. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 2,01 millioner kroner for å kompensere for dette.

Programområdet forventes å gå i balanse etter ovennevnte justeringer.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

2 010 000      

Statliggjøring av Kemner 
- RNB

8 100 000      

Pensjonskostnad 
lærlinger

4 050 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000

Feil i grunnlaget for 
øk.plan 2020

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

Sum korreksjoner 16 760 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Øvrige rapporteringspunkter

Statliggjøring av kemnerfunksjonen
I statsbudsjett for 2020 la regjeringen frem forslag om å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen med virkning fra 1. juni 2020. 
Regjeringen skrev i sitt forslag at formålet med tiltaket var å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, 
styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi forenkling for skattytere samt mer effektiv ressursbruk. Med dette forslaget ville 
Skatteetaten få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

I lys av pandemisituasjonen gjennomførte SKO2020-prosjektet en risikovurdering med hensyn til overføring 1. juni. Med 
bakgrunn i ROS-analysen og anbefalinger fra Skatteetaten besluttet Finansdepartementet å utsette overføringen av 
skatteoppkreverfunksjonen til 1. november 2020.

99 | 1. tertialrapport 2020



Konsekvenser for Kemneren i Drammen
1. januar 2020 er Kemneren i Drammen skatteoppkrever for kommunene Drammen og Holmestrand. Kontoret har 33 ansatte 
fordelt på følgende oppgaver:

• Skatteregnskap

• Fellesinnkreving av skatter og avgifter for stat, fylkeskommune og kommune

• Arbeidsgiverkontroll

• Innkreving av kommunale krav 

I tillegg utfører kemneren kontraktsoppfølging på vegne av Anskaffelser i Drammen kommune.

Funksjon
Det er oppgaver tilknyttet skatteoppkreverfunksjonen som omfattes. Skatteregnskap, fellesinnkreving og arbeidsgiverkontroll 
vil bli overført til skatteetaten.

Innkreving av kommunale krav fortsetter videre som kommunal oppgave.

Anskaffelser vil måtte vurdere alternativer for kontraktsoppfølging. Kemneren vil i dialog med innkjøpssjefen avklare tidspunkt 
for stans i bestilling av kontroller.

Ansatte
Alle medarbeiderne ved Kemneren i Drammen har fått sine arbeidsoppgaver og kompetanse kartlagt. Av totalt 33 ansatte 
er 28 vurdert omfattet av virksomhetsoverdragelsen. Det er sett hen til samarbeidsutvalgets rapport og anbefalinger ved 
vurderingene.

Dette blir en virksomhetsoverdragelse, hvor de ansatte beholder sine rettigheter, som lønn, ansiennitet mv. De ansatte kan 
måtte skifte arbeidssted, men det er lagt til rette for at belastningen ikke skal bli for stor for de ansatte.

Menn i Helse.
I 2019 var det 6 lærlinger innenfor “Menn i helse”. Målet var 10. I 2020 er målet satt til 14. Samlet for hele lærlingeområdet, 
inklusive refusjoner, beregnes det et merforbruk i størrelsesorden 375 000 kroner. Beløpet vil kunne dekkes innen dagens 
rammer

Sammendrag status investeringer

Investeringer 1. tertial
P14 har i økonomiplan avsatt 32,7 millioner kroner til Digitalisering og IKT i 2020. Av disse er 15 millioner kroner avsatt til 
digitalisering i skolen. Resterende skal dekke alle investeringer i IKT og digitalisering i resten av kommune. 

Rådmannen har foreslått enkelte endringer i investeringsbudsjett knyttet til IKT og Digitalisering.

Tall i 1000 kr.  Opprinnelig budsjett 
2020

Rebevilgning fra 
2019

Endringer til 1. 
tertialrapport

Rev. bud. Pr. 1.tertial 
2020

Digitalisering  32 700 19 000 20 200 71 900

SUM P14 Ledelse, 
styring og 
administrasjon 32 700 19 000 20 200 71 900

A4.2  - Prosjektet :  I foreliggende forslag er det prioritert å bevilge midler til sluttføring av Ikt-prosjektet ved etablering av 
nye kommune A4.2, med 17,2 millioner kroner. Prosjektet er innenfor opprinnelig prosjektbudsjett, men ble ikke fullfinansiert i 
økonomiplanen.   

Kjerneinvesteringer IKT :   For å sikre stabil drift og møte de stadig økende ytelseskravene kommunens databruk krever er 
det behov for for kontinuerlig fornying og utskifting av IT komponenter i datarom og sentral nettverksinfrastruktur. Utskiftingen 
er IKT har for 2020 planlagt system- og utstyrsinvesteringer i datarom, nettverk og sikkerhet. Det foreslås en økning i 
investeringsbudsjett med 3 millioner kroner.

Utover dette foreslås det  ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Det er flere udekkede behov både for mer til 
kjerneinvesteringer, oppgradering av nettverksutstyr og et nytt og ekstra nettverksknutepunkt for å sikre driftsstabilitet. I tillegg 
er vil det være ønskelig med midler til nye digitaliseringsprosjekter og foranalyser.  
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I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i økonomiplanen med sikte på ny vurdering 
i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den vanskelige og uoversiktlige økonomiske situasjonen kommunen er i, finner ikke 
rådmannen grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2021-2024. Gjeldende rammer 
prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.  

Det legges fortsatt til grunn at investeringsmidler og utvikling innen digitalisering og IKT samles under Programområde 14.  

P15 Samfunnssikkerhet
Programområdet omfatter tilskudd til DRBV IKS, Sør-Øst 110 IKS sentral i Viken, Sivilforsvaret og interkommunalt utvalg mot 
akutt forurensning (IUA Buskerud og Vestfold (Viken)). I tillegg omfatter programområdet samfunnssikkerhet for kommunen 
som helhet og de lovkrav som gjelder. 
 
Drammen kommune hadde ved oppstart 2020 en beredskapsplan på plass og utarbeidet i tillegg en ROS-analyse i 
samarbeid med eksterne aktører for å skape forankring og å kvalitetssikre arbeidet. Dette arbeidet har kommet til nytte i 
håndtering av hendelser som trusler mot skoler, stormflo, lekkasje fra oljefylt sjøkabel, utbrudd av pandemi, fare for skogbrann 
og vårflom. Disse hendelsene har medført at øvelser som Øvelse Bjørn og enkelte andre planlagte aktiviteter og tiltak har 
blitt utsatt. 
 
Rådmannen foreslår å trekke ut 2,0 millioner kroner fra programområdets ramme på grunn av feil i økonomiplanen. 
 
Rådmannen foreslår å trekke ut 0,4 millioner kroner av programområdets rammer fordi arbeidet med 17. mai-sikring ikke ble 
gjennomført under pandemien.

Det foreslås rebevilget ubrukte investeringsmidler fra 2019 med 1,8 millioner kroner til pågående prosjekt for innføring av 
varslingssystem i skoler og barnehager i hele den nye kommunen. 

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. -7 0 -7 0

Andre driftsutgifter 29 114 27 372 1 742 91 405

Sum Driftsutgifter 29 107 27 372 1 735 91 405

Andre inntekter -675 140 -815 -2 027

Sum Sum driftsinntekter -675 140 -815 -2 027

Netto resultat 28 432 27 512 920 89 378

Sammenslåing av kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har gjort det nødvendig å gå gjennom 
samarbeidsmodellen for Drammensregionens brannvesen (DRBV) på nytt. Dette arbeidet har blitt forsinket som en følge av 
pandemien. I utgangspunktet ser det ikke ut til at dette vil endre kostnadsfordelingen totalt sett for samarbeidskommunene. 
Dette er utgangspunktet for dagens rammer. Utbetaling av midler for brannstasjon i Mjøndalen vil skje basert på denne 
gjennomgangen. 
 
I tillegg har det vært en omorganisering av 110 sentralen med ny lokasjon i Tønsberg. Dette har gitt en kostnadsvekst for de 
involverte kommunene som rådmannen vil komme tilbake til i økonomiplan 2021-2024.  

De økonomiske rammene dekker i utgangspunktet driften og så langt i år ser det ut til at programområdet har 2 millioner 
kroner utover faktiske utgifter. Rådmannen foreslår å trekke dette av programområdets ramme.

Programområdet har et positivt avvik på 0,9 millioner kroner mot periodisert budsjett ved utgangen av april. Det er foreløpig 
ikke konkludert med fordeling av ekstrabevilgning og refusjon for brannstasjonen i Mjøndalen, og dette bidrar foreløpig med 
et positivt avvik.

Tilskudd til DRBV har et positivt avvik da det foreløpig ikke er konkludert med fordeling av ekstrabevilgning for brannstasjonen 
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i Mjøndalen. Kurs, øvelser og planlagte forberedelser til sikring av 17. mai-arrangementer ikke er gjennomført. 
Sikringsmidlene på 1 million kroner foreslås av rådmannen fristilt til dekning av andre ekstrautgifter, som for eksempel utgifter 
til SMS på 0,6 millioner kroner for meldinger til publikum i forbindelse med pandemien.

Utgiftene til sivilforsvaret er foreløpig lavere enn budsjettert, og kurs og øvelser har ikke blitt gjennomført som planlagt. 

Konklusjon
Det forventes at programområdet vil ha et lite mindreforbruk ved årsskiftet.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020 
P15 Samfunnssikkerhet  2020 2021 2022 2023

Kompensasjon korona 
pandemien

-400 000      

Feil i grunnlaget for 
øk.plan 2020

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Sum korreksjoner -2 400 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Øvrige rapporteringspunkter

Tiltak
I tidligere Drammen kommune var det etablert et prosjekt for varslingsløsning i skoler og barnehager. Dette var koordinert 
med skoler og barnehager i Svelvik og Nedre Eiker. Prosjektet hadde et mindreforbruk i 2019 som søkes videreført i ny 
kommune. Det bIe ansett å være behov for en slik løsning som ett av flere tiltak mot truslene som kom mot skoler i vårt 
område. På grunn av stenging av skoler og barnehager i forbindelse med pandemien har fremdriften i prosjektet blitt påvirket.

Beredskapskartet i kommunen er videreutviklet og det jobbes også med å få inn måledata for vannstand i 
Drammensvassdraget.

SMS-meldinger knyttet til pandemien har belastet kommunen med totalt sett over 600 000 kroner, og dette må innarbeides i 
de respektive programområdenes rammer. 

Dato Melding Bestiller Adressesøk SMS Kostnad Akumulert 
kostnad

Mars

12.03.2020 Til foresatte ved 5. og 7. trinn 
på Tangen skole

Beredskap 
(skole)

231 (0,70)*  162  162 

13.03.2020 SMS til innbyggere om å 
unngå folkeansamlinger

Beredskap 26236 (0,50)* 238713 
(0,70)*

 180 217  180 379 

14.03.2020 Viktig beskjed om Drammen 
legevakt

Beredskap 
(helse)

26236 (0,50)* 238698 
(0,70)*

 180 207  360 587 

27.03.2020 Andre symtomer enn Corona Beredskap 
(helse)

26240 (0,50)* 159370 
(0,70)*

 124 678  485 264 

April

17.04.2020 SMS til innbyggere om å 
laste Smittestoppappen

Beredskap 26241 (0,50)* 161940 
(0,70)*

 126 479  611 743

*pris i parantes

Pandemien har gjort at det er utviklet en smitteapp for smittesporing. Drammen kommune er en av tre pilotkommuner for dette 
arbeidet. Ved oppstart ble det sendt ut SMS med oppfordring om å laste ned og benytte appen. Dette kostet 126 000 
kroner.

Drammensregionens brannvesen
Første tertial forløp med normal drift frem til utbruddet av pandemien. I starten ble stort sett alt forebyggende arbeid ute i 
befolkningen avsluttet og det ble satt i gang et omfattende arbeid med kontinuitetsplanlegging og innføring av smitteverntiltak 
inne på stasjonene og ved ulike typer innsats i befolkningen. Beredskapen ble prioritert. 
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Feierseksjonen måtte avslutte alt feiing og tilsynsarbeid fra og med 13. mars. Feiing ble tatt opp igjen etter påske, men totalt 
har det vært et større bortfall av gebyrinntekter i perioden. Foreløpige beregninger viser et inntektstap på cirka 1,6 millioner 
kroner. Mannskaper i feierseksjonen har dels utført forefallent arbeid og enkelte har blitt overført til annen tjeneste, i hovedsak 
innenfor beredskap og rengjøring. 
 
For beredskap medførte starten på pandemien et større antall i karantene og beredskapen ble opprettholdt med vikarer 
og overtid, med totalt 450 timer. For øvrig har flest mulig av administrativt og forebyggende personell i perioden hatt 
hjemmekontor. DRBV har klart å opprettholde sin primærfunksjon i perioden. Totalt har fraværssituasjonen i DRBV vært 
håndterbar. DRBV har også merket konsekvensene av at norske kroner er svekket i forhold til Euro, samt eksportrestriksjoner, 
spesielt fra Tyskland.

Det er i 1. tertial blitt avholdt et møte i representantskapet. I møtet ble selskapsavtalen til SØ 110 IKS vedtatt samt at det 
ble gitt orientering om DRBV og SØ 110 IKS. I samme periode er det avholdt to møter i kontaktutvalget. Her har eiernes 
eierstrategi for DRBV og DRBVs selskapsavtale vært hovedtemaer. Det er også enighet om at eierne skal oversende et felles 
brev til DRBV om forventninger om tilpasning til endring i eierbidraget. Rekkefølgen av prosess for eierstrategi, revisjon av 
selskapsavtalen og brev om eierbidrag til DRBV er til vurdering hos eierne.

Representantskapet i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) vedtok i sitt møte 29.4.20 å be eierkommunene 
gjennomføre en prosess med mål å få på plass en ny eierstrategi for selskapet. DRBV er ett av selskapene hvor Drammen 
kommune har sett betydningen av å prioritere å gjennomføre en eierstrategisk prosess. Dette er forankret gjennom 
rådmannens presentasjon av eierstrategisk arbeid for formannskapet (21.1.20). Det vises for øvrig til omtale under kapittel 
Eierstyring – kommunale foretak og selskaper.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til brev 26. mars 2020 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB): 
 
 «…Kommunene oppfordres derimot til, som en midlertidig ordning under covid-19-situasjonen, å betale deltidspersonell i 
brann- og redningsvesenet som er permitterte eller blitt arbeidsledige fra sin hovedstilling, et tillegg som kompenserer for 
avkortningen i dagpenger som følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet. Kommunene vil kompenseres for merutgiftene 
til dette i forbindelse med den helhetlige kompensasjonen til kommunene for håndtering av covid-19-situasjonen.»   
 
DRBV sender oversikt over kostnadene, som følger av deltidsmannskaper som er permitterte fra sin hovedarbeidsgiver, til den 
kommunen hvor deltidsmannskapet har sitt bosted og brannstasjon.

Sør øst 110 IKS 
Sør Øst 110 IKS har også hatt noe fravær i forbindelse med medarbeidere i karantene, men omfanget har ikke utfordret 
driften. Sentralen har også opprettet en reservesentral i tilfelle evakuering eller nedvasking av 110-lokalene i Tønsberg. 
 
Det har vært arbeidet med innkjøp av nytt oppdragshåndteringsverktøy (vision og iccs). DRBV ivaretar DRBV-kommunenes 
eierskap i Sør-Øst 110 IKS som er kommunenes alarmsentral. I økonomiplanen for 2020-2023 står det at kommunen er 
varslet om at ny sentral vil bli dyrere for kommunene og at rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport. Sør-Øst 
110 IKS fikk et positivt resultat for 2019 på 2 millioner kroner. Rådmannen er per 1. tertial ikke kjent med hvordan eventuelle 
økte kostnader vil påvirke kommunens økonomi, og det vil derfor være naturlig å følge opp dette nærmere i økonomiplan 
2021-2024.

Sammendrag status investeringer
Programområdet har et pågående prosjekt for innføring av varslingssystem i skoler og barnehager i hele den nye kommunen. 
Prosjektet hadde et mindreforbruk i 2019 på 1,8 million kroner som søkes videreført i ny kommune. Systemet svarer opp 
nasjonalt risikobilde rundt skoleskytinger, samtidig som det kan brukes i den enkelte skoles beredskapsplaner. Innføringen er i 
full gang og det forventes at ubrukte midler finansierer årets investeringer. Per april er det påløpt 0,7 millioner kroner i utgifter 
på prosjektet.

På grunn av stenging av skoler og barnehager i forbindelse med pandemien har fremdriften i prosjektet blitt påvirket. 
Det er derfor ikke behov for ytterligere midler før i 2021. Da vil prosjektet ha behov for 2 million kroner i løpet av 
økonomiplanperioden.
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P16 Næringsutvikling
Endret fokus i gjennomføringen av næringspolitikken i 1. tertial
Smitteverntiltakene som ble innført i Norge fra fredag 13. mars, som følge av pandemien, har på kort tid påvirket det lokale 
næringslivet i betydelig grad. Sysselsettingen er nå historisk lav,- ledighetstallene var på et tidspunkt nesten 13 prosent, mot 3 
prosent før smitteverntiltakene ble iverksatt. Ledighetstallene går nå sakte nedover, men det forventes langvarig høy ledighet 
som følge av tiltakene.

Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling og arbeidsplassvekst er derfor viktigere enn noen gang, som bidrag 
til økt sosial bærekraft i Drammen og i Drammensregionen. 

Drammen kommune har derfor etablert tett dialog med næringslivsorganisasjonene, og satt økt fokus på sin egen rolle som 
tilrettelegger for de delene av næringslivet der kommunen har en rolle.

I det følgende redegjøres det kort for iverksatte tiltak.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 743 751 -8 2 047

Andre driftsutgifter 3 792 3 853 -61 9 580

Sum Driftsutgifter 4 536 4 605 -69 11 627

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum Sum driftsinntekter 0 0 0 0

Netto resultat 4 536 4 604 -68 11 627

Resultat
Programområdet har ett lite merforbruk på 68 000 kroner ved utgangen av april. Forventet prognose for året er innenfor 
tildelt ramme. 

Tiltak knyttet til pandemien
Drammen kommunes aktiviteter og tiltak for å bistå lokalt nærings- og kulturliv, lag og foreninger i den oppståtte krisen

I møte 17. april 2020, sak 30/20, fattet formannskapet vedtak om følgende:

• Alle planlagte og budsjetterte anskaffelser knyttet til kommunens investeringer, drift og vedlikehold gjennomføres som plan-
lagt for 2020. Forsering gjennomføres der dette er hensiktsmessig.

• Behandlingen av plan- og byggesaker prioriteres i alle ledd av organisasjonen.

• Kommunen vil ikke kreve tilbake støtte som er bevilget til arrangementer som ikke kan gjennomføres på grunn av nasjonale 
retningslinjer om smittevern. Arrangementer uten noen påløpte utgifter skal tilbakebetale sin støtte.

• Ikke finansierte prosjekter prioriteres og gjennomføres innen rammen av den nasjonale krisepakken for kommunene, så 
snart den foreligger.

• Kommunen frafaller leieinntekter fra utleie av offentlige arealer ved Bragernes og Strømsø torg for 2020. Tiltaket utgjør en 
inntektssvikt for kommunen på cirka 800 000 kroner.

• Kommunen avstår fra å kreve inn kommunale gebyrer i tilknytning til serverings- og skjenkebevillinger for 2020. Tiltaket 
utgjør en inntektssvikt for kommunen på inntil 2,5 millioner kroner.

• Gratis parkering på gateplan videreføres så lenge helsefaglige vurderinger tilsier det.

• Støtte til lag og foreninger vurderes fortløpende, etter hvert som situasjonen blir bedre belyst. 

Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for programområde 16.

Det jobbes med ekstraordinære tiltak for å legge til rette for ekstra arealer for uteservering for restaurant- og 
serveringsbransjen. Tiltak må iverksettes innenfor rammen av smittevern og andre nødvendige hensyn. Dette vil kunne gi økt 
mulighet for omsetning for en hardt rammet bransje. Dette har ingen økonomiske kostnader for Drammen kommune.
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Næringsvekst 2020 omprioriterer til akuttbistand overfor lokale bedrifter

Prosjektet Næringsvekst 2020 er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen, 
og har som mål å stimulere til nye arbeidsplasser i Drammen.

Konsekvensene av de nasjonale smitteverntiltakene har medført at samarbeidsprosjektet har besluttet å omdisponere midler 
for å gi akuttbistand til lokale bedrifter. De omdisponerte midlene skal finansiere et eget rådgiverteam, som skal bistå bedrifter 
i denne vanskelige perioden. Teamet består av spesialister fra elleve lokale selskaper. Disse kan veilede bedrifter innenfor 
revisjon, advokattjenester, kommunikasjon, ledelse og bedriftsrådgivning, m.m. I tillegg deltar NAV Drammen og Drammen 
kommune i denne satsingen.

Omdisponeringen har ingen økonomiske konsekvenser for programområde 16.

Andre tiltak
Det foregår også en dialog med næringslivet om Drammen kommunes anskaffelsesprosesser, og hvordan disse kan utvikles 
og forbedres for å bedre rammebetingelsene for lokalt og regionalt næringsliv. Dette behandles også i en egen sak om 
“klimavekting i offentlige anskaffelser”, og i arbeidet med å utvikle en ny anskaffelsesstrategi for nye Drammen kommune. 
Kommunens innkjøpskraft er stor, og det er av stor betydning for næringslivet hvordan dette innrettes.

Konklusjon
Programområdets aktivitet vil foregå innenfor budsjettrammen.

Rammen for 2020 er i stor grad disponert til avtalefestede formål. I den grad midler skulle bli frigjort, vil midler, i tråd med 
politiske prioriteringer, bli rettet mot tiltak som har direkte effekt på vekst og utvikling i næringslivet, på kort eller lang sikt.

Det er av stor betydning at Drammen kommune innenfor sitt handlingsrom legger til rette for å tiltrekke ny næringsvirksomhet, 
nye arbeidsplasser, og flere innbyggere. Det videre arbeidet innenfor programområdet i 2020 vil derfor innrettes med dette 
for øyet. 

P17 Arbeid og inkludering
Programområdet «arbeid og inkludering» er et spesielt programområde under formannskapet som synliggjør et 
overbyggende fokusområde, som griper inn i de fleste av Drammen kommunes tjenesteområder.

Det er tidlig i 2020 påbegynt et arbeid med å jobbe helhetlig med dette. Pandemien har imidlertid tilsidesatt initiativ som 
hadde et utpreget utviklingsfokus på tvers av tjenestene. Ett unntak er utviklingen av knutepunkt Strømsø som er nærmere 
omtalt under P08 og arbeidet med innretning av søknaden om områdemidler i 2020 og satsingen Strømsø 2030.

Økonomisk status
Programområdet har ikke egne budsjettmidler. Innsatsen relatert til deler av dette området er nærmere omtalt under P08 (jfr 
NAV, Flyktningetjenesten og boligsosialt arbeid) og under P16 (Næringsutvikling).

Øvrige rapporteringspunkter
Ved behandling av økonomiplan 2020 - 2023 vedtok kommunestyret følgende verbalpunkter knyttet til programområdet: 

• Åpenhetsreform  - Gjennomføre en åpenhets- og ytringsfrihetskartlegging for ansatte i Drammen kommune

• Seriøst arbeidsliv - Rådmannen bes fremme en egen sak for drammensmodell for et seriøst arbeidsliv.
 
Status: På grunn av pandemien er arbeidet med disse punktene ikke fulgt opp. Dette er delvis av kapasitetsmessige årsaker 
og delvis fordi det ikke har vært praktisk mulig å iverksette.

• Kommunal vikarpool - Sak om opprettelse av en kommunal vikarpool etter modell fra Bergen
 
Status: Drammen kommune har prøvd ut konseptet felles bemanningssentral under pandemien og vil evaluere erfaringene og 
vurdere hvordan en organisering av vikarpool i Drammen kommune kan bli mest mulig hensiktsmessig. 

• Faste stillinger - Forventninger om at alle nyansettelser i kommunen bygger opp under målet om at 90 prosent av kommun-
ens ansatte skal være heltidsansatte
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Status: Prosjekt heltid er igangsatt, og prosjektleder er ansatt. Kommunen er med i et 4-årig prosjekt sammen med Fafo, 
bydel Østensjø og Fredrikstad, med Fredrikstad som prosjekteier. Prosjektet har fått midler fra forskningsrådet. Det vil bli gitt en 
orientering om prosjektplan i PSU og hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i møtet i juni 2020. 

P18 Politisk styring
Rådmannen foreslår at programområde 18 tilføres 6,1 millioner kroner til dekning av faktisk nivå og kostnad for politisk 
aktivitet. 
Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 600 000 kroner til ordningen med kommuneombud, som ble gjort permanent 
etter vedtak i kommunestyret 28. april. Det ble også vedtatt at finansieringen skal innarbeides i 1. tertial, da det i budsjettet 
for 2020 kun er avsatt økonomiske midler til halvårseffekt av ordningen.

Programområdet forventes å levere et resultat i balanse ved årsslutt etter foreslåtte korreksjoner.

Økonomisk status

Beløp i 1000
Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 7 217 7 856 -639 20 647

Andre driftsutgifter 3 292 3 464 -172 8 569

Sum Driftsutgifter 10 508 11 320 -812 29 215

Andre inntekter -399 -400 0 -445

Sum Sum driftsinntekter -399 -400 0 -445

Netto resultat 10 109 10 920 -812 28 771

Programområdet har et negativt avvik på 0,8 millioner kroner mot periodisert budsjett per april. 

Lønn og politiske godtgjørelser har overforbruk på 0,6 millioner kroner. Dette tilsvarer forventet tilførsel av avsatte midler til 
etterlønn for tidligere ordførere i Nedre Eiker og Svelvik.

Andre driftsutgifter har overforbruk på 0,2 millioner kroner som følge av oppgradering av inventar i politikerlokalene og 
leieutgifter i forbindelse med arbeidsverksted for hovedutvalgene.

Det er behov for 6,1 millioner kroner til dekning av det reelle kostnadsnivået for politisk aktivitet, godtgjøring mv. Beregnet 
nivå, som var lagt inn i økonomiplanen, var ikke basert på faktiske beslutninger og aktivitetsnivå. Det er flere partier i 
kommunestyret, flere representanter i utvalg, flere møter, et annet reglement for godtgjøring mv. I tillegg kommer 0,6 millioner 
kroner til videreføring av kommuneombud.

Merutgifter til trykking og transport av saksdokumenter som følge av pandemisituasjonen dekkes opp av innsparinger på 
bevertning og vakthold. Pandemisituasjonen har medført at politiske møter er gjennomført som fjernmøter. For å ivareta 
publikums mulighet til innsyn blir møtene sendt direkte. Det kan fremover bli aktuelt å gjennomføre flere møter som fysiske 
møter. I så tilfelle må krav til smittevern ivaretas, og det kan f.eks. bli aktuelt å leie eksterne lokaler som er større enn 
kommunestyresalen. I tillegg må kravene til møteoffentlighet ivaretas på en tilfredsstillende måte. Dette kan gi økte kostnader 
som eventuelt vil bli nærmere omtalt i 2. tertialrapport. 

Programområdet forventes å gå i balanse under forutsetning av tilførsel av varslet behov for midler.

Forslag til korreksjoner per 1. tertial 2020
P18 Politisk styring 2020 2021 2022 2023

Feil i grunnlaget for 
øk.plan 2020

6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000

Kommuneombud, 
helårseffekt

 600 000 600 000 600 000 600 000

Sum korreksjoner 6 700 000 6 700 000 6 700 000 6 700 000  
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Øvrige rapporteringspunkter

I økonomiplan 2020-2023 fikk programområdet en rammereduksjon på 5,0 millioner kroner knyttet til besparelse 
på politikergodtgjørelser. En gjennomgang av forventede kostnader viser derimot at det er behov for å styrke denne 
budsjettposten. Rådmannen foreslår derfor å tilføre programområdet 6,1 millioner kroner 1. tertial. 

I kommunestyret 28. april ble det vedtatt at ordningen med kommuneombud blir permanent, og at finansieringen skal 
innarbeides i 1. tertial. I budsjettet for 2020 er det avsatt økonomiske midler kun til halvårseffekt av ordningen. Rådmannen 
foreslår derfor at programområdet tilføres 600 000 kroner i 1. tertial, for å dekke kostnadene for den resterende delen av 
2020. I økonomiplan 2020–2023 ble det bevilget 200 000 kroner som en disposisjonskonto til ulike arbeidsutvalg. Beløpet er 
ført på programområde P18 og blant annet stilt til disposisjon for Klimautvalget og Næringsutvalget. 
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EIERSTYRING



Eierstyring – aktuelle prosesser 
Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskaper og foretak, herunder 20 aksjeselskaper (AS), 7 interkommunale 
selskaper (IKS) og 3 kommunale foretak (KF). Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk som 
ble vedtatt av kommunestyret 28.4.20. Se kommunens nettside for mer informasjon om kommunens eierskap. 

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Sistnevnte 
omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Drammen kommune har i dag tre kommunale foretak (Drammen 
Eiendom KF, Drammensbadet KF og Hermansenteret KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som 
juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon.  

Kommunereformen og etableringen av nye Drammen kommune påvirker i ulik grad selskaper og foretak. Flere selskaper har 
fått endret eierstruktur. Nye Drammen kommune er i mange selskaper en stor eier med mål om å være en aktiv eier. Disse 
forhold omtales under avsnittet «Eierstrategisk arbeid». 

Eierstrategisk arbeid 

Eierpolitikk 
Drammen kommunes eierpolitikk for perioden 2020 – 2024 ble utformet i 1. tertial og vedtatt av kommunestyret 28.4.20. 
Eierpolitikken til tidligere Drammen kommune har særlig vært lagt til grunn for arbeidet med eierpolitikk for nye Drammen 
kommune, jfr. økonomiplan 2020 – 2023. 
 
Eierpolitikken er et redskap for kommunestyret for utøvelse av målrettet, forutsigbar og langsiktig eierstyring i Drammen 
kommune. Den skal bidra til god politisk styring og kontroll samt gi rammene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. 
Formannskapet er kommunens eierutvalg. Den løpende oppfølgingen av kommunens eierskap skjer på administrativt nivå. I 1. 
tertial er det lagt til rette for at kommunens eierpolitikk og oversikt over eierposisjoner finnes på kommunens nettside.  

Formell overføring av eierskap til nye Drammen kommune 
I tilknytning til etablering av nye Drammen kommune har det vært arbeidet med å sikre formell overføring av eierposisjoner 
fra Svelvik, Nedre Eiker og tidligere Drammen kommune til nye Drammen kommune. Aksjeeierbøker i aksjeselskapene (AS) 
er oppdatert med Drammen kommune med nytt organisasjonsnummer som eier. Vedtekter for aksjeselskap vil bli revidert 
fortløpende og lagt frem for vedtak i generalforsamlinger. Selskapsavtaler for de interkommunale selskapene (IKS) er 
revidert og vedtatt av Drammen kommunestyre, slik at det er lagt til rette for at eierkommuner og eierandeler er korrekte etter 
gjennomføring av kommunereformen. Behovet for mer omfattende gjennomgang av selskapsavtalene vil bli vurdert og drøftet 
med rådmennene i øvrige eierkommuner og iverksatt i dialog med selskapene. Drammensbadet KF, Drammen Eiendom KF 
og Hermansenteret KF ble formelt etablert som foretak i nye Drammen kommune gjennom kommunestyrevedtak i november 
2019. 

Nye eierposisjoner  
Drammen kommune er fra 1.1.20 eier i Vardar AS. Kommunen er største eier i selskapet med 26 prosent eierandel. Øvrige 
eiere er kommunene i tidligere Buskerud fylke. Eierskapet ble overdratt fra tidligere Buskerud fylkeskommune til kommunene i 
Buskerud med bakgrunn i avtale fra 2005. 

Drammen kommune er eier i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS fra 1.1.20. Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS etableres ved 
sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud (KUBIS), Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS skal ivareta sekretariatsfunksjonen for 
kommunens kontrollutvalg.  

Avvikling av eierposisjoner 
Det har i 1. tertial vært arbeidet med formell avvikling av selskaper og foretak som tidligere er vedtatt avviklet, jfr. 
regnskapsavslutning og avviklingsoppgjør. Dette gjelder: 

• Drammen Drift KF 

• Drammen Parkering KF 

• Legevakta i Drammensregionen IKS 

• Drammensregionens interkommunale krisesenter 

• Kemneren i Drammensregionen 

• Kommuneadvokaten i Drammensregionen 
Nevnte virksomheter er fra 1.1.20 en del av Drammen kommunes basisorganisasjon. Det er etablert vertskommuneavtaler 
med nabokommuner der det har vært aktuelt. 
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Eierstrategier 
Kommunens eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom 
selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlaget for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de 
ulike selskapene/foretakene. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning for hva 
eierne vil med det enkelte selskap/foretak. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig. I tråd med formuleringer 
i økonomiplan 2020 – 2023 har rådmannen vurdert hvilke eierstrategiske prosesser som bør iverksettes. Dette ble lagt frem i 
presentasjon for formannskapet 21.1.20 og innebærer eierstrategisk arbeid for: 

• Vardar AS  

• Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 

• Drammensregionens interkommunale havnevesen (§27-samarbeid) 

• Drammensregionens brannvesen IKS 

• Drammensbadet KF 

• Hermansenteret KF  

I 1. tertial er det i oppnevnt administrativ arbeidsgruppe for Vardar AS og arbeidet med å legge til rette for at selskapets 
valgkomite foreslår valg av styre på generalforsamling 18.6.20. Det er videre arbeidet med å revidere aksjonæravtalen. Det 
er lagt opp til behandling i kommunestyrene høsten 2020. 
 
Representantskapet i Drammensregionens brannvesen IKS vedtok i sitt møte 29.4.20 å be eierkommunene gjennomføre en 
prosess med mål å få på plass en ny eierstrategi for selskapet. 
 
Eierkommunene i Drammensregionens havnevesen er i prosess med å definere ny organisasjonsstruktur for selskapet. 
Rådmannen tar høsten 2020 sikte på å starte arbeidet med å utarbeide en eierstrategi for Drammen kommune 
eiendomsutvikling AS samt å utrede Drammensbadet KF og Hermansenteret KF med sikte på å finne en oppdatert og 
hensiktsmessig organisering. 

Selskapsrapporter / eiermelding fra interkommunale selskap (IKS) 
Eierstrategiene for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS og Glitrevannverket IKS forutsetter at selskapene 
utarbeider årlige selskapsrapporter/eiermeldinger som oversendes eierkommunene etter behandling i representantskapet. 
Selskapsrapporter/eiermeldinger for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS og Glitrevannverket IKS fra nevnte 
selskap følger vedlagt. 

Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS) 
Drammen kommune har våren 2020 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og 
generalforsamlinger (AS). Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene. Det er våren 2020 gjennomført 
styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  

Normalt må representantskapet i interkommunale selskap avlegge årsregnskap innen 1.5. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet orienterte i brev 17.4.20 om midlertidig forskrift hvor representantskapet i interkommunale 
selskap (IKS) gis utsatt frist til 15.9.20 med å fastsette årsregnskap. På denne bakgrunn ble vårens representantskapsmøte i 
Blindevannverket IKS besluttet utsatt.  

Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP)  
Drammen kommune har tre kommunale foretak; Drammen Eiendom KF, Drammensbadet KF og Hermansenteret KF. Det 
er kommunestyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Dette 
gjennomføres våren 2020. Styret i Hermansenteret KF ble høsten 2019 valgt frem til våren 2021. 

Eiermøter 2020 
Drammen kommunes eierpolitikk legger opp til at det gjennomføres eiermøter i formannskapet. Det er fastlagt en møteplan 
for 2020. I 1. tertial 2020 var det planlagt eiermøter med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (17.3.20) og 
Lindum AS (21.4.20). På grunn av pandemien ble disse eiermøtene utsatt på ubestemt tid.  

Selskaper og pandemisituasjonen 
Situasjonen rundt pandemien berører alle selskaper, men i ulik grad. Også kommunens løpende eieroppfølging påvirkes, 
jfr. blant annet avlyste eiermøter med formannskapet. Drammen Scener AS, Drammen Kino AS og Drammensbadet KF har 
måttet innstille sin publikumsrettede virksomhet. Nærmere om konsekvensene av dette under egen omtale av selskapene. 
Rådmannen henvendte seg 12.3.20 til selskaper og foretak hvor kommunen har eierposisjoner og ba om tilbakemelding på 
hvilke tiltak selskapene gjennomfører for å forhindre Covid 19 smitte.  
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Utbytte og eieruttak 

Utbytte fra aksjeselskap 
Våren 2020 er det i generalforsamlinger vedtatt eller foreløpig innstilt fra styret utbytte på til sammen 134 millioner kroner til 
Drammen kommune for regnskapsåret 2019. Dette er 35,2 millioner kroner mer enn forutsatt i årets budsjett. 

Utbytte fra aksjeselskap 2019-2020

Mill. kroner Regnskap 2019 Regnskap 2020 Budsjett   2020 Avvik budsjett
Glitre Energi AS 1) -71,9 -94,5 -57,5 37,0

Lindum AS -17,6 -15,3 -17,0 -1,7

Drammen Kino AS 1) -2,8 -1,9 -2,0 -0,2

Drammen Kommune 
Eiendomsutvikling AS

-2,0 -2,0 -2,0 0,0

Vardar AS 1)   -15,5 -15,5 0,0

Glitre Energinett  
Holding AS 1), 2)

-6,7 -4,8 -4,8 0,0

Sum utbytte -101,0 -134,0 -98,8 35,2

1) Styrets innstilling – generalforsamling ennå ikke avholdt

2)  Utbytte fra Glitre Energinett Holding AS er i tabellen satt lik budsjettert beløp. Det er nå opplyst at styret innstiller på 
et utbytte som tilsvarer 5,9 millioner kroner for Drammen kommune - det vil si 1,1 milioner kroner mer enn lagt til grunn i 
prognosen ovenfor.

Eieruttak fra kommunale foretak 

• Drammen Eiendom KF –  det er budsjettert med 87,4 millioner kroner i eieruttak i 2020
 

Kommunale foretak

Tabellen nedenfor viser regnskapsstatus for de kommunale foretakene per 1. tertial 2020. Samlet viser foretakene et resultat 
på 31,2 millioner kroner, som er 7,4 millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatforbedringen kan i sin helhet tilskrives 
Drammen Eiendom KF som har en resultatforbedring på 12,2 millioner kroner. Drammensbadet KF har negativt resultat per 
1. tertial på 3,8 millioner kroner, men denne resultatforverringen i forhold til budsjett på 4,6 millioner kroner må tilskrives 
betydelig inntektssvikt etter at anlegget har vært stengt siden 12. mars på grunn av pandemien. Hermansenteret KF har også 
et lite underskudd per 1. tertial. Også dette foretaket omsetningssvikt som følge av pandemien. 

Kommunale foretak – regnskapsstatus per 1. tertial 2020 

Millioner kroner Resultat per 1. 
tertial 2019

Resultat per 1. 
tertial 2020

Budsjett per 1. 
tertial 2020

Avvik Budsjettert 
eieruttak 2020

Drammen Eiendom KF*) 25,6 35,8 23,6 12,2 87,4

Drammensbadet KF  0,8 -3,8 0,8 -4,6  

Hermansenteret KF -0,1 -0,1 0,0 -0,1  

Sum  
kommunale foretak  26,3 31,9 24,4 7,4 87,4

*) Resultatet for Drammen Eiendom KF er inklusiv gevinst fra salg av eiendom på 4 millioner kroner.

Drammen Eiendom KF

Driftsregnskapet
Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 31,7 millioner kroner. Dette 
er 12,4 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et resultat før salg av eiendom innenfor budsjett på 89,8 
millioner kroner.

Drammen Eiendom KF har i løpet av 1. tertial 2020 solgt eiendommer for 5,7 millioner kroner, med en bokført gevinst på 
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4,1 millioner kroner, som er 0,3 millioner kroner mindre enn budsjett. Dette bidrar til et resultat etter salg av eiendom på 
35,7 millioner kroner, som er 12,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det positive resultatet skyldes i hovedsak høyere 
driftsinntekter, lavere kostnader (spesielt til lønn/administrasjon), eiendomsdrift og vedlikehold, samt lavere finansutgifter enn 
budsjettert.

Pandemisituasjonen
Generelt har DEKF hatt full drift, dog med noen endringer. Siden skoler og barnehager stengte og mange tok hjemmekontor, 
har det vært mulighet til å lukke avvik på kommunens bygninger, gjennomføre årskontroller fra leverandører, løpende service 
og egen internkontroll. Foretaket har benyttet muligheten til å utføre og forsere vedlikehold. Innledningsvis i pandemien ble 
det iverksatt mange oppdrag både for å begrense stoppen i byggenæringen, men også for å få utført planlagte aktiviteter 
når eiendommene allikevel sto tomme.

Det er opprettet et eget prosjektnummer for registrering av kostnader i forbindelse med pandemien. Per utgangen av april er 
merforbruket som følge av pandemien på 1,92 millioner kroner eks mva. Av dette utgjør 1,73 millioner kroner økt renhold og 
innkjøp av renholdsutstyr/-maskiner.

Det er fremdeles økt renhold ved sykehjem, barnehager og skoler. Det må jobbes med omfang av renholdet fremover innen 
de respektive programområdene. Merforbruket forventes å ligge mellom 0,5 -1,0 millioner kroner per måned.

Investeringsregnskapet
Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 144,1 millioner kroner. Dette er noe lavere enn i samme 
periode i fjor da det påløp 164,7 millioner kroner. Av dette gjelder 140,1 millioner kroner utbyggingsprosjekter, mens det har 
påløp 4 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter og kjøp. De største prosjektene i 1. tertial er utvidelse av Brandengen 
skole, etablering av 19 tilrettelagte boliger i Åskollen helse- og omsorgsdistrikt, kjøp av Eikveien 54 («Drammensgården») og 
ny fotballhall på Åssiden.  Detaljert oversikt over påløpte investeringskostnader per 1. tertial fremgår av DEKFs tertialrapport.

Rådmannen foreslår at DEKFs investeringsbudsjett tilføres 70 millioner kroner gjennom rebevilgning av ubrukte 
investeringsmidler fra 2019. Utover dette foreslås investeringsrammen trukket ned med netto 26,5 millioner kroner i 2020. 
Dette skyldes først og fremst at utvidelsen av Brandengen skole blir forsinket som følge av at hovedentreprenør er slått 
konkurs, og 50 millioner kroner trekkes ut av årets investeringsramme. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s 
investeringsbudsjett under generell omtale av investeringsbudsjettet, herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett.

Kjøp og salg av boliger
Prosjektet «Fra leie til eie» legger til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet til å kjøpe egen bolig kan kjøpe 
boligen de leier til markedstakst. I løpet av 1. tertial er fire borettslagsleiligheter solgt til tidligere leietakere for 6 millioner 
kroner. Det er i tillegg avtalt salg av ytterligere 6 leiligheter innen 1. juli. I vedtatt budsjett for 2020 er det forutsatt salg av 
boliger for 20 millioner kroner. Drammen Eiendom KF forventer å nå budsjettet. 

Årets budsjett for anskaffelse av boliger er på 17,7 millioner kroner. Per utgangen av 1. tertial er det anskaffet én ny 
omsorgsbolig for cirka 0,8 millioner kroner. Innenfor resterende bevilgning er det kontraktsfestet kjøp av en ordinær enebolig 
til 3,7 millioner kroner.

Tilstandsvurdering av eiendomsmassen
 I forbindelse med sammenslåingen av tidligere Svelvik, Nedre Eiker og Drammen til en ny kommune er det behov for å 
etablere en oversikt over bygningsmassen i den nye kommunen og presentere en teknisk status for de bygningene kommunen 
benytter i sin tjenesteyting. 

DEKF har i samarbeid med HR Prosjekt AS (HRP) vurdere teknisk tilstand og oppgraderingsbehov for de kommunale 
formålsbygningene. Formålsbygningene omfatter skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonsbygg, kulturbygg og 
idrettsbygg. Til sammen er 157 bygninger, cirka 364 000 kvadratmeter bygningsmasse, tilstandsvurdert. 

Kartleggingen som er gjennomført nå, viser at formålsbygningene i Drammen er i noe bedre teknisk stand enn i store 
kommuner det kan være naturlig å sammenlikne med. Bygningene har også bedre tilstand enn gjennomsnittet i nasjonale 
tilstandsrapporter fra kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse. 

Tilstandsanalysen følger som eget vedlegg til DEKFs tertialrapport. Fullstendig 1. tertialrapport 2020 fra Drammen Eiendom 
KF følger som vedlegg. 

Drammensbadet KF 
Drammensbadet KF er som virksomhet hardt rammet av tiltakene som har blitt innført for å hindre Covid 19 smitte. 
Badeanlegget har vært stengt siden 12.3.20, noe som har medført et betydelig tap av inntekter. Regnskapet per 1. tertial 
2020 viser en inntektssvikt på om lag 6,1 millioner kroner, hvorav uteblitte inntekter fra 12.3.20 er på om lag 5,9 millioner 
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kroner. 

Drammensbadet KF har per 1. tertial 2020 et negativt resultat på om lag 3,8 millioner kroner. Foretaket hadde for perioden 
budsjettert med et overskudd på om lag 0,85 millioner kroner, dvs et negativt budsjettavvik på om lag 4,6 millioner kroner. 
Resultatet for samme periode i 2019 viste et overskudd på om lag 0,6 millioner kroner.  

Foretaket viser til at akkumulert antall besøkende per 1. tertial var 77 221 mot budsjettert 126 000. Drammensbadet har i 1. 
tertial ikke hatt besøkende i perioden 12.3.20 - 30.4.20. Antall besøkende for januar og februar 2020 var 67 534, noe som 
er 534 flere enn budsjettert. Samme periode i 2019 hadde Drammensbadet KF 64 710 besøkende. 

Rådmannen konstaterer at Drammensbadet KF allerede ved inngangen til 2020 var i en krevende driftssituasjon. 
Årsregnskapet for 2019 viste et underskudd på om lag 2,1 millioner og en negativ egenkapital på om lag 2,1 millioner kroner. 
Situasjonen med nedstenging av badeanlegget å grunn av pandemien forverrer driftssituasjonen ytterligere.  

Fullstendig 1. tertialrapport 2020 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg.

Hermansenteret KF 
Hermansenteret KF er et sosialt møtested i Mjøndalen sentrum hvor eldre får kjøpt maten de trenger. Hermansenteret KF har 
vært i drift i snart 30 år. I Kommunen ga et tilskudd på 450 000 kroner til driften i 2019. 

Driftsregnskapet for Hermansenteret Nedre Eiker KF viser et regnskapskapsmessig merforbruk (underskudd) på om lag 65 
000 kroner. Det er midler til å dekke inn årets underskudd fra eget disposisjonsfond og tidligere års overskudd som er på til 
sammen om lag 113 000 kroner. 

1. tertial 2020 

  Regnskap jan-april 2020  Regnskap jan –apr. 2019 
Inntekter 1  494.093  577.571 

Utgifter 2  586.799  671.655 

Underskudd 3  92.707  94.084 

Tilskudd  146.666  150.000 

Underskudd uten tilskudd  239.373  244.084

1. Herav 146 667 kroner/150 000 tilskudd fra Drammen/ Nedre Eiker kommune kommune.   
På grunn av nedstengning under pandemien anslås tapte inntekter til cirka 256 000 kroner, men utgifter til dette salget er 
beregnet til cirka 50 prosent av salgsverdien. Salgsinntekten i april ble kun cirka 10 000 kroner mot om lag 118 000 kroner i 
2019. Det er forventet at underskuddet vil øke utover året. 

2. Ekstrautgift fettutskiller cirka 18 000 kroner. Regnskapet er tidligere ført av kommunen til en kostnad på 30 000 kroner 
i året, men regnskapet nå er satt ut til ekstern regnskapsfører. Ekstrakostnaden på om lag 80 000 kroner per år er ikke 
budsjettert. 

3. Budsjettet er satt med null resultat etter tilskudd fra kommunen. 

Rådmannen foreslår at det gis ekstra tilskudd til foretaket for å dekke merkostnadene for regnskapsføring som knytter seg til 
bruk av ekstern regnskapsfører. Usikkerhet knyttet til totaløkonomien for kommunen medfører at økonomiske konsekvenser for 
foretaket som følge av koronasituasjonen kompenseres i 1. tertial med 2/3. Spørsmålet om kompensasjon vurderes på nytt i 
2. tertialrapport.

 Fullstendig 1. tertialrapport 2020 fra Hermansenteret KF følger som vedlegg. 

Selskaper

Glitre Energi AS 

Årsresultat 2019 - utbytte
Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Glitre Energi AS. Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som igjen 
eies av Buskerud fylkeskommune). Selskapet hadde i 2019 et resultat etter skatt på 371,2 millioner kroner, hvorav majoritetens 
andel utgjør 315,1 millioner kroner. Dette er klart bedre enn resultatet for 2018 på 304 millioner kroner. 

Selskapets styre anbefaler at generalforsamlingen fastsetter et utbytte for 2019 på totalt 189,1 millioner. Dette er i samsvar 
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med eierstrategiens føringer om 60 prosent utbytte av majoritetens andel av resultatet. Styrets anbefaling innebærer et utbytte 
på 94,5 millioner kroner til hver av eierne. Dette er 22,6 millioner kroner høyere enn i fjor. I lys av utbruddet av pandemien 
og mulige konsekvenser for selskapet, vil styret vurdere utbyttenivået løpende frem til beslutning i generalforsamling. Dersom 
det foreslåtte utbyttet blir stående, vil dette gi en merinntekt på 37 millioner kroner i forhold til årets budsjettforutsetning.  

Økonomisk status per 1. kvartal 2020
I første kvartal 2020 oppnådde Glitre Energi AS et resultat etter skatt på 83,2 millioner kroner. Dette er klart svakere enn 
resultatet i samme periode i fjor som var på 114,4 millioner kroner. Majoritetens andel av resultatet er 52,2 millioner kroner, 
og dette er omlag 30 millioner kroner lavere enn for samme periode i 2019. 

De største endringene i forhold til samme periode i fjor er lavere resultater i segment Kraftnett og negativ verdiutvikling på 
konsernets rentesikringsavtaler. Kraftproduksjonen i første kvartal ble 621 GWh, 8 prosent opp i forhold til samme periode i 
fjor. Realisert kraftpris i 1. kvartal har imidlertid falt 46 prosent – fra 403 til 218 kroner/MWh - sammenlignet med 1. kvartal 
2019. Den oppnådde kraftprisen er likevel 36 prosent høyere enn markedsprisen i prisområdet hvor Glitre Energi leverer kraft 
(NO1) og skyldes tidligere inngåtte sikringskontrakter.

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 
Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) eies 100 prosent av Drammen kommune og ble vedtatt opprettet av 
Drammen bystyre i møte 23.2.16. Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til 
kommunens tjenesteproduksjon. Rådmannen har i den løpende rapporteringen siden etableringen av selskapet redegjort 
for arbeidet med å overføre eiendommer fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og de 
økonomiske konsekvensene av dette.  

Selskapet hadde i 2019 et negativt årsresultat på om lag 9,7 millioner kroner. Underskuddet kan i stor grad forklares med 
nedskrivning av aksjeverdi i datterselskap. I generalforsamling 23.4.20 ble det vedtatt et utbytte til Drammen kommune på 
2 millioner kroner. I tillegg ble det i ekstraordinær generalforsamling 29.10.19 vedtatt et utbytte for på 2 millioner kroner 
som er bokført i 2019. Selskapet har ved utgangen av 2019 en solid egenkapital på 742 millioner kroner, noe som skyldes 
overføringer av aksjer og eiendommer fra Drammen kommune til selskapet over tid. Dette gir en egenkapitaldekning på 
99,2 prosent. Selskapet konstaterer i sin årsberetning å være i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Selskapet oppgir at 
konsernets evne til egenfinansiering av prosjektutvikling av tilførte eiendommer er god. 

Selskapets 1. tertialrapport for 2020 viste et mindre underskudd per april på 125 000 kroner før skatt, noe som likevel er 
bedre enn budsjettert. DKEU vurderer i tertialrapporten ulike scenarier for fremtiden utover 2020. Selskapet konstaterer at det 
hersker for tiden stor usikkerhet i “alle” markeder. Styret av den oppfatning at selskapet er i en finansiell god situasjon, men er 
avhengig av gjennomføring av de prosjekter selskapet jobber med for å oppnå positive resultater og verdiutvikling framover. 
Selskapet er gjeldfritt, har lave faste kostnader og har god likviditet i dag, med en likviditet på om lag 56 millioner kroner per 
30.4.20. Styret i selskapet er av den oppfatning at DKEU er godt rustet til komme gjennom en periode preget av uro fram 
mot en normalisering på litt sikt.  

Rådmannen mener at det fortsatt vil være viktig å sikre positive kontantstrømmer fremover, men ser at selskapet gjennomfører 
krevende prosjektutviklingsprosesser som i stor grad må skje før inntekter skapes. 

Lindum AS 
Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Lindum AS endte med et overskudd på om lag 30,5 millioner kroner 
i 2019, noe som er en reduksjon på nesten 5 millioner kroner sammenlignet med 2018. Til tross for et svakere resultat enn 
året før, ser styret positivt på utsiktene for 2020. Avslutningen på 2019 ble bra. Deponivirksomheten er bedre og det er høyt 
aktivitetsnivå flere steder. 

Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av 
årsresultatet skal utbetales som utbytte. Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte på 15,3 
millioner kroner. Dette utgjør i omtrent 50 prosent av årsresultatet. Styret peker på at Lindum AS har solid likviditet og en god 
egenkapitalandel på om lag 40 prosent.  

Regnskapstall per 1. kvartal 2020 for konsernet viser et resultat før skatt på om lag 31,5 millioner kroner. Selskapet 
rapporterer at dette er et av de beste kvartalene Lindumkonsernet noen gang har hatt. Hovedårsaken er at 
forretningsområdet Forurensede masser har tatt i mot vesentlig større volumer enn i fjor. Også områdene Biologiske masser 
og Gjenvinning og Miljø har økt sin lønnsomhet betraktelig. Morselskapet Lindum AS har et driftsresultat per 1. kvartal 2020 
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på 15 millioner før skatt som er bedre enn driftsresultatet selskapet oppnådde for hele 2019. 

Selskapet rapporterer at det er iverksatt flere smitteverntiltak som følge av pandemien. Frem til utgangen av mars 2020 er 
aktivitetsnivået på alle forretningsområder høyt og lønnsomheten vesentlig forbedret i forhold til i fjor. Selskapet rapporterer 
at pandemien så langt ikke har påvirket driften negativt, men understreker at den fremtidige utviklingen er beheftet med 
usikkerhet. 

Drammen Kino AS 
Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS, mens Egmont AS har en eierandel på 67 prosent. 
Selskapets resultat etter skatt i 2019 ble på 5,7 millioner kroner, en nedgang på 3,2 millioner kroner sammenlignet med 2018. 
Selskapet har hatt lavere salgsinntekter og noe høyere driftskostnader i 2019 enn i 2018. Til tross for et svakere resultat i 2019 
sammenlignet med året før, konstaterer styret at selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 

Drammen Kino AS har inn mot generalforsamling 8. juni 2020 lagt opp til forslag om utbytte for 2019 på 5,6 millioner kroner 
til eierne. Drammen kommunes andel av utbyttet er om lag 1,85 millioner kroner. Dette er om lag 1 million kroner lavere enn 
for 2018 og er noe lavere enn årets budsjettforutsetning på 2 millioner kroner. Drammen Kino AS hadde ved utgangen av 
2019 en egenkapital på om lag 6,4 millioner kroner. Rådmannen vurderer selskapets egenkapital som tilfredsstillende. 

Som følge av pandemien ble alle landets kinoer stengt etter pålegg fra myndighetene i perioden 12.3.20 - 7.5.20. 
Drammen Kino AS åpnet kinoen igjen 15.5.20, men med begrenset kapasitet. Selskapet rapporterer at forholdene er antatt 
forbigående og styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Vardar AS 
Drammen kommune er fra 1.1.20 eier i Vardar AS. Kommunen er største eier i selskapet med 26 prosent eierandel. Øvrige 
eiere er kommunene i tidligere Buskerud fylke. Eierskapet ble overdratt fra tidligere Buskerud fylkeskommune til kommunene i 
Buskerud med bakgrunn i avtale fra 2005. Selskapet har i dag 19 eierkommuner. 

Vardar AS forvalter betydelige verdier og det er behov for at kommunene i Buskerud ivaretar sitt eierskap i selskapet på 
en god, samordnet og forutsigbar måte. Det ble i 2019 oppnevnt en administrativ arbeidsgruppe ledet av rådmannen i 
Drammen kommune som har til oppgave å legge til rette for kommunenes nye eierrolle. I ekstraordinær generalforsamling 
i selskapet 9.12.19 ble nye, oppdaterte vedtekter vedtatt og det ble oppnevnt en valgkomité bestående av 5 ordførere. 
Ordfører i Drammen kommune leder valgkomiteen. Valgkomiteen har i 1. halvår 2020 arbeidet med å legge til rette for valg 
av styre på ordinær generalforsamling i juni 2020. 

Selskapet har inn mot planlagt generalforsamling 18.6.20 lagt opp til forslag om utbytte til de nye eierne på totalt 60 
millioner kroner. For Drammen kommune innebærer dette et utbytte på om lag 15,5 millioner kroner. 

Drammen Scener AS 
Drammen scener AS er et heleid selskap av Drammen kommune. Årsregnskapet for 2019 viser en total omsetning på 50 355 
011 kroner.  Omsetningen sammenlignet med 2018 er en økning på  
4 385 808 kroner. Selskapet har i 2019 et negativt resultat etter skatt på 233 214 kroner. Selskapets egenkapital er per 
31.12.2019 på 4 935 705 kroner.  

Pandemisituasjonen får betydelige økonomiske konsekvenser for Drammen Scener AS, som varsler et underskudd på opp 
mot 10 millioner kroner i 2020 jf. vedlagte brev fra styreleder i Drammen Scener AS. Prognosen forutsetter inntekt fra statlige 
støtterordninger for våren på nesten 3 millioner kroner og kostnadsbesparende tiltak gjennom permittering og stenging 
på cirka 4 millioner kroner for første halvår 2020. Videre er prognosen basert på at man holder stengt fram til 1. august 
2020 og åpner opp igjen etter sommerferien, med så mange arrangementer som det er mulig å gjennomføre ut året, med 
de restriksjoner myndighetgene pålegger. På grunn av restriksjonene og de ekstra kostnadene som følger av dette, og at 
kapasiteten vil bli svært begrenset, vil alle kulturarrangementer måtte tilføres ekstra tilskudd. Uten en garantert tilførsel av 
kapital vil selskapet gå mot en mulig konkurs. Selskapet er derfor helt avhengig av at Drammen kommune som eier, tar stilling 
til selskapets framtid. Alternativene er derfor reelt sett kun tre:  

1. Drammen kommune (eier) garanterer for ekstra økonomiske tilskudd, slik at Drammens Teater og Union Scene kan åpne 
igjen fra medio august med arrangementer innenfor de begrensingene som myndighetene setter. 

2. Union Scene og Drammens Teater holder stengt ut hele 2020 med de konsekvensene dette får med permitteringer og 
oppsigelser for selskapet. 

3. Drammen Scener vil stå i fare for konkurs og styrets handlingsplikt trer inn.   
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Rådmannens innstilling:

Alternativ 1 (garanti for økonomisk tilskudd) gjennomføres i to trinn i forbindelse med henholdsvis 
1. tertial og 2. tertial:

 1. Kommunen vedtar en garanti for tilskudd i forbindelse med 1. tertial, slik at Drammen Scener AS kan opprettholde  
 drift (innenfor de begrensninger myndighetene setter). 

 2. Konkret tilskudd vurderes i forbindelse med 2. tertial, når man vet mer om utviklingen i forhold til pandemien og   
 den økonomiske situasjonen til Drammen Scener AS.  

Likviditetssituasjonen til Drammen Scener AS vil være god nok frem til 2. tertial, slik at et konkret tilskudd kan vurderes 
nærmere da. 

Mjøndalen Sport og kultursener AS
Styret i Mjøndalen Sport og Kultursenter AS ønsker en godkjenning til å forlenge løpetiden på selskapets lån i KLP. Løpetiden 
ønskes forlenget fra 17 år til 30 år. Lånet har kommunal garanti jf. Kommunestyresak 66/10 fra kommunestyrets møte 
23.6.2010 (tidligere Nedre Eiker kommune).

Lånesaldo er 22 500 000 og avdragene begynner å løpe i 2021.

Selskapet har per i dag god likviditet, men ser noen forhold kan påvirke likviditeten fremover. Dette er følgende:

• Pandemisituasjonen er ikke kritisk for selskapet akkurat nå, men skaper usikkerhet rundt fremtidige leieinntekter. Det er per 
nå usikkert om treningssenteret overlever krisen og det er usikkerhet rundt idrettslagene som leier i hallene og som må kutte 
kostnader.

• Det bygges ny fotballhall på Åssiden. Det antas at dette vil føre til redusert utleie for Mjøndalen sport og kultursenter (fot-
ballhallen) vinteren 2021.

• Selskapet er avhengig av utleie på dagtid. Ved en utbygging av trinn 2 på Veiavangen vil det meste av utleien på dagtid 
falle bort.

• Selskapet har noen kostnadskrevende rehabiliteringer foran seg de kommende årene.  

 • Takfolien må skiftes ut (antatt kostnad 2,5-3 millioner kroner).

 • Gresset i fotballhallen løsner og må byttes innen 2024, (antatt kostnad cirka 1-1,2 millioner kroner).

 • Ledlyset i fotballhallen må byttes i samme omgang som gresset byttes, (antatt kostnad 300 000 kroner). 

 • Uforutsette kostnader ifm. vedlikehold etc.

• Selskapet ønsker å ha likviditet til å fortsette arbeidet med å prosjektere og ha noe egenkapital til utbygging av hallen med 
en basishall for turn.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Drammen kommune godkjenner at lånetiden for lån i KLP, med kommunal garanti på 22,5 millioner 
kroner kan forlenges fra 17 år til 30 år.  

Drammensregionens brannvesen IKS 
Representantskapet Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) vedtok i sitt møte 29.4.20 å be eierkommunene 
gjennomføre en prosess med mål om å få på plass en ny eierstrategi for selskapet. DRBV er ett av de selskapene hvor 
Drammen kommune har sett betydningen av å prioritere å gjennomføre en eierstrategisk prosess. Dette er forankret gjennom 
rådmannens presentasjon av eierstrategisk arbeid for formannskapet (21.1.20). Flere forhold gjør det naturlig med en 
eierstrategisk prosess, herunder: 

• Gjeldende eierstrategi er gammel og fra 2002. 

• Kommunereformen har medført en ny eierstruktur hvor antall eierkommuner er redusert fra 8 til 5, noe som blant annet 
berører eksisterende kostnadsfordelingsmodell. 

• Endringer i samfunnet knyttet til risikobilde, teknologi, urbanisering. 

• Pågående vurderinger av brannsamarbeid i regionen, ref. Kongsbergregionen. 
Drammen kommune er største eier i selskapet og rådmannen er beredt til å ta kontakt med rådmennene i de øvrige 
eierkommunene for gjennomføring av eierstrategisk arbeid. 

Representantskapet i DRBV behandlet 29.4.20 årsregnskapet for 2019 som viste et positivt årsresultat på om lag 8,7 millioner 
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kroner. Nedgang i netto pensjonsforpliktelser på 9,9 millioner kroner forklarer i hovedsak det gode årsresultatet, noe som 
medfører at selskapet har et reelt driftsunderskudd på om lag 1,2 millioner kroner. DRBV har imidlertid god likviditet (om lag 
49 millioner kroner) og årsresultatet føres mot opptjent egenkapital. 

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen Havn) 
Drammensregionens interkommunale havnevesen (Drammen Havn) ble i sin nåværende selskapsform stiftet 1. januar 
1985, som et § 27 samarbeid etter kommuneloven. Etter gjennomføringen av kommunereformen, per 1.januar 2020, er 
eierstrukturen slik: 

• Drammen kommune, 64 prosent (inkludert tidligere Svelvik kommunes eierandel på 9 prosent) 

• Lier kommune, 18 prosent 

• Asker kommune, 18 prosent (tidligere Hurum kommune 9, prosent, og Røyken kommune, 9 prosent)  
 

Som vist i Økonomiplan 2020-2023 er det sammen med øvrige eierkommuner igangsatt en eier-strategisk utredning for 
Drammen Havn. Bakgrunnen for denne prosessen er at det er vedtatt ny kommunelov og ny havnelov, som begge trådte i 
kraft fra nyttår:  

• Ny kommunelov innebærer blant annet at dagens § 27- samarbeid vil falle bort og må erstattes av en ny selskapsform. 
Den nye kommuneloven åpner for et overgangsvindu på inntil fire år for å fase ut samarbeid etter §27 i tidligere kom-
munelov, slik at dagens selskapsorganisering i prinsippet kan videreføres i inneværende valgperiode. 

• Ny havnelov innebærer blant annet at det under gitte forutsetninger åpnes for eierutbytte.  
 

Som nevnt i økonomiplan 2020-2023 ser rådmannen i tillegg at utviklingen av en eierstrategi for Drammen Havn henger 
sammen med utviklingen både av kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og strategisk næringsplan. 
Rådmannen ønsker bant annet å benytte disse planprosessene til å innhente mer kunnskap om Drammen Havn som potensiell 
tilrettelegger for fremtidig næringsvekst, som en del av en helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i regionen.  
  
Kommunereformen utløser spørsmål om det fremtidige eierskapet i Drammen Havn. Det er ikke opplagt at Asker og Lier 
kommune vil ønske å videreføre sitt eierskap, og det er derfor flere mulige utfall av den eierstrategiske prosessen, både på 
eiersiden og når det gjelder juridisk organisering og strukturering av den fremtidige havnevirksomheten i Drammen. På kort 
sikt vil rådmennene ta et initiativ for å ajourføre de formelle rammene omkring selskapet, slik at selskapsvedtektene er tilpasset 
den nye eierstrukturen. Dette vil skje i form av et omforent saksfremlegg. I denne saken vil det også bli presentert et forslag til 
fremdriftsplan, for den videre eierstrategiske prosessen. 

Drammen kommunale pensjonskasse 
Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) avsluttet 2019 med et godt resultat og solid solvenskapitaldekning på 185 
prosent. Finanstilsynet krever at solvenskapitaldekningen skal være over 100 prosent til enhver tid. DKP har en målsetning om 
å ha en solvenskapitaldekning på over 140 prosent.

Som følge av kommunesammenslåingen 1.1.20 ble cirka 7 500 medlemmer og 1,909 milliarder kroner (herav 
egenkapitalinnskudd på 56 millioner kroner) overført fra KLP. Ved inngangen til 2020 hadde DKP cirka 27 300 medlemmer, 
og en forvaltningskapital på om lag 7,8 milliarder kroner. Sluttoppgjør fra KLP vil skje i juni 2020.

Utviklingen i finansmarkedene i 1. tertial 2020 ble sterkt preget av pandemien, med stor usikkerhet rundt fremtidig økonomisk 
utvikling. Mot utgangen av mars kom de største fallene man har sett i aksje- og rentemarkedene siden 2008. Aksjer falt om 
lag 30 prosent og nettoeffekten på DKPs obligasjonsportefølje var ned 2,5 prosent. I april har finansmarkedene tatt seg 
vesentlig opp igjen, og DKP har kunnet innhente store deler av verditapet.

Styret i DKP har fulgt markedssituasjonen og pensjonskassens risikoutvikling tett, med blant annet ukentlige solvensanalyser og 
–rapportering. Det har i 1. tertial 2020 ikke oppstått situasjoner som skulle kreve iverksettelse av risikoreduserende tiltak.

Per utgangen av mars var DKPs kursreguleringsfond på 325 millioner kroner, en svekkelse med 485 millioner kroner siden 
årsskiftet. Avkastningen på porteføljen på dette tidspunkt var -6,5 prosent. Solvenskapitaldekningen per utgangen av mars var 
168 prosent.

Per utgangen av april hadde kursreguleringsfondet steget til 642,5 millioner kroner, og urealiserte tap redusert til 168 
millioner kroner. Avkastningen på porteføljen på dette tidspunktet var -2,7 prosent. Solvenskapitaldekningen per utgangen av 
april var på 188 prosent, mens forvaltningskapitalen var om lag 7,6 milliarder kroner - det vil si 200 millioner kroner lavere 
enn ved årsskiftet.
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Det kan også nevnes at solvenskapitaldekningen per 20. mai er ytterligere forbedret og utgjorde da 190 prosent. DKP er 
følgelig godt rustet til å møte eventuell ytterligere uro i finansmarkedene. 

Legevakta i Drammensregionen IKS 
Legevakta i Drammensregionen IKS ble vedtatt avviklet med virkning fra 1.1.20 og legevakta er fra samme dato organisert 
som tjeneste i kommunens basisorganisasjon. Ny forskrift gir interkommunale selskap (IKS) frist til 15.9.20 med å avlegge 
årsregnskap for 2019, jfr. utsettelse av ordinær frist 1.5 på grunn av pandemien. Oppnevnt avviklingsstyre legger opp til møte 
i selskapets representantskap i juni 2020 for behandling av endelig avviklingsoppgjør, jfr. Lov om interkommunale selskaper. I 
samme møte legges det opp til behandling av selskapets årsregnskap for 2019. 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) overtok fra 1.3.20 driften av blant annet gjenvinningsstasjonen på 
Lindum gjennom virksomhetsoverdragelse. For RfD innebærer dette 50 nye ansatte som meldes inn i selskapets avtale med 
Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) med virkning 1.3.20. Dette innebærer at DKP vil forvalte pensjonsordning for 50 
nye medlemmer. Drammen kommune er som eier av DKP sponsor og garantist for pensjonskassa. Etter kommunereformen 
er kommunen den klart største eieren av RfD med en eierandel på om lag 63 prosent. Den økonomiske konsekvensen for 
kommunen ved en slik økning i medlemsmassen i DKP er svært liten.   
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MEDARBEIDERE



Etablering av ny organisasjon
Etableringen av ny organisasjon for den nye kommunen har vært omfattende og krevende. Det er overført rundt 6 600 fast 
ansatte medarbeidere fra tre kommuner og tre firmaer til en helt ny organisasjon.

Ledere og medarbeidere skal finne sin form og kultur i den nye organisasjonen, samtidig som man skal sikre 
tjenesteproduksjonen og de kvalitative og kvantitative mål som er satt for denne.

Arbeid med å smelte sammen ulike organisasjonskulturer er generelt krevende. Situasjonen rundt pandemien har bidratt til å 
forsinke prosessene med samkjøring og utviklingsarbeid. Samtidig har denne situasjonen vist at organisasjonen har stor evne 
til rask omstilling. Den digitale kompetansen i. hele organisasjonen har tatt store steg Det er lagt ned et betydelig arbeid med 
utvikling og tilpasning av kommunens mange IKT-systemer til ny kommune og ny organisering. I denne sammenheng har det 
også vært viktig å sikre at data overføres elektronisk mellom de ulike systemer.

Det er sendt ut nye arbeidsavtaler til alle fast ansatte som var omfattet av virksomhets-overdragelsen. Dette er i hovedsak gjort 
digitalt, med digital signatur. I stor grad har dette vært vellykket, men med en del etterarbeid og avtaler som må korrigeres og 
sendes ut på nytt. Cirka 4 500 ansatte har signert ny arbeidsavtale digitalt. 

Det pågår fortsatt arbeid med å tilrettelegge rapporter og statistikk for den nye kommunen på organisasjons-/
personalområdet.

Årsverks og bemanningskontroll
Årsverks- og bemanningskontroll har vært gjennomført fra juni 2019 og fortsetter. Kontrollen innebærer å utarbeide 
årsverksoversikter som viser ressursbruken på alle nivåer i organisasjonen, samt å foreta endelig godkjenning av alle 
stillingsutlysninger før de publiseres. Før en stilling godkjennes må formålet med rekrutteringen beskrives, og kommunalsjefen 
må vurdere om det finnes alternativer til rekruttering. Dersom stillingen ligger innenfor de dimensjonerte bemanningsplanene 
fra juni 2019, kan rekrutteringen gjennomføres. Dersom bemanningen i motsatt fall er høyere enn dimensjoneringstallene, 
kreves det særskilte vurderinger av tiltak som kan redusere årsverksforbruket.

Når det gjelder de administrative tjenestene, er alle virksomheter og avdelinger nå på det nivået som de ble dimensjonert for 
i 2019. Det innebærer en reduksjon av årsverk på cirka 12 prosent i forhold til antall årsverk i de tre gamle kommunene.

Innenfor andre områder har det vært krevende å forholde seg til den dimensjoneringen av årsverk som ble foretatt i juni 
2019, da det viser seg at årsverkene i realiteten ikke var et nøyaktig mål på den faktiske ressursbruken/lønnsutbetalingene i 
kommunene. Dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg hvor det er mye bruk av timelønte arbeidstakere.

I skole og barnehage vil antall årsverk variere med antall barn jf bemanningsnormer.

Mermedbestemmelse

Det er lagt stor vekt på å videreføre det gode samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene og 
vernetjenesten som var i prosjektperioden forut for etablering av den nye kommunen. Dette er tydeliggjort gjennom en felles 
erklæring mellom partene, «Tyrifjord-erklæringen».

Til grunn for samarbeidet ligger følgende:

• Visjon: Drammen Kommune skal være en foregangskommune hvor partssamarbeidet preger utviklingen av gode tjenester 
til innbyggerne og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

• Verdier: Åpenhet, tillit og involvering.

• Samarbeid skal preges av mermedbestemmelse gjennom: Rolleforståelse, åpen dør, tidlig innsats og trygge møtepunkter.
Det er etablert ulike regelmessige møtefora:

• Samarbeidsmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud på kommunalsjefnivå (månedlig)

• Rådmannens kontaktmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud (i forbindelse med pandemisituasjonen gjennomføres 
dette ukentlig)

• AMU (arbeidsmiljøutvalg)

• PSU (partssammensatt utvalg)

• Drøftingsmøte
HMS-utvalg i alle virksomheter er under etablering.
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Attraktiv arbeidsgiver
Drammen kommune preges av store omstillinger, og med utgangspunkt i brukernes behov er det avgjørende at 
organisasjonen finner nye måter å samhandle og løse oppgavene på. Det er en målsetning at innovasjon skal skje i møtet 
mellom innbyggerne og ansatte, og organisasjonen må legge til rette for å prøve ut nye løsninger. Nok og riktig kompetanse, 
innovasjon og utvikling vil sikre at Drammen kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver for dagens og fremtidas 
arbeidstakere. 

I tillegg til nye samhandlingsformer, vil også den teknologiske utviklingen utløse nye og økende behov for kontinuerlig læring 
i kommuneorganisasjonen. For å dekke kompetansebehovet er det essensielt å utvikle og ta i bruk kompetansen til dagens 
ansatte. Vi skal utvikle metode for kollegalæring for utvikling av beste praksis og høy kvalitet i tjenestene. Drammen kommune 
skal legge til rette for at flere kan jobbe mer, der ansettelser i hele stillinger er målsettingen. 

Som et ledd i arbeidet med å sikre at Drammen kommune er en attraktiv arbeidsgiver, er det igangsatt et innledende arbeid 
med en overordnet rekrutteringsstrategi for kommunen. 

 Strategien skal si noe om følgende satsingsområder 

 1. Organisasjonsutvikling

 2. Omdømmebygging

 3. Profesjonell rekrutterer

Det legges opp til bred medvirkning fra både tillitsvalgte og ledere på alle nivåer i arbeidet med rekrutteringsstrategien. 

Ledelse
Det var planlagt oppstart av lederskolen i april 2020, men både ladestasjonen for virksomhetsledere og samlinger for alle 
ledere har blitt utsatt grunnet pandemien. Kommende høst/vinter planlegges det nå for kommende hovedfokus:

• Felles verdigrunnlag
Et arbeid pågår for å gjennomføre en prosess der hensikten er å definere, beslutte og forankre et felles verdigrunnlag i 
kommunen. Prosessen er tenkt gjennomført høst 2020 som samlinger for alle ledernivåer. I forkant kan det være aktuelt med 
en forundersøkelse blant alle ansatte for å fremskaffe et utgangspunkt på innholdssiden i samlingene.

• Tillitsbasert ledelse som bærende ledelsesfilosofi:
I styrende dokumenter i Drammen kommune er det beskrevet at kommunen i sin styringsmodell ønsker ledere som utøver 
tillitsbasert ledelse med sterkt fokus på samhandling på tvers av sektor og faggrenser.

I prosessen med å utvikle en ny styringsmodell pågår det nå et arbeid for å definere hva kommunen legger i begrepet 
tillitsbasert ledelse og hvilken lederadferd som kan understøtte målsettingen om tillitsbasert ledelse. I dette ligger det et mål 
om utstrakt samhandling på tvers i hele organisasjonen for å kunne gi og utvikle gode tjenester for våre innbyggere.

Målsettingen er å kunne sette opp et felles grunnlag for hva Drammen kommune legger i tillitsbasert ledelse, samhandling 
på tvers og hvilket rapporteringssystem som kan legges til grunn. Dette kan i neste fase operasjonaliseres i konkrete tiltak i 
lederskolen.

Samtidig vil det pågå et utviklingsarbeid for å kunne definere innhold i lederskolen i et mer permanent og langsiktig 
persepektiv.

Status lærlinger – 1. tertial 2020
Drammen kommune har per 1. tertial 129 lærlinger og lærekandidater (88 helsefagarbeidere, 37 barne- og 
ungdomsarbeidere, to mediagrafikere, en kjemi- og prossarbeid og en institusjonskokk). 

Status rekruttering 2020:

Enhet for yrkesfagopplæring mottok 205 søknader til læreplass, 48 av disse er tilbudt læreplass. 

Lærefag Mottatte søknader Gitt tilbud om læreplass
Helsefag 129 25

Barne- og ungdomsarbeider 69 22

Kontor og administrasjon 2 0

IKT-service 4 0
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Lærefag Mottatte søknader Gitt tilbud om læreplass
Institusjonskokk 1 1

4-årig løp Salg og service Inntak via vgs 2

4-årig løp Helsefag Inntak via vgs 8

Menn i helse Inntak ihht avtale med kommunen 13

Totalt   71 

Inntaket er basert på budsjetterte lønnsmidler, tilgang på læreplasser og tilgjengelig kapasitet og ressurser i enhet for 
yrkesfagopplæring for faglig veiledning og oppfølging i læretiden. Per 31.12.20 vil kommunen ha 145 lærlinger og 
lærekandidater i fem lærefag.

Organisering Enhet for yrkesfagopplæring:

Enheten innehar personalansvar for samtlige lærlinger, og sørger i tillegg for kompetanseheving og veiledning frem til bestått 
læretid. Enheten har ansvar for koordinering av praksisplasser for cirka 650 studenter og elever i helse- og sosialfaglige 
utdanninger. Enheten sørger for rådgivning om yrkesfagopplæringens muligheter til ansatte og øvrige virksomheter internt og 
eksternt i kommunen. 

Bemanningssentral
Bemanningssentralen som er opprettet i forbindelse med pandemien koordinerer behov og tilgjengelige ressurser for 
linjeledelsen. I den mest intense perioden fra midten av mars til midten av april var det 5 personer knyttet til sentralen, i 
100 prosent stillinger. I samarbeid med Personalavdelingen og 1. linjen, tilbys ledere bistand til all administrativ og formell 
håndtering av intern omplassering og andre midlertidige ansettelser.

Bemanningssentralen tilbyr et supplement til den omplasseringen og omfordelingen av oppgaver som gjennomføres internt i 
de ulike virksomhetene. Alle beslutninger om omplasseringer ligger hos leder, mens bemanningssentralen kun koordinerer og 
tilrettelegger innenfor de rammebetingelsene og føringene som til enhver tid er gjeldende.

Bemanningssentralen har jobbet kontinuerlig med å forbedre sine rutiner, for å kvalitetssikre og effektivisere bistanden til 
linjeorganisasjonen.

Bemanningssentralen har formidlet i størrelsesorden 180 personer inn i behov som er meldt inn av linjen. Omtrent halvparten 
av behovene har vært innen helse/omsorg og omtrent halvparten har vært innen frivillighet og renhold. Sentralen har 
formidlet personer som har meldt interesse som frivillige; levert inn søknad på den generelle søknad i webcruiter, via 
vikarbyråer, gjennom den nasjonale database for helsepersonell og gjennom interne meldinger fra ledere som har meldt fra 
om ledig kapasitet.

Kompetansetiltak - kompetansesenteret
Kompetansesenteret har 1. tertial naturlig nok vært preget av å være i en oppstartsperiode, der handlingsplaner med 
tilhørende tiltak fra de tre kommuner ble kartlagt og planlagte aktiviteter for våren 2020 ble ivaretatt. I hovedsak har de 
kompetansehevende tiltakene vært rettet mot Skole, Barnehage, Omsorg og Helsefremmende tjenester 0-100, i tillegg til stor 
aktivitet knyttet til pandemien. E-læringsaktiviteten har vært høy i 1. tertial. Nærmere 8 000 kurs er delt ut og nesten 
4 000 kurs er gjennomført i perioden. Det har vært fokus på opplæring innen hygiene/smitte i alle relevante virksomheter og 
det er gjennomført mye grunnleggende opplæring for helsepersonell som har kommet inn i midlertidige stillinger i kommunen, 
knyttet til pandemisituasjonen. 
Opprettelsen og organiseringen knyttet til frivillighet har også vært en av de større oppgavene i Kompetansesenteret i 1. 
tertial. Ansatte i Kompetansesenteret har også oppgaver knyttet til ulike faglige nettverk innenfor de nevnte programområder. 
Dette gjelder både internt i kommunen, i samarbeid med andre kommuner i tidligere Buskerud og i samarbeid med tre andre 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken. 
 
Det er også startet opp arbeidsgrupper når det gjelder planer for kompetanse- og tjenesteutviklende aktiviteter i de største 
programområdene. Med bakgrunn i samarbeid om planer og aktiviteter i de tre tidligere kommunene de siste to årene, er 
tjenester innenfor Rus og psykisk helse og Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne godt i gang med aktiviteter 
innen kompetansehevende og tjenesteutviklende tiltak/prosjekter. 
 
Drammen fikk i februar godkjent sin andre offentlige PhD stipendiat. Forskningsfeltet her ligger innen fagfeltet Rus og psykisk 
helse. Planleggingen av Sommerskolen 2020 er også gjennomført og er planlagt gjennomført sommeren 2020.
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HR statistikk 
Som følge av at kommunen er nyetablert er det ikke sammenliknbare tall mot tidligere år når det gjelder HR statistikk. Første 
tertial er benyttet til å utarbeide rapporter og kvalitetssikre data og uttrekk for å kunne analysere utviklingstrekk. Arbeidet med 
å utarbeide HR statistikk og rapportering på dette vil fortsette frem mot 2. tertialrapport og videre ut i året. 

Årsverk og antall ansatte
Det finnes flere metoder for å telle årsverk. Det er valgt å telle på faktiske lønnsutbetalinger til ansatte fordelt på de tre 
hovedkategoriene fastlønn, timelønn og overtid. Dette gir en god indikator på forbrukte årsverk på måletidspunktet som her er 
ved lønnsutbetalingen i mai. 

Når det gjelder årsverk timelønn, så finner vi at dette i stor grad samsvarer med sykefraværet i virksomhetene som må sette 
inn vikarhjelp.

Programområde 
navn

Årsverk fastlønn Årsverk timelønn Årsverk overtid Antall ansatte

P01 Skole 1 595,88 24,93 3,17 2142

P02 Barnehager 681,39 15,69 1,22 874

P03 Forebyggende 
tjenester

284,33 4,22 2,34 347

P04 Helse 248,40 35,59 18,88 419

P05 Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne

387,54 68,09 2,78 768

P06 Hjemmetjenester og 
institusjon

1 187,87 265,00 27,24 2659

P07 Rus og psykisk helse 169,09 7,97 1,51 263

P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

228,93 1,00 1,09 254

P09 Kultur, idrett og 
frivillighet

142,04 3,16 1,11 257

P11 Utbygging og 
samferdsel

115,99 2,34 1,05 131

P12 Vann, avløp og 
renovasjon

67,40 1,27 1,41 97

P13 Arealplan og miljø 89,66 0,00 0,02 111

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

303,60 0,38 2,32 340

P15 Samfunnssikkerhet 14,20 2,18 2,66 21

P16 Næringsutvikling 2,00 0,00 0,00 2

P18 Politisk styring 9,00 0,00 0,09 9

Totalsum 5 527,33 431,80 66,89 8694 

Turnover 
Turnover er et mål på hvor mange ansatte som slutter i en organisasjon mellom to måletidspunkt. I KS området telles dette 
i desember hvert år. Tabellen under viser andel ansatte som sluttet i de tre sammenslåtte kommunene i perioden desember 
2018 til desember 2019, sammenliknet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Buskerud.

  Nye Drammen Gamle Drammen Svelvik Nedre Eiker Landsgjennomsnitt Buskerud

Turnover 3,4(10,2) 16,8 15,4 14,3 14,9 14,8

Tabellen har hentet tall fra KS-PAI statistikk for perioden 1.12.2018 – 1.12.2019. Tallet i parentes er en beregning av hva 
turnover vil være ved utgangen av året gitt at det er like mange som slutter de to neste tertialer.
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I tabellen under er det satt opp en mer detaljert framstilling av utviklingen i turnover i antall ansatte og årsverk. Vi antar at det 
lave tallet for januar og februar skyldes at det var mange som sluttet i de tre kommunene like før sammenslåingstidspunktet. I 
den samme perioden er det registrert 218 nye ansatte.

Figuren viser turnover per måned i antall ansatte og årsverk.

Sykefravær

Programområde jan feb mar apr Tot
P01 Skole 7,60 % 7,98 % 8,08 % 6,20 % 7,50 %

P02 Barnehage 10,58 % 12,43 % 13,03 % 10,15 % 11,58 %

P03 Forebyggende 
tjenester (inkl. 
barnevern)

8,01 % 8,81 % 7,35 % 4,34 % 7,17 %

P04 Helse 6,78 % 7,17 % 8,54 % 5,75 % 7,10 %

P05 Mennesker 
med nedsatt 

funksjonsevne

12,17 % 12,48 % 14,46 % 9,41 % 12,20 %

P06 Hjemmetjenester 
og institusjon

12,09 % 12,16 % 14,20 % 10,96 % 12,40 %

P07 Rus og psykisk 
helse

7,85 % 9,67 % 12,33 % 9,04 % 9,77 %

P08 Sosialtjeneste, 
etablering og 

bolig

8,51 % 9,25 % 8,73 % 7,23 % 8,46 %

P09 Kultur, fritid og 
idrett

5,37 % 5,98 % 6,30 % 4,52 % 5,57 %

P11 Utbygging og 
samferdsel

3,93 % 3,18 % 5,04 % 3,18 % 3,87 %

P12 Vann, avløp og 
renovasjon

4,11 % 4,44 % 4,65 % 4,11 % 4,33 %

P13 Arealplan og 
miljø

6,62 % 7,10 % 6,02 % 3,84 % 5,91 %

P14 Ledelse, 
styring og 

administrasjon

6,11 % 6,25 % 5,49 % 3,87 % 5,47 %

P16 - - - - -

P18 Politisk styring 0,50 % 0,00 % 2,94 % 0,00 % 0,94 %

Totalsum   8,90 % 9,43 % 10,16 % 7,56 % 9,05 %

*Næringsutvikling rapporteres ikke da utvalget av ansatte er for få.

Tabellen viser totalt sykefravær per programområde. Det foreligger ikke sammenliknbare tall med andre kommuner på dette 
tidspunktet. Generelt kan man si at gjennomsnittlig sykefravær per år i norske kommuner har ligget i underkant av 10 prosent 
de siste 10 årene. Drammen ligger per nå noe under dette nivået.  

Det er KS som utarbeider sammenliknbar sykefraværsstatistikk for kommunene. Denne publiseres normalt en gang per år.
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Bakgrunn og formål  

Finansrapporten omhandler kommunens finansielle resultater og finansielle risiko, og er 
utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. 
Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) 
og passiva (rentebærende gjeld).  

Drammen kommunes gjeldende finansreglement ble vedtatt av Drammen kommunestyre 
10.12.2019. 1 Drammen kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en 
søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikres størst mulig 
forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Reglementet fastsetter rammer og 
begrensinger for å hindre at kommunen tar vesentlig finansiell risiko: 
 

• Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke 
løpende forpliktelser.  

• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 
under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko, samt behovet for forutsigbarhet i lånekostnader 
 

Likviditet  

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er 
minst like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dagene. Driftslikviditeten er 
plassert i kommunens hovedbankforbindelse. 

I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover 
driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond med lav risiko og 
rentebærende verdipapirer med kort løpetid.  

Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om 
trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Sparebank1 SRBank har kommunen en fast 
trekkfasilitet på 400 millioner kroner knyttet til kommunens ordinære driftskonto. I en 
overgangsfase mellom ny og gammel bank har det i korte perioder vært behov for å trekke på 
kassekreditt i SRBank. I tillegg har det også i perioder tidlig på året vært gjort trekk på  
tidligere Drammen kommunes kassekreditt i Nordea.  

Likviditetsutviklingen  

Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av løpende endringer i 
driftslikviditeten. Likviditeten påvirkes også av når kommunen gjennom Lånefondet tar opp 
langsiktige lån til finansiering av investeringer. Konsernkontoen inneholder kontiene til alle 
enhetene som ligger under den juridiske enheten Drammen kommune. Ved planlegging og 

 
1 https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/organisasjon-og-
administrasjon/dokumenter/finans_og_gjeldsregelemt_drammen_vedtatt.pdf 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/organisasjon-og-administrasjon/dokumenter/finans_og_gjeldsregelemt_drammen_vedtatt.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/organisasjon-og-administrasjon/dokumenter/finans_og_gjeldsregelemt_drammen_vedtatt.pdf
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opptak av nye lån og /eller refinansiering av eksisterende lån tas det hensyn til 
likviditetsutviklingen. Drammen kommune benytter seg av den ledige likviditeten som er 
tilgjengelig i løpet av året for om mulig å utsette låneopptaket til et senere tidspunkt. 
Drammen kommune hadde ved årsskifte plassert 200 millioner kroner i pengemarkedsfond 
med lav risiko. Disse midlene er svært likvide og kan tas ut med kun en dags varsel og kan 
dermed anses som en del av kommunens likviditet. For å sikre likviditeten ved innkjøring av 
den nye kommunen, valgte rådmannen i januar å gå ut av to pengemarkedsfond med samlet 
pålydende 100 millioner kroner til realisasjonsverdi 103,3 millioner kroner, og med en samlet 
gevinst i forhold til bokførte verdier per 1.1.2020 på totalt 82 000 kroner. Ved utgangen av 
april har kommunen fortsatt 100 millioner kroner plassert i likvide pengemarkedsfond, i 
tillegg til 100 millioner kroner plassert på høyrente konto til noe gunstigere betingelser hos 
sin hovedbankforbindelse Sparebanken1 SRBank. 
 
Plassering i pengemarkedsfond med lav risiko per 30.04.2020 

 
Plasseringene er gjort innenfor punkt 6.3 i vedtatt finans- og gjeldsreglement 
 
Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på 
driftskonto. Innestående likviditet på driftskonto med tillegg av plasseringer beløp seg ved 
utgangen av april til totalt ca. 881 millioner kroner. Likviditeten overvåkes løpende i forhold 
til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Kommunens likviditet vurderes per 
1.tertial å være god. 
 

Lånefondets lånegjeld 

Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. 
Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på 
enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. 
 
Lånegjelden i Drammen kommunes Lånefond var per 1. januar 2020 på 8 352,6 millioner 
kroner. Det er ved utgangen av 1. tertial ikke fastsatt en endelig åpningsbalanse for 
Lånefondet. Fondets gjeldsforpliktelser per 1. januar er derfor foreløpig beregnet med 
utgangspunkt i bokført gjeld i hver av de tre sammenslåtte kommunene per 31. desember, 
2019. Det er i løpet av 1.tertial betalt 40 millioner kroner i avdrag. I tillegg er gjelden 
nedbetalt med ytterligere 7,6 millioner kroner i avsatt, ikke innbetalt avdrag for 2019 i 
tidligere Svelvik og Nedre Eiker kommune. Etter innbetalte avdrag og opptak av ny lånegjeld 
med til sammen 300 millioner kroner, beløper Lånefondets gjeld seg ved utgangen av 1.tertial   
ca. 8 605 millioner kroner. 

Lånefondets låneramme i vedtatt budsjett for 2020 er på 620,6 millioner kroner. Det er lagt til 
grunn at re-bevilgninger fra 2019 for de tre tidligere kommunene samlet vil medføre en 

Dato Fond Innskudd Avkastning 2020 Bokført verdi 30.04.2020
21.08.2017 Pluss Likviditet II 50 000 000
20.12.2017 Pluss Likviditet II 50 000 000
21.08.2017 Nordea Likviditet 20 50 000 000 39 857 0
20.12.2017 ODIN Pengemarked 50 000 000 42 331 0

Sum 200 000 000 531 793 104 040 683

449 605 104 040 683
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økning i lånerammen med cirka 149 millioner kroner. Foreslåtte endringer i 1. tertialrapport 
gir en økning i lånerammen med ytterligere 78,3 millioner kroner. Forutsatt at kommunestyret 
slutter seg til de foreslåtte endringene, vil ny revidert låneramme for 2020 bli 847,9 millioner 
kroner.  

Behovet for nye låneopptak i 2020 må vurderes fortløpende i forhold til fremdrift i 
investeringsprosjektene samt ubrukte lånemidler fra de tre tidligere kommunene, som ved 
inngangen til året utgjorde netto 54,3 millioner kroner. Lån søkes tatt opp til markedets beste 
betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med 
prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp2. Tilbudene vurderes også i forhold til 
prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.  
 
Utvikling i lånegjeld 2018-2020 (i løpende mill. kroner)  

  
 
Refinansieringsrisiko 
 
I løpet av de neste 12 månedene vil gjeld tilsvarende 1 413 millioner kroner forfalle til 
refinansiering. For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre 
låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune vil derfor legge vekt på å 
kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP og Kommunalbanken med bruk av 
markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen 
fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av april. Kommunalbanken er 
kommunens største långiver. Sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån har sertifikater 
med korte løpetider vist seg å være et effektivt og prisgunstig alternativ for å ta ut effekten av 
renteendringer i markedet. Det er god tilgang på kapital i bankene og risikoen for at 
sertifikatlån ikke blir refinansiert pga. tilgang til kapital vurderes fortsatt som liten.  
 
 

 
2  Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold 
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Lånefondet - långivere, motparter og produktfordeling pr. 30.04.2020 (% av lånegjeld) 

  
 
I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den 
totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på 8 605 millioner kroner innebærer dette at ett 
enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 1 290 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger 
godt innenfor dette kravet med de største enkeltlånene på 400 millioner kroner.  
 
For å begrense refinansieringsrisikoen er det også hensiktsmessig å spre låneforfallene i tid. 
Figuren nedenfor viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave 
søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere 
avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.  
  
En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må 
refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i såfall innebære en finansiell risiko. 
 
Kapitalbinding per april 2020 
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Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til kommunekassen og de kommunale 
foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er 
Drammen Eiendom KF og Drammen kommunekasse som svarer for det alt vesentlige av 
Lånefondets utlån.  
 
Rentesikringsstrategi 
Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av 
låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel 
kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens 
finanskostnader.  

Valg av rentebinding skal gjennomføres i tråd med gjeldende strategi. Minimum 1/3 av 
gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha 
fast rente (rentebinding lenger enn et år), mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen.  
Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 
prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av 
kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring 
vurderes jevnlig, blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med 
finansrapporteringen.  

Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 54 prosent, mens lån med kortsiktige 
rentevilkår utgjør 46 prosent. Dette er godt innenfor vedtatt rentesikringsstrategi. Det benyttes 
en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i 
lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, 
eller omvendt.  Risiko som sikres ved rentebytteavtaler i Lånefondet er rentevariasjoner i 
flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i 
fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke 
en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene 
vurderes likevel som effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i 
kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet) så godt som fullt ut motsvares 
av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene 
bokføres ikke i balansen, ei heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. 
Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres ikke er balanseført. 
Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser 
eller finansiering. Det er per utgangen av april inngått rentebytteavtaler for totalt 1 640 
millioner kroner. Det er ikke inngått nye avtaler så langt i 2020.  

For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene. 
Figuren nedenfor viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende 
rente har rentebinding lavere enn 1 år. I gruppen 0 -1 år inngår også avdrag på fastrentelån og 
fastrentelån (bullet lån) samt lånesikring (rentebytteavtaler) som forfaller til refinansiering 
innen 12 måneder   En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å 
eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet. 
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Rentebinding per april 2020 

 

Finansreglementet åpner for rentebinding på opptil 20 år på hvert lån. Lånefondet har for 
tiden ingen rentesikringer ut over 15 år. Det er god spredning på forfallene. 
 

Renteutviklingen i 2020 
Budsjett 2020 er basert på renteforutsetning med utgangspunkt i Norges Banks renteprognose. 
Det er forutsatt et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 1,80 prosent og et gjennomsnittlig 
marginpåslag på kommunens innlån på 50 basispunkter. Samlet utgjør dette en forventet 
innlånsrente for 2020 på 2,30 prosent for lån med variabel rente. 

Som følge av korona-pandemien som raser i verden, har Norge på lik linje med mange andre 
land stengt ned store deler av økonomien. Pandemien kom på toppen av en periode med 
betydelig oljeprisfall, uro i aksjemarkedene og en sterkt svekket kronekurs, og 2020 vil etter 
all sannsynlighet gå inn i historiebøkene som det største kriseåret som har rammet både landet 
og verden i fredstid.  

For å bidra til å dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for langvarige konsekvenser for 
produksjon og sysselsetting, har Norges Bank siden 13. mars kuttet styringsrenten tre ganger 
– første gang med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent, og med ytterligere 0,75 prosentpoeng til 
0,25 prosent på ekstraordinært rentemøte 20.mars. På rentemøtet 7. mai ble styringsrenten satt 
ytterligere ned til 0 prosent. Norges Bank ser ikke for seg ytterligere rentekutt og negativ 
rente i Norge, men gir uttrykk for at dagens styringsrente vil kunne ligge uendret en god stund 
fremover.  

Lavere rentenivå forventes å gi reduserte renteutgifter i Lånefondet, men det er kun netto 
rente eksponert gjeld som vil få en nettoeffekt i kommuneregnskapet. Fall i renten vil også gi 
reduserte renteinntekter fra innestående likviditet og plasseringer, redusert rentekompensasjon 
fra Husbanken og lavere gebyrinntekter på selvkost som følge av lavere kalkulatorisk rente. 
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Lånefondets kontantresultat 
Det har vært en viss treghet i finansmarkedet før redusert styringsrente har fått fullt 
gjennomslag til i lånerentene. Norges Bank har gjennom ulike tiltak også bidratt til å 
opprettholde likviditet i finansmarkedene, og kommunene har så langt ikke hatt store 
problemer med å refinansiere sine lån ved forfall. Ved utgangen av 1.tertial er renter og 
kredittmarginer i ferd med å normalisere seg, markedene fungerer og det er god likviditet. 

Lånefondet har i løpet av mars tatt opp et nytt, markedsbasert sertifikatlån på 300 millioner 
kroner til rentesats 1,47 prosent. Lånet er en del av årets låneopptak, og har en varighet på 
seks måneder. Videre refinansierte Lånefondet i april et sertifikatlån på 100 millioner kroner. 
Låner er videreført som et tolv måneders sertifikatlån til 1 prosent rente. 

Drammen kommune har en diversifisert låneportefølje med god spredning i låneforfallene og 
en høy andel langsiktige lån. Kommunen har få lån til refinansiering i 2020 og kapitalrisikoen 
vurderes som lav. 

Oppdatert anslag viser en mulig forbedring i Lånefondets kontantresultat i størrelse 16 -18 
millioner kroner, basert på en forventing om at rentenivået holder seg på tilnærmet samme 
nivå ut året. 

Bykassens finansbudsjett 
Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. 
Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på 
driftskonto. Som en følge av fallende markedsrente anslås det foreløpig at kommunekassens 
renteinntekter kan bli i størrelse 2 – 4 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

 
Oppsummering – finansområdet  
Finansmarkedene er fortsatt preget av betydelig usikkerhet og store og raske svingninger. Det 
er per i dag vanskelig å forutse hvor lenge denne uoversiktlige situasjonen vil vedvare. 
Nedsatt rente taler for at kommunens innlånsutgifter vil bli lavere enn budsjettert, men 
samtidig må det som nevnt også forventes at avkastningen på plassering av kommunens 
overskuddslikviditet og andre renteavhengige inntekter bli redusert. I tillegg til at det fortsatt 
er forholdsvis tidlig på året, bidrar dette i sum til at oppdatert årsprognose er beheftet med 
betydelig usikkerhet. Et foreløpig anslag indikerer en netto besparelse på finansområdet 
samlet i størrelse 13 - 15 millioner kroner basert på dagens rentenivå. Utviklingen på området 
følges tett. 
 
 
Rådmannen i Drammen, 02. juni 2020 
 
Elisabeth Enger Trond Julin                                                      
rådmann                                                          direktør styring og eierskap 
 
 
Saksbehandler: Anne Irene Løvald, økonomirådgiver 
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SAK 34/20:  TERTIAL RAPPORT T1-2020 

 

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Rapport for 1. tertial 2020 vedtas. 

 

2.  Rebevilgning iht punkt 7.2 og budsjettjustering i investeringsbudsjett ref punkt  7.3 

vedtas  

 

3.  Styret tar til orientering at pandemien har medført et ekstraforbruk på kr. 1 920 000,- 

eks. mva. pr 30.04.2020. Styret ber om at dette innarbeides sammen med kommunes 

øvrige merforbruk vedrørende pandemien.  

 

4.  Saken oversendes rådmannen for videre behandling. 

 

 

 

 

 

 

Gjermund Riise Brekke     Ellen M. Bowitz 

daglig leder       økonomisjef    
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1 INNLEDNING  

Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor 

eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av 

eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.  

 

2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 

Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.04.2020. Det er foretatt enkelte 

avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert 

ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har 

andre variasjoner over året. Det er også justert mellom hovedposter.  

 

Driftsregnskapet viser en omsetning i 1. tertial på kr. 324,0 mill., som er kr. 6,6 mill. 

bedre enn periodens budsjett. Resultat før eiendomssalg er kr. 31,7 mill., som er kr. 12,4 

mill. bedre enn budsjettert.  

 

Inntekt fra salg av eiendom utgjør kr. 5,7 mill. etter fradrag av salgskostnader. 

Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Bokført gevinst ved salg av 

eiendom utgjør kr. 4,1 mill., som er kr. 0,3 mill. mindre enn budsjettert.  

 

Totalt viser regnskapet et netto resultat på kr. 35,7 mill. som er kr. 12,1 mill. bedre enn 

periodens budsjett pr. 1. tertial. 

 

Eieruttak for 1.tertial utgjør kr 29,1 mill. Eieruttak for 2020 er budsjettert til kr. 87,4 

mill.kr. 

 

I balansen for 1. tertial er anleggsverdier, gjeld og egenkapital oppgitt uten ny åpnings-

balanse fra kommunesammenslåingen. Ny åpningsbalanse og endringer i driftsbudsjett 

innarbeides i 2. tertial 2020, etter avklaring med Rådmannen om fastsettelse av 

strategiske grep vedrørende anleggsverdier, gjeld og egenkapital. 

Driftsbudsjett for T1 er i henhold til styrevedtak fra sak 03/20 Budsjett 2020-etter 

kommunestyrets behandling.  
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3 EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD  

3.1 Energi og miljø i fokus 

DEKF har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspekt og har store ambisjoner om 

miljøvennlige løsninger i eiendomsmassen. DEKF har opparbeidet stor kompetanse på 

området, og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. 

 

Formålsbygg består av ca. 410.000 m2 eiendomsmasse og det arbeides nå med å 

implementere tidligere Nedre Eiker og Svelviks databaserte systemer slik at vi får etablert 

en helhetlig drift. I april ble det startet ladning av termiske lager av energi på Fjell 

(GeoTermos) og tidlig i mai forventes hele systemet satt i drift. Solcellene på 

brannstasjonen har vært i drift i hele 1 tertial. 

3.2 Eiendomsdrift formålsbygg 

Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer 

tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, (styring og 

utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon), elektriske anlegg, (varmesystemer), 

vann og sanitær, nøkkel- og låssystemer, brannsikkerhet, enklere vedlikehold, samt drift 

av uteområder. Alt har gått som normalt og vi ligger litt under budsjett. Det har vært 

enkelte mindre skader på noen eiendommer i 1. tertial 2020, men ingen som har medført 

bruk av forsikring og utløsing av egenandelen.  

 

DEKF er ansvarlig for vaktordning på alle byggene, og den er for tiden todelt. 

Vaktordningen for alle bygg i tidligere Drammen og Svelvik (kommunedelene 3-10) er 

ivaretatt gjennom Nokas og rammeavtalen for vakt og sikkerhetstjenester. Vaktordningen 

for alle bygg i tidligere Nedre Eiker er organisert med egne ansatte som var i ordningen i 

2019. Denne ble forlenget til og med 30.06.2020. DEKF har hatt drøftingsmøter med 

tillitsvalgapparatet med mål om å få på plass en ny permanent felles vaktordning for alle 

bygg pr. 01.07.20, og konkludert med at vi går mot å overlate vaktordningen for hele 

eiendomsmassen i Drammen kommune til eksternt vaktselskap. 

 

Det er i 1. tertial foretatt en anbudskonkurranse for grønt stell på alle eiendommer, både 

formålsbygg og boliger, i kommunedelene 3-9. Det er valgt ny leverandør for de neste 2 

årene med opsjon for ytterliggere 2 år. 

3.3 Eiendomsdrift bolig 

DEKF forvalter ca. 1 400 boliger fordelt på 10 kommunedeler. Eiendomsdrift på bolig 

omfatter oppgaver, kontroller og rutiner som er nødvendige for å ta vare på verdier, 

sikkerhet og brukerne av bygningsmassen.  

 

DEKF Bolig bruker Facilit FDVU Helpdesk funksjon for innrapportering av avvik. 

Boligtjenesten melder inn avvik til driftsavdelingen fra leietakere. Dette verktøyet gir en 

god oversikt på innmeldte behov og avvik, med dialogfunksjon og historikk. 
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Etter at Covid-19 pandemien startet medio mars har driftsledere på bolig hatt god dialog 

med leietaker vedr. avvik i hjemmet. Det tas forhåndsregler og de følger Folkehelse-

instituttets råd og informasjon. Det er fokus på smittevern og om å holde god avstand, 

bruke hansker og ha antibac i bilen dersom håndvask ikke er mulig. 

 

Driftsbudsjettet for 2020 er på kr. 22.9 mill. og skal dekke alle løpende driftsutgifter. 

3.4 Vedlikehold formålsbygg 

På bakgrunn av gjeldene vedlikeholds-strategi er det utarbeidet en årlig detaljert vedlike-

holdsplan. For 2020 inneholder den ca. 500 tiltak på formålsbygg. Det er avsatt totalt kr. 

38,3 mill. i 2020 til vedlikehold i driftsbudsjett. I tillegg kommer rehabiliteringstiltak 

gjennom investeringer for kr. 37,7 mill. hvorav kr 3,0 mill. er avsatt til mindre tilpassinger 

skolebygg og 5,0 mill. til solcelleinstallasjoner. Dette medfører for lite midler til ordinært 

vedlikehold og oppgraderinger av eiendommene, som på sikt vil svekke vår evne til å 

ivareta bygningsmassen.  

På Marienlyst energisentral er det gjort en utredning av kjølemaskiner (isproduksjon) og 

varmepumper (energiproduksjon) hvor det er behov for betydelig oppgradering etter ca. 

20 års drift. Løsningene og kostnadene må vurderes nærmere, men ligger i størrelsesorden 

kr. 6,0 - 10,0 mill. 

 

Marienlyst energisentral 

Energisentralen for Marienlyst-området spiller en meget viktig rolle for produksjon av 

kulde til den store kunstisbanen og levering av varme til en rekke omkringliggende bygg. 

Nå er mesteparten av utstyret i energisentralen nesten 20 år gammelt. Noen viktige 

komponenter har av ulike grunner allerede blitt skiftet ut med nye. Situasjonen er at flere 

av de viktige kjølemaskiner / varmepumper enten har havarert eller må påkostes 

nødvendig utbedringer og overhalinger. Det er kostbart, og det er begrenset tilgang på 

viktige reservedeler. Budsjettrammene for nødvendige oppgraderinger er kr. 12,0 mill. 

inkl mva. 

 

Dette er kostnader/investeringer DEKF ikke greier å finansiere over ordinære drifts-

rammer, imidlertid er husleiesystemet slik organisert at DEKF over tid opparbeider en 

reserve som kan disponeres for å benyttes til ekstraordinære tiltak som igjen skal 

opprettholde nivåene på eiendomsmassen.  

 

Det anbefales derfor at kommunestyret vedtar investeringsmidler for oppgradering av 

energisentralen på kr. 12,0 mill. og at dette finansieres av DEKFs opparbeidede 

egenkapital. Tiltaket vil ikke generere økt husleie.  

3.5 Vedlikehold bolig 

Fra nyttår fikk DEKF ansvar for en større boligmasse da tre kommuner ble sammenslått. 

Det var noe forskjeller i vedlikeholdsetterslepet i de tre tidligere kommunene og DEKF 

har startet jobben for å redusere etterslepet og utjevne forskjellene, men også ha fokus på 

å få gjennomført det planlagte løpende vedlikeholdet. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet i 

henhold til vår vedlikeholds strategi hvor tilstandsvurderinger er lagt til grunn, samt 

løpende innspill. DEKF har prioritert vedlikehold og oppgraderinger knyttet til helse, 

miljø og sikkerhet, samt tiltak som begrenser følgeskader.  
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Planen fordeler seg på ca. 60 tiltak som omfatter både vedlikeholdsmidler og 

investeringsmidler. Det totale budsjettet til vedlikehold er kr. 23,1 mill. hvorav kr. 16,5 

mill. av disse er øremerket utgifter ved leieboerskift.  

I tillegg kommer investeringsmidler til oppgradering av boliger kr. 8,15 mill. (inkl. mva). 

Flere av disse tiltakene vil ha inneklima- og energisparende effekt i form av oppgradering 

av vinduer, isolasjon, dører, ventilasjon og bytte til led lamper. Det er også tiltak som vil 

gi økt brannsikkerhet ved å oppgradere sikringsskap, dører (branndører) og brann-

varslingsanlegg. 

 

De 5 største tiltak er: 

Bygg Tiltak Beløp - kr 

Løkkeveien 5 Rehabilitere fasade/tak og innvendig 1.500.000 

Moreneveien 41 Rehabilitere alle fasader, vinduer/tak 1.400.000 

Nedre Kiøsterudgate 7 Oppgradere korridorer ift. brannkrav 900.000 

Storgaten 116 Takomlegging og maling fasader 600.000 

Nedbergkollveien 6 Rehabilitere fasader og innvendig 600.000 

 

Det er anslått at det i 2020 vil bli foretatt ca. 300 leieboerskifter. Det er en økning på 100 

fra 2019, noe som i hovedsak skyldes at DEKF har fått flere boliger å forvalte etter 

kommunesammenslåing. Budsjettet til leieboerskift er ikke økt fra i fjor og det vil 

medføre at beløpet man bruker på hvert skift må reduseres. Konsekvensen vil være at 

man må senke kravet til innvendig standard noe. Det har vært utført løpende leieboerskift 

også etter at Covid-19 pandemien startet i medio mars. 

3.6 Renhold 

3.6.1 Covid - 19  

Renholdet har fra medio mars vært preget av Covid-19 pandemi.  

Renholdet i hele porteføljen har fortløpende blitt justert i henhold til Veilederne 

som har blitt utgitt av Folkehelseinstituttet, samt i dialog med Beredskapsledelsen 

i kommunen. Det er sendt ut informasjon til skoler og barnehager om hvordan vi 

sammen skal opprettholde riktig renhold. Det har ikke vært økning i sykefraværet 

blant DEKFs renholdere av betydning som følge av corona pandemien.  

 

DEKF har kjøpt inn ytterligere desinfiseringsutstyret og roboter som benyttes på 

helse bygg og andre virksomheter.  

 

For å dekke det økte behovet for renhold i pandemiperioden har bemanningen blitt 

økt, blant annet er permitterte ansatte ved Drammensbadet vært leidd inn. 

3.6.2 Innkjøpt renhold etter anbud: 

På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca. 

176.000 m².  

 

Drift og kundetilfredshet 

Det har vært en del utfordringer i 1. tertial knyttet til innkjøpte renholdstjenester. I 

denne perioden har DEKF mottatt 59 avvik, flere av avvikene har alvorlige feil og 

mangler. Renholdsavdelingen har gjennomført flere møter med de ulike 
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leverandørene og det er opprettet tett kontakt med virksomhetene for å intensivere 

kontroller og oppfølging. Forholdene er bedret og DEKF anser at tiltakene som er 

satt inn er tilstrekkelig til at avvikene skal komme på et akseptabelt nivå og 

forpliktelsene iht. inngåtte avtaler opprettholdes. DEKF mener å ha en bra dialog 

og samarbeid med kundene. 

 

Kvalitetsoppfølging renhold 

I løpet av 1. tertial har det blitt gjennomført 9 NS-INSTA800 kontroller (kontroller 

av renhold iht. en Norsk standard) hvor 7 godkjente og 2 som ikke fikk bestått. Det 

har vært utfordrende å få utført alle planlagte NS-INSTA 800 kontroller på grunn 

av Covid-19, og nedstengte sykehjem/BSS. Det er opprettet tett dialog med 

renholdskontaktene som rapporterer daglig eller ved behov om renhold status. 

Klager og avvik loggføres, og følges opp av DEKF, som gjør nødvendige 

vurderinger samt iverksetter tiltak. På alle toaletter er det hengt opp kontroll-

skjemaer for dokumentasjon på utført renhold. I tillegg skal alle renholdere 

dokumentere utført renhold i byggene.  

 

Anbud: 

Innkjøpsavtalene settes regelmessig ut på anbud, det innkjøpte renholdet er fordelt 

på 4 kontrakter. I løpet av 2. tertial 2020 vil 3 av 4 kontrakter legges ut på ny 

anbudsrunde.  

3.6.3 Renhold i egenregi: 

Renhold med egne ansatte utfører renhold av 93 000 m2. 

 

Drift og kundetilfredshet 

Renhold valgte å omorganisere renholdet slik at flyttevasken i forbindelse med 

kommunesammenslåing i kommunedel 1, 2, 3 og 10 ble utført av egne renholdere. 

Dette arbeidet kan ikke fortsette etter den 28.04 på grunn av kapasiteten ved Covid-

19. I 1. tertial har DEKF mottatt 6 mindre avvik. Renholdsavdelingen har tett dialog 

og godt samarbeid med kundene, og har løst avvikene underveis. Klager og avvik 

loggføres, og følges opp av DEKF, som gjør nødvendige kontroller og vurderinger 

samt iverksetter tiltak. Det har vært vanskelig å få utført alle planlagte NS-INSTA 

800 kontroller på grunn av Covid-19, og nedstengte sykehjem/BSS. Det er opprettet 

tett dialog med renholdskontakten som rapporterer daglig eller ved behov om 

renhold status.  

 

Kvalitetsoppfølging renhold 

I løpet av 1. tertial har det blitt gjennomført 12 NS-INSTA800 kontroller hvor alle 

er godkjent. Alle toaletter har kontrollskjema for dokumentasjon på utført renhold. 

Alle renholderne dokumenterer alle renholdsoppgaver på nettbrett. 

3.7 Sosial dumping 

Utbygging: 

For oppfølging av sosial dumping gjøres egenkontroller på byggeplass. I tillegg 

gjennomfører kemneren kontroller hos eksterne entreprenører. 
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Renhold 

For oppfølging av sosial dumping blir det hvert år sendt ut et rapporteringsskjema fra 

DEKF. Det ble i slutten av april 2020 sendt ut et egenrapporteringsskjema til leverandører 

med svarfrist 31.mai 2020. 

Hvert tertial kontrollerer DEKF at renholdsleverandørene fortsatt er godkjente i 

Arbeidstilsynets renholds register, begge leverandører er godkjent i 1. tertial.  

 

Det ble i medio januar bestilt kontroll av renholdsleverandørene fra kemneren, det ble 

funnet et mindre avvik hos den ene renholdleverandører – dette er nå rettet opp.   

3.8 Forsikring  

Eiendomsforsikringene til tidligere Nedre Eiker og Svelvik er innlemmet i tidligere 

Drammen sin portefølje med KLP. 

Det er gjennomført anbud på forsikringsmegling. Av 3 tilbydere velges vinneren i løpet 

av 2. tertial. 

Det er ikke registrer nye skadesaker.  

3.9 Pandemi 

Generelt har DEKF hatt full drift, dog med noen endringer. Siden skoler og barnehager 

stengte og mange tok hjemmekontor, så har det vært mulighet for å lukke avvik på 

byggene våre, gjennomføre årskontroller fra leverandører, løpende service og egen 

internkontroll. Vi har benyttet muligheten til å utføre og forsere vedlikehold. 

Innledningsvis i pandemien ble det iverksatt mange oppdrag både for å begrense stoppen 

i byggenæringen, men også for å få utført planlagte aktiviteter når eiendommene var 

tomme.  

 

Våre renholdere, driftsledere og fagarbeidere er ekstra utsatt for smitte all den tid de er 

innom så mange forskjellige bygg og steder, men har håndtert denne utfordringen veldig 

bra og tatt nødvendige grep og forhåndsregler for å unngå egen smitte og smittespredning.  

 

Utbygging har sendt ut beskjed til alle entreprenører som jobber for DEKF om at vi som 

byggherre forventer at de utarbeider kontinuitetsplaner for drift under pandemi. 

Entreprenørene har laget slike planer, og de klarer å levere uten nevneverdig forsinkelse 

i sin fremdrift. 

 

Økonomiske konsekvenser av pandemien 

Det er opprettet et eget prosjektnummer for registrering av kostnader i denne forbindelse. 

Pr. 30.04.2020 har merforbruket som følge av pandemien vært: kr.1 920 000,- eks mva.  

 

Av dette er 130 000,- på bygningsmessige forhold, 1.730.000, - økt renhold og innkjøp 

av renholds utstyr/maskiner og 60 000,- er midlertidige flyttinger av arbeidsplasser.  

 

Det er fremdeles økt renhold ved sykehjem, barnehager og skoler. Det må jobbes med 

omfang av renholdet fremover innen de respektive programområdene. Merforbruket 

forventes å ligge mellom 0,5 -1,0 mill. pr. mnd.  

 

Bygningsdrift 
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Bygningsdrift har fått økte kostnader pålydende kr 130 000,- med bakgrunn i iverksatte 

tiltak på grunn av pandemien. Tiltakene er i hovedsak mindre ombygginger og endringer 

av lokaler på sykehjem og institusjoner, og endringer på adgangs- og låssystemer på 

skoler. 

 

Renhold 

Det ble kjøpt inn ekstra renhold og utstyr for å tilfredsstille kravene til nasjonal veileder.  

 

Programområder Tiltak Beløp i kr 
Sykehjem/BSS Økt fra 5 til 7 dager renhold. Ekstra på kontaktpunkter og 

toaletter. Ekstra renhold på Strømsø BSS korona avd. 

Økte lønnsutgifter og utstyr 

 

 

600 000,- 

Vaskeri Svelvik Ekstra innkjøpskostnader av dyner, puter, sengetøy og 

pleieuniformer. 

 

250 000,- 

Andre bygg Ekstra renhold på helsestasjon, jordmortjeneste, 

kontorbygg og andre bygg i drift. Omdisponering egne 

ressurser. 

 

 

0,- 

Barnehager Ekstra innkjøp av kluter, papir, såpe og hansker. Ekstra 

renhold 2 ganger daglig på toaletter. Omdisponert egne 

ressurser. 

 

 

30 000,- 

Skoler Ekstra renhold av alle kontaktpunkter og toaletter 2 

ganger daglig. Gamle NEK hjelp fra ansatte på 

Drammensbadet. Fortsatt mange omdisponeringer av 

ressurser. 

Innkjøp av kluter og transport for vask av kluter 

 

 

 

 

150 000,- 

Kjøp Kjøp av desinfiseringsroboter 700 000,- 

 

Sum 

  

1 730 000,- 

 

Økning på lønnskostnader på ekstra innleie av eksterne og interne vikarer fra den 27.04. 

da alle barneskoler åpnet. Det er ikke flere ansatte å omdisponere og ekstra bemanning 

ble satt inn for å levere renhold etter nasjonal veileder. Merkostnad fremover er usikker 

fordi vi ennå ikke vet hvordan smitteutviklingen vil være i tiden fremover 

 

Utleie: 

I tillegg fryktes fremtidige inntektsbortfall og økning i tap på utestående fordringer.  

 

Generelt har DEKF valgt å forholde seg likt til alle eksterne leietakere som har henvendt 

seg rundt betaling av husleie.  

 

Nasjonale myndigheter har etablert ulike krisepakketiltak, som for eksempel kontant-

støtteordningen. Vi har oppfordret leietakere til å benytte denne muligheten. 

 

Covid-19 pandemien gir i seg selv ikke rettslig grunnlag for fritak eller reduksjon i leien. 

Myndighetenes vedtak om midlertidig stengning av leietakers virksomhet retter seg mot 

leietakers virksomhet generelt, og ikke mot lovligheten av eller leietakers adgang til 

leieobjektet. Det er virksomheten som foregår i lokalene som er blitt forbudt, og ikke 

bruken av lokalene i seg selv. Det utgjør derfor ingen mangel etter bestemmelsene i 

husleieloven eller den enkelte leieavtale at leietaker ikke kan benytte lokalene som 

forutsatt.  

 

Når det gjelder anvendelse av reglene om force majeure retter de seg mot selve 

oppfyllelseshandlingen om å betale leie. Unntak for betalingsforpliktelsen er begrenset til 
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tilfeller hvor manglende betaling skyldes betalingsstans som følge av streik eller annen 

stans i betalingsformidlingen. Omsetningssvikt som følge av en force majeure-begivenhet 

vil ikke utgjøre en oppfyllelseshindring for betaling av leie og således bærer leietaker 

denne risikoen. 

3.10 GeoTermos – sommervarme til vinterbruk 

  
    Tegnet av Trond Ragnar Haugan 

 

 

DEKF har alltid jobbet mye med nye løsninger innen miljø og klima, prosjektet 

GeoTermos ved Fjell skole er nå satt i drift. DEKF/Drammen kommune er den første i 

Norge med et slikt anlegg i full drift.  

 

Det unike med GeoTermos-løsningen er at solenergien, som høstes i sommerhalvåret, 

benyttes til oppvarming av bygningsmassen om vinteren. Alt kun basert på egenprodusert 

energi. 

 

Montering og igangkjøring av varmepumpen, solceller og bygging av GeoTermos har 

blitt gjort samtidig med prosjektet Fjell 2020. Fjell 2020 er etablering av aktivitetshus 

med flerbrukshall, bibliotek, rehabilitering og utvidelse av Fjell skole. Disse byggene vil 

få varmeenergi fra det innovative energianlegget. 

Løsningen med GeoTermos vil medføre store økonomiske fordeler da det ofte er høy pris 

på energi og effekt i vinterhalvåret. 
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GeoTermosen, som skal magasinere varmen i sommerhalvåret, består av 100 lagrings-

brønner i fjellet, hver er 50 meter dyp. Brønnene er satt i sirkel med relativt tett avstand. 

GeoTermosen ligger under parkeringsplassen ved Fjell skole. 

For å varme opp brønnene benyttes to solenergisystemer: 125 m2 med solpaneler som 

lagrer høytemperert varme direkte i brønnene, mens 1000 m2 solceller sørger for 

strømproduksjonen som skal til for å drifte en CO2 varmepumpe som henter varmeenergi 

fra uteluften. Både bygningsmassen og GeoTermos er spesialdesignet for å fungere 

optimalt sammen. 

Drammen Eiendom søkte midler hos Enova og fikk fire millioner kroner til de innovative 

planene. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet RockStore, som har stor deltagelse 

fra mange forsknings- og universitetsmiljøer som Norwegian Research Centre, Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, Kungliga Tekniska Högskolan og 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Samt fra forskning i Sverige, Norges 

vassdrags- og energidirektorat, Enova og flere representanter fra byggeiere og industrien 

forøvrig. 

Dette gjør at prosjektet vil bli grundig vurdert, der erfaring, formidling og overføring av 

kunnskap til andre er en svært viktig del. GeoTermos-prinsippet, med det termiske 

batteriet i fjellet, og bruk av egenprodusert energi, er en arealeffektiv løsning og derfor 

spesielt aktuelt for mange utbyggingsprosjekter i kommuner, byer og tettsteder. 

3.11 Tilstandsvurdering av eiendomsmassen 

I forbindelse med sammenslåingen av tidligere Svelvik, Nedre Eiker og Drammen til en 

ny stor Drammen kommune er det behov for å etablere en oversikt over bygningsmassen 

i den nye kommunen og presentere en teknisk status for de bygningene kommunen 

benytter i sin tjenesteyting. 

 

DEKF har i samarbeid med HR Prosjekt AS (HRP) vurdere teknisk tilstand og opp-

graderingsbehov for de kommunale formålsbygningene. Formålsbygningene omfatter 

skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonsbygg, kulturbygg og idrettsbygg. Til 

sammen er 157 bygninger, ca. 364 000 kvadratmeter bygningsmasse, tilstandsvurdert. 

 

Kartleggingen som er gjennomført nå, viser at formålsbygningene i Drammen er i noe 

bedre teknisk stand enn i store kommuner det kan være naturlig å sammenligne med. 

Bygningene har også bedre tilstand enn gjennomsnittet i nasjonale tilstandsrapporter fra 

kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse.  

 

Formålsbygningenes tekniske oppgraderingsbehov er estimert til om lag kr. 980,0 mill. 

Fordelt på 364 000 kvadratmeter gir det gjennomsnittlig ca. 2 690 kroner pr kvadratmeter. 

Oppgraderingsbehovet er oppgitt som total prosjektkostnad inkludert merverdiavgift. Ca. 

25 % av oppgraderingsbehovet bør løses på relativt kort sikt 0-5 år, mens ca. 75 % kan 

løses mer langsiktig, i et 5 – 10 års perspektiv. 

 

Drammen Eiendom finansieres for en stor del med husleie som sikrer mulighet til 

langsiktig planlegging og prioritering. Vedlikeholdsbudsjettene for formålsbyggene er i 

2020 på ca. 150 kr. pr kvm eks. mva. RIFs kartlegging «State of the Nation» i 2019 

anbefaler noe over 200 kr. eks. mva. til verdibevarende vedlikehold.  

 

Skal byggenes tilstand opprettholdes og oppgraderingsbehovet løses fortløpende bør 

andelen som avsettes til vedlikehold økes til 200 kr eks mva. 
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Rapporten følger som vedlegg til Tertial rapporten. 

 

4 Kjøp og salg av eiendom 

4.1 Kjøp av boliger 

Budsjett for anskaffelse av boliger i 2020 er kr. 17,65 mill. Av investeringsregnskapet 

fremgår at det pr. 1. tertial er overtatt 1 omsorgsbolig. Av det resterende kr. 16,83 mill. 

er det kontraktsfestet kjøp av ordinær enebolig til 3,7 mill. Det resterende vil bli benyttet 

til anskaffelser av boliger etter bestilling fra Boligtjenesten. 

4.2 Strategiske eiendomskjøp 

Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en 

rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å være i posisjon 

til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme.  

 

Budsjett for 2020 er kr. 17,25 mill. DEKF effektuerer strategiske eiendomskjøp etter 

bestilling fra Drammen kommune. Det er ikke foretatt strategiske eiendomskjøp i 1. 

tertial. 

4.2.1 Nordby Gård, Åskollen 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 19/20 Kjøp av Nordby Gård, Åskollen 

18.02.20: 

 

Kommunestyret godkjenner at Drammen Eiendom KF kjøper Nordby Gård til 

kroner 25 millioner kroner ekskl. gebyr og avgifter. Rådmannen gis fullmakt til å 

innarbeide dette i revidert investeringsbudsjett ved behandling av 1. tertialrapport. 

 

Kjøpesummen er akseptert og partene utarbeider nå kjøpekontrakt med planlagt 

overtakelse av eiendommen innen utgangen av 2020. 

4.3 Vurdering av kjøp 

Konnerud IL (KIL) eier og drifter Konnerudhallen. DEKF leier inn Konnerudhallen til 

Svensedammen ungdomsskole på dagtid. I tillegg har Konnerud IL egen IFO, treninger 

og kamper i hallen, samt noe ekstern utleie. Dette gir ikke KIL nok inntekter til å drifte 

hallen og de går med underskudd hvert år. Det har også blitt et etterslep på vedlikehold. 

KIL ønsker en langsiktig plan for oppgradering av hallen og sikker drift for å sikre at 

hallen er i forskriftsmessig stand. Det er opparbeidet en fordelingsnøkkel i leiekontrakten 

mellom KIL og DEKF på 56%/44 % basert på brukstid som gjenspeiler kostnadsbildet. I 

2015 ble det utarbeidet en tilstandsrapport med stipulerte rehabiliteringskostnadene til kr. 

13,1 mill. KIL klarer ikke å dekke dette under vanlig drift.  

 

KIL mener den generelle situasjonen fremtvinger et behov for overtakelse av 

Konnerudhallen til DEKF. KIL ønsker en styrt avvikling av eierskap og at DEKF kjøper 

hallen i 2020/2021. Det signaliseres et økt behov for tilskudd/støtte for videre drift av 

Konnerudhallen i 2020 utover eksisterende leie på ca. kr. 0,4 mill. Ytterligere 
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rehabilitering er ikke da medregnet. Det vil måtte utarbeides en avtale om betingelsene 

for en eventuell overtagelse frem økonomiplanbehandlingen høsten 2020.  

4.4 Salg av eiendom 

4.4.1 Prosjekt leie til eie 

DEKF deltar i prosjektet «Fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og 

fremskaffelse av verditakster. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av eiendom 

for kr. 23,0 mill., hvor kr. 20,0 mill. er «Fra leie til eie», i 2020. Hittil i år er 4 

boliger solgt for kr. 6,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også avtalt 

salg av ytterligere 6 leiligheter innen 1. juli. Det er forventet å oppnå budsjett for 

inneværende år. 

4.4.2 Sameiet Sanssouci 

Administrasjonen arbeider med salg av vår andel i Sameiet Sanssouci (Hassel 

fengsel). Sameiet arbeider med taksering av eiendommen og vil jobbe for å 

optimalisere verdien på stedet før det legges ut for salg. Eiendommen legges trolig 

ut for salg i løpet av 2020/2021. 

4.4.3 Salg av Gilhus Gård, Lier 

Drammen kommune har eid Gilhus Gård i Lier kommune har i en årrekke og denne 

eiendommen har vært tiltenkt Prosjekt Drammens gården. Dette prosjektet er nå 

tiltenkt å legges til Nedre Eik gård, Svelvik. Gitt at dette prosjektet blir startet har 

Drammen kommune ikke videre behov for eiendommen. 

Lager lokalene på eiendommen brukes i dag av avdelingen Anlegg, idrett og natur, 

de har som mål å flytte ut av eiendommen i løpet av året. 

 

På bakgrunn av dette anbefales det å legge eiendommen ut for salg.  
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5 EIENDOMSPROSJEKTER 

Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.2020. Hittil i 2020 er det bokført nye 

investeringer på kr. 144,1 mill. (kr. 140,1 mill. utbyggingsprosjekter, kr. 4,0 mill. 

oppgraderingsprosjekter og kjøp) 

 

Entreprisemarkedet i Drammens regionen oppfattes som mindre presset enn i fjor og i 

noen av konkurransene har antall tilbud vært på normalt nivå. Dette gjelder imidlertid 

ikke samtlige anbud og det er fortsatt usikkerhet om prisnivå i entreprisemarkedet.  

 

5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter 

5.1.1 Mikkelsveien, PU bolig med base – nybygg (11003) 

Beskrivelse prosjekt:  

Bygget inneholder 8 leiligheter for brukere med utvidet bistandsbehov, samt 

personalbase og fellesrom, totalt areal ca. 900 m2. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Bygget ble overlevert til virksomheten 01.11.2019. 

Det gjenstår leveranse av kunst, dette ferdigstilles i desember i år. 

 

Miljøambisjoner: 

Bygget er tidligere Nedre Eiker kommunes første massiv trebygg. Ut over det er 

ingen særskilte miljøambisjoner lagt til grunn i prosjektet, men ordinær Tek 17 er 

fulgt. 

 

Reguleringsstatus: 

Bygget ligger midt i et boligfelt og på en tomt som er regulert til blandet formål 

bolig/ tjenesteyting. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Bygget er levert innenfor kostnadsrammen på 51,4 mill. inkl. mva. 

Husbanktilskudd utgjør 11,3 mill.  

 

Fremdrift: 

Se over. 

5.1.2 Aktiviteten, dagsenter for PU – nybygg (11004) P06  

Beskrivelse prosjekt:  

Aktiviteten er et nybygg i 2.etasjer. BYA er på 435 m2 og BRA er på 785 m2. Bygget 

ligger på en felles tomt ved Killingrud ungdomsskole og Solberg Skole, hvis 

naturlig tilhørende andel av tomt er på ca. 1700 m2. Aktiviteten har egen skjermet 

hage.  

 

Bygget er et dagsenter med dagtilbud for psykisk utviklingshemmede og 

multihandicappede som benyttes av brukere fra 18 år og oppover 5 dager i uka. 

 

Status prosjektet mht. fase: 
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Aktiviteten er ferdigstilt og bygningsmassen ble overtatt 20.05.2019.  

Bygget har 1. år teknisk prøvedrift.  

 

Planlagt overtakelse for tekniske anlegg Mai 2020.  

Det er bestilt en kunstinstallasjon som skal monteres i hagen i Juni 2020. 

 

Miljøambisjoner: 

Bygget er oppført i stål og betong i plan 1 og bindingsverk i plan 2. Oppvarming 

skjer gjennom energibrønner.  

 

Ved innkjøp av møbler ble det stilt krav til miljøsertifisering av produkter, vektet 

30%.  

 

Det er i prosjektet lagt vekt på trivsel for brukere og ansatte. Dette vises gjennom 

fargevalg på vegger og gulv, samt kvalitet på interiør. Det er også god kvalitet på 

uteområdet og hagen som er viktig for miljøet for brukere og ansatte.  

 

Reguleringsstatus: 

Området er regulert til bolig.  

Det er av fylkesmannen innvilget dispensasjon fra boligformål til offentlig formål. 

Det er innvilget dispensasjon fra boligformål til offentlig formål.  

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Prosjektet er delvis finansiert gjennom husbanken med  18.600.000,- 

Budsjett for prosjektet er 42.300.000,- 

Prosjektkostnad pr. 30.04.2020 er 41.500.000,- 

Gjenstående er 800.000,- 

 

Gjenstående arbeid vil holde seg innenfor budsjettrammen for prosjektet  

 

Fremdrift: 

Aktiviteten ble overtatt den 20.mai 2020. Innflytting av brukere skjedde i juni 2019. 

 

Kunstinstallasjonen ble bestilt høsten 2019 og skal monteres i hagen i juni 2020. 

Når kunstinstallasjonen er på plass er prosjektet fullført. 

5.1.3 Tusenårsstedet aktivitetspark – uorganiserte aktiviteter (11009) 

Beskrivelse prosjekt:  

Tusenårsstedet er en aktivitetspark for uorganisert aktivitet. Parken med 

grøntanlegg har blitt oppgradert i flere omganger. NVE har i samarbeid med 

tidligere Nedre Eiker kommune hatt et omfattende flomsikringsprosjekt der, slik at 

parken nå også har funksjon som et stort overflatefordrøyningsbasseng. Parken er 

på drøye 17 dekar. 

 

I forbindelse med at ble bygget en ny pumpestasjon der, så ble det også laget 

klatrevegg på veggen av den, og den er plassert midt oppi et skateanlegg av betong.  

 

Krokstad skole som ligger rett vis a vis parken benytter den en del både i 

kroppsøving og i lek i skoletiden. 
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Status prosjektet mht. fase: 

I denne siste og 4. utbyggingsfasen av parken, så var formålet å legge ytterligere til 

rette for uorganiserte aktiviteter for mennesker i alle aldre. Tiltakene var å montere 

benker, sjakkbord, lekeapparater både for småbarn, litt eldre barn og en Tuftepark. 

Prosjektet er nå ferdigstilt og det ble offisielt tatt i bruk i 2019. 

 

Økonomi: 

Kostnad  
2017 6 429 121,30 

2018 647 838,50 

2019 2 555 746,95 

Sum kostnad 9 632 706,75 

  

Inntekt   
2017 Kommunereform midler -5 500 000,00 

2018 Tilskudd Kulturdep. (85 %) -3 400 000,00 

2019 Omdisp.  -100 000,00 

2019 Tilskudd Kulturdep. (resterende) -600 000,00 

Sum inntekt -9 600 000,00 

  

Sum kostnad 9 632 706,75 

Sum inntekt -9 600 000,00 

Merforbruk 32 706,75 

5.1.4 Samfunnshuset, Cafe Underground - inv. oppgradering (11010) 

Beskrivelse prosjekt:  

Prosjektet er planlagt og påbegynt i Svelvik kommune og består i oppgradering av 

kjeller og samfunnssalen i 1. et. med tilstøtende rom, samt utskifting av møbler i 

begge etasjer.  

Prosjektet er planlagt og påbegynt i Svelvik kommune og består i oppgradering av 

kjeller og samfunnssalen i 1. et. med tilstøtende rom, samt utskifting av møbler i 

begge etasjer. 

I forbindelse med gjennomføringen har prosjektet blitt utvidet til også å omfatte 

forberedelse av en framtidig tilkobling til en varmesentral. I denne forbindelsen 

har det i gulvet i samfunnssalen blitt lagt varmesløyfer for vannbåren varme. Dette 

var ikke planlagt og budsjettert i Svelvik kommune, og har derfor bidratt til at 

opprinnelig budsjett overskrider betydelig. Det ble i tillegg oppdaget fuktskader i 

en toalettkjerne som måtte utbedres, noe som også har bidratt ytterligere til 

overskridelsen av opprinnelig budsjett. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet er ferdigstilt, og er overtatt av Drammen Eiendom. Pr 06.05.20 gjenstår 

montering av amfi i samfunnssalen. Lokalene er overtatt fra entreprenøren og tatt i 

bruk. 

 

Miljøambisjoner: 

Ingen 
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Reguleringsstatus: 

Ikke aktuelt 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Budsjett fra Svelvik kommune kr. 2,0 + 3,0 mill. eks mva. 

 

Fremdrift: 

Bygningsmessige arbeider er ferdigstilt og overtatt. Det gjenstår levering og 

montering av amfi i samfunnssalen. Dette forventes utført i juni. 
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5.2 Byggeprosjekter under utførelse 

5.2.1 Brandengen skole - utvidelse (10318) 

Beskrivelse prosjekt:  

Brandengen skole skal utvides med 3000 m2 nybygg vest for flerbrukshall, på 

tidligere bensinstasjonstomt. Byggestart var 6 januar 2020. Ferdigstillelse av 

prosjektet var forventet våren sommeren 2021.  

 

Status: Kontrakt ble skrevet med entreprenør i oktober 2019, og byggearbeidene 

ble fysisk igangsatt på byggeplass i januar 2020. Utskifting av forurensede masser 

er utført, det samme er pelearbeider og støpning av bunndragere.  

 

30. april mottok DEKF meddelelse om at det ble åpnet konkurs i boet til 

Bermingrud Entreprenør AS entreprenør. På dette tidspunkt var halve betongdekke 

i første etasje støpt. Det er avklart at konkursboet ikke ønsker å tre inn i kontrakten. 

Kontrakten er nå hevet.  

 

Det pågår også fortsatt en sak mot tidligere eier av tomten om sanering av 

forurensning i grunnen. Grunnarbeider og sanering er gjennomført, og det jobbes 

nå med å få oversikt over merkostnader DEKF er påført som følge av mangelfull 

sanering fra tidligere eier. Kravet vil deretter rettes mot tidligere eier. 

 

Økonomi: I ØKP 2019-2022 ble det bevilget kr. 258,0 mill., for å gjennomføre 

nybygg med tilhørende uteanlegg og infrastruktur, samt noe rehabilitering i 

eksisterende skolebygg. Kostnadsbildet for rehabiliteringsarbeidene er foreløpig 

ikke endelig avklart, investeringsrammen inkluderer en foreløpig avsetning på kr. 

15,0 mill.  

 

Konsekvensene av entreprenørens konkurs må utredes. Garantist er kontaktet, med 

varsel om mulig krav. Endelige rammer må fremlegges når man har fått en bedre 

oversikt over konsekvenser og veien videre.  

 

Miljøambisjoner: 

Skolen bygges i massivtre. Skolen oppvarmes ved hjelp av brønnpark.   

 

Reguleringsstatus: 

Området er regulert til skole. Man har imidlertid ikke klart å oppnå kravene i 

reguleringsplanen med hensyn til støy. Her er det gitt dispensasjon.  

 

Fremdrift: 

Hovedoppgaven nå blir å sikre verdiene som er tilført byggeplassen, samt å få en at 

en ny entreprenør til å overta entreprisen. Hovedregelen er at kontrakten for 

resterende arbeid må kunngjøres på nytt. Det finnes imidlertid enkelte 

unntaksbestemmelser i anskaffelsesregelverket, men vilkårene for å benytte 

unntakene er strenge. 

 

Fullføringen av fundamentet vil bli utført etter en minikonkurranse for å sikre 

verdiene.  
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De resterende arbeidene vil tas i en ny entreprise. Det er mye som må avklares med 

en ny entreprenør. Dette omfatter blant annet grensesnittet mot allerede utført 

arbeid. Videre må det bli enighet om vederlaget og ny fremdriftsplan.  

 

Denne prosessen løses best gjennom en ny totalentreprise med samspill i tidligfase. 

Når samspillsfasen er gjennomført inngås en totalentreprisekontrakt med fastpris 

for utførelsesfasen. Dette innebærer at konkurransen må kunngjøres på nytt. 

 

Konsekvensen av konkursen er at ferdigstillelsen av prosjektet trolig blir rundt 6 

måneder forsinket.  

 

Ved akutte behov for å sikre verdiene på byggeplassen i tiden det tar å gjennomføre 

en ny anskaffelse for gjennomføring av hovedprosjektet, vil det være mulig å 

gjennomføre hasteanskaffelser for sikringsarbeidene.  

5.2.2 Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) 

Beskrivelse prosjekt:  

Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt 

etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus – totalt ca. 10.000 m2 BTA. I tillegg 

inkluderer prosjektet parkmessig opparbeidelse av skråningen mellom øvre og 

nedre Fjell platå (lekearealer, gangforbindelser m.m.) og etablering av nytt 

uteanlegg med 2 nye 5er baner m.m. 

 
Status: Prosjektet er under gjennomføring. Byggestart var høsten 2017 og 

hoveddelen av byggearbeidene er nå ferdigstilt. Flerbrukshall/ aktivitetshus og 

nybygget for Fjell skole er blitt tatt i bruk høst/ vinter 2019. Rehabiliteringsarbeider 

ved gml. gymsal og gjenstående arbeider ved uteanlegget forventes ferdigstilt til 

skolestart august 2020.  

 

Miljøambisjoner: Prosjektet har implementert et innovativt tiltak for opp-

magasinering av solenergi i fjellgrunnen til senere bruk (Geotermos). Se kap. 3.10.  

 

Reguleringsstatus: Området ble regulert i 2016 (Detaljregulering Fjell Sentrum og 

Fjell skole). Reguleringen er i tråd med prosjektets formål.  

 

Økonomi: 

Økonomi byggeprosjekt: I Økonomiplan 2018-21 ble det bevilget en 

investeringsramme på kr. 359,0 mill. for prosjektet (ekskl. kostnader for inventar 

og utstyr). I tillegg har man bevilget en investeringsramme på kr. 6,0 mill. for 

satsing på solenergi i offentlige bygg, hvorav kr. 4,0 mill. er blitt avsatt til Fjell 

2020 prosjektet for etablering av solceller og solfangere på skolebygget. Prosjektet 

har også mottatt kr. 4,0 mill. fra Enova.  

 

Økonomi uteanlegg: Etablering av et offentlig sentrumsområde på Fjell har vært i 

fokus i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og uteanlegget har mottatt en 

separat bevilgning på kr. 34,0 mill. fra Drammen Bykasse (ØKP 2018 - 

programområde 4). Bevilgningen er øremerket for følgende tiltak:  

• kr. 22,0 mill. - Fjell Allmenning (hovedakse mellom øvre og nedre Fjell platå 

samt parkmessig opparbeidelse av skråning og torgarealer) 
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• kr. 12,0 mill. - Nærområdetiltak (nedre platå/hovedakse og 2 fotballbaner). Det 

er varslet behov for å øke investeringen i forbindelse med utomhus arealene med 

kr. 2,0 mill.  

Tiltakene gjennomføres av DEKF (som del av entreprisekontraktene for Fjell 2020 

og Fjellhagen Barnehage) og investeringsmidler må overføres fra DK. 

 

Fremdrift: Prosjektet følger tidligere varslet fremdrift med ferdigstillelse i august 

2020. Det er foreløpig ikke varslet forsinkelser.  

5.2.3 Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) 

Beskrivelse prosjekt:  

Som følge av byggingen av nytt Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen 

barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og 

tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon. Prosjektet 

gjennomføres i 2 faser. Fase 1 omfatter totalt ca. 1500 m2 innvendig ombygging av 

eksisterende bydelshus samt uteanlegg for barnehagen og vil avsluttes etter at 

barnehagen flytter inn i sine nye lokaler. Fase 2 vil innebære rivning av de gamle 

barnehagebyggene og etablering av ny Fjell torg.  

 

Status prosjektet mht. fase: Prosjektet er under gjennomføring.  Fjell Helsestasjon 

har flyttet til midlertidige lokaler på Konnerud mens byggearbeidene pågår. 

Fjellhagen barnehage fortsetter driften i dagens lokaler. 

 

Miljøambisjoner: 

Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt og miljøambisjonene omfatter hovedsakelig 

en modernisering iht. redusert energibruk og behovsstyring av teknisk anlegg 

 

Reguleringsstatus: Området ble regulert i 2016 (Detaljregulering Fjell Sentrum og 

Fjell skole). Reguleringen er i tråd med prosjektets formål. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Økonomi byggeprosjekt: Det er avsatt kr. 39,5 mill. ekskl. inventar og utstyr til 

prosjektet. 

 

Økonomi uteanlegg: Det er forutsatt at kr. 8,0 mill. i utomhus arbeider ved Øvre 

Fjell Torg dekkes som del av DK’s finansiering av Fjell Almenning (se pkt. 5.2.2. 

Fjell 2020) 

 

Fremdrift: Innvendige ombyggingsarbeider for Fase 1 er igangsatt og forventes 

ferdigstilt sommeren 2020. Det er varslet noen 4-6 ukers forsinkelser pga. 

pandemien. I tillegg må det det regnes med forsinkelser for uteanlegget og Fase 2  

5.2.4 Eikveien 54, tidligere omtalt som “Drammensgården” (10362) 

Beskrivelse prosjekt:  

Eikveien 54 skal være et botilbud til tidligere rusavhengige der deler av 

rehabiliteringen er planlagt knyttet til inntektsbringende arbeid i form av fortsatt 

gårdsdrift på Nedre Eik gård. Det er planer om totalt 28 beboere på gården. For å 

få til dette er prosjektet avhengig omgjøring av eksisterende bygningsmasse, samt 

etablering av ny.  
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Status prosjektet mht. fase: 

DEKF har kjøpt Nedre Eik gård i Svelvik til prosjektet. Konsesjon er gitt, og gården 

overtatt. Prosjektet er tenkt delt i 3 faser:  

Fase 1: Kjøp av eiendommen samt tilpasse eksisterende bygningsmasse slik at det 

kan ta imot de første fem beboerne. Dette gjøres ved at hovedhuset på gården 

bygges om. Det tas sikte på at fase 1 utføres sommeren 2020, og at gården er 

innflytningsklar for 5 beboere i november 2020.  

Fase 2 vil man forsøke å omregulere gården slik at ny bygningsmasse kan føres 

opp.  

Fase 3, vil ny bygningsmasse og fellesarealer for ytterligere 25 beboere føres opp. 

Prosjektet er nå i fase 1.  

 

Sammen med eiendommen overtok også DEKF 50 % av et selskap som driver med 

produksjon av moreller, Morellproduksjon DA (tidligere Hellum og Lauvstad DA). 

Eierskapet i dette selskapet holdes gjennom Morellgården Eiendom AS, hvor 

DEKF eier 100 % av aksjene.  

 

Miljøambisjoner: 

Dette vil innarbeides i forbindelse med reguleringsarbeidet for eiendommen.  

 

Reguleringsstatus: 

Det forventes å igangsette omregulering primo 2021. 

 

Økonomi: I økonomiplan 2019- 22 er det avsatt totalt kr. 47,5 mill. til tiltaket. 

Av investeringsrammen på kr. 47,5 mill. ble kr. 0,5 mill. tilbakeført bykassen og 

overført virksomhet til finansiering av inventar/utstyr.  

 

Fase 1: kr. 22,0 mill. 

Fase 2: kr. 3,0 mill. 

Fase 3: kr.  39,0 mill. 

 

Estimert til kr. 64,0 mill.  

Eventuelle forslag til endring av rammer tas etter ferdig regulering i fase 2.  

 

Fremdrift: 

Det utlyses mini konkurranse blant rammeavtaleleverandører i mai 2020. 

Ombygging fase 1 sommer 2020 med innflytting ca. 1. november 2020.  

Fase 2. omregulering 2021 og 2021 og 2022-  

Fase 3. Bygging 2023 - 2024  

5.2.5 Åskollen HOD (10368) 

Beskrivelse prosjekt:  

Åskollen HOD skal utvikles, i henhold til utbyggingsplan for helse- og 

omsorgsdistriktene. Prosjektet består av flere faser, og inneholder nybygg samt 

oppgradering, rehabilitering/ombygging, både av bygningsmasse og 

utomhusanlegg. I fase 1 etableres 19 tilrettelagte boliger, ved oppgradering av 

eksisterende kommunale boliger i Helleristningen, som oppgraderes og 

tilrettelegges/knyttes til helseknutepunktet.  
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I byggeperioden er 31 omsorgsboliger fraflyttet, hvorav 19 inngår i tilrettelagte 

boliger. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet er delt i 3 faser. 

Fase 1 - tilrettelagte boliger (under bygging) 

Fase 2 - ombygging, oppgradering og tilbygg sykehjem (gjennomført mulighets-

studie)  

Fase 3 -  ny bebyggelse (gjennomført mulighetsstudie) 

 

Planleggingsarbeidet for fase 2 er startet med hensyn til reguleringsprosess, og 

planinitiativ er innsendt desember 2019. 

 

Reguleringsstatus: 

Området er uregulert, gjeldende formål er bolig-/offentligtjenesteyting. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Vedtatt samlet investeringsramme: kr. 159,0 mill. (inkl. mva.), jfr. ØKP 2020-2023. 

Omfatter bygging fase 1 + gjennomførte mulighetsstudier (alle faser) 

Tilrettelagte boliger = kr. 120,0 mill. (inkl. mva.), eks. inventar/utstyr. 

I Økonomiplan 2019-22 ble det foretatt en avsetning på kr. 275,0 mill. for utvikling 

av nytt helseknutepunkt på Åskollen, hvorav fase 1 – tilrettelagte boliger – utgjør 

ca. kr. 120 mill. Samlet investeringsramme for Åskollen HOD er i ØKP 2020 – 

2023 korrigert til kr. 159,- mill., noe som også omfatter påløpte og kommende 

kostnader for fase 2. Gjennomføring av fase 2 krever økte investeringsrammer. 

 

Fremdrift: 

Prosjektet i fase 1 er planlagt for overtakelse i desember i år, men uforutsette 

forhold samt tilleggs bestillinger fra Byggherren gir forsinkelse til mars 2021. 

Prosjektet er så langt ikke negativt påvirket av koronasituasjonen. 

5.2.6 Lille Åsgaten 3, bolig – nybygg (11002) 

Beskrivelse prosjekt:  

Prosjektet er planlagt som avlastningsleiligheter for barn med spesielle behov, og 

utleie leiligheter for ulike brukergrupper. Det består av 3 nye bygg, A, B og C med 

til sammen 15 leiligheter. Bygg A og B, er bygget i 3 etasjer, med 2 leiligheter pr 

etasje. De er bygget uten mva. kompensasjon, og det er søkt, og innvilget tilskudd 

fra Husbanken.  

Bygg C er bygget som en institusjon i 2 etasjer og består av 3 leiligheter, fellesareal 

og en base for ansatte. Det er søkt og innvilget et investeringstilskudd hos 

Husbanken. 

 

Drammen Eiendom er nå i en avklaringsprosess med Drammen Kommune om 

hvilke brukere som skal inn i bygget. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Byggene ble overtatt av Drammen Eiendom 24.03.20. Det pågår nå utomhus 

arbeider på egen eiendom, og asfaltering i Lille Åsgaten. Det skal også gjøres noen 

skjermingstiltak etter avtale med naboer. Det gjenstår noen utomhusarbeider. 

 



Drammen Eiendom KF 

 

27.05.2020 1. tertial 2020 Side 25 av 47 

Reguleringsstatus: 

Byggene er bygget iht. gjeldene reguleringsplan. Vedtatt i Svelvik kommunestyre 

19.09.2016 (utvalgssak 54/16) 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Det er bevilget og påløpt kr. pr. 31.12.19  

 

Kort/målrettet beskrivelse av: Gjeldende vedtak i Økonomiplan, gjennomførte 

kostnadsestimater, planlagte  

 

Fremdrift: 

Byggeprosjektet er pr mai 2020 overlevert til kommunen, men det gjenstår noen 

utomhusarbeider. 

5.2.7 Åssiden – fotballhall, nybygg (10365) 

Beskrivelse prosjekt:  

Åssiden fotballhall blir en treningshall for fotball, med spilleflate 48x60m, og et 

totalt fotavtrykk på 75,6x50,4m. 

Opsjoner for ballnett og kampur er utløst. 

Opsjoner for forlengelse og aktivitetsflate er ikke medtatt. Drammen kommune vil 

administrere utleie til idrett og skole.  

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet er i gjennomføringsfase. Det er gjennomført en vellykket samspillsfase 

og byggearbeidene er i gang.  

 

Miljøambisjoner: 

Prosjektet ble utviklet iht. gjeldende føringer knyttet til miljø. I detalj-

prosjekteringen er oppdaterte miljøkrav hensyntatt og hallen oppfyller alle gjeldene 

krav til miljø. I tiltaket erstattes gummigranulat (SBR) med termoplast (TPE). 

 

Reguleringsstatus: 

Prosjektet ligger på ferdig regulert tomt som er en del av Detaljregulering for 

Åssiden skole og idrettsanlegg. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Det er i økonomiplanen avsatt kr. 86,0 mill., for å realisere fotballhall på minimum 

48 m x 60 m. Av dette blir kr. 4,0 mill. rebevilget i 2020. Prosjektet styrer mot 

budsjettmessig balanse. 

 

Fremdrift: 

Det er iverksatt kontinuitetsplaner for å opprettholde drift under pandemi. 

Prosjektet holder fremdriftsplanen og styrer mot ferdigstillelse i desember 2020. 

Noe utomhusarbeider kan bli forskjøvet til sommer 2021. 
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5.2.8 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) 

Beskrivelse prosjekt:  

Det er utarbeidet plan for langsiktig utvikling av administrasjonsdelen av Råd-

huset/Engene 1. Planen omfatter rehabilitering av fasader (utskifting vinduer mv) 

og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.), samt generell 

modernisering og oppgradering av arealene. Rapport av juli 2017 er forankret i 

Økonomiplan 2018-21. 

 

Økonomi: Det er lagt til grunn en samlet investering på kr. 81,0 mill. eks mva. over 

en 5-års periode. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. 

 

Status: Etablering av prosjektet er iverksatt i 2018. I 1. tertial 2019 er oppgradering 

av toalettkjerner i 72-bygget ferdigstilt. Utskifting av vinduer og ombygging av 

ventilasjon i 72-bygget er ferdigstilt 1 tertial 2020.  

Opsjoner med utskifting av vinduer i Engene og Amtmand Blomsgate er i gang, og 

forventes ferdigstilt i utgangen av 2 tertial 2020. Det er utlyst konkurranse om 

utskifting av rør (varme, vann og avløp) i Fløyene Engene og Amtmand Bloms gate 

i 1 tertial 2020. Arbeidene forventes stertet i etterkant av pågående prosjekt.  

5.2.9 EPC prosjektet 

Beskrivelse av prosjektet: 

EPC-prosjektet er et energiøkonomiseringsprosjekt bestående av ca. 120 tiltak 

fordelt på 30 bygg. 

Tiltakene består i f.eks. etablering av varmepumper, oppgradering av ventilasjons-

anlegg samt opplegg for sentral driftsstyring. 

 

Økonomi:  

Kontrakten med Siemens før endringer er på kr 41,5 mill. inkl. mva. 

Enovatilskuddet anslås til 80 % av kr. 4,2 mill., dvs. kr. 3,4 mill. 

 

Status/framdrift: 

Leverandøren Siemens har problemer med å komme fram til en overlevering, med 

svak daglig framdrift.  

Sannsynlig overlevering antas å være i løpet av høsten 2020. 

Pga. tvister mellom partene er det knyttet mye usikkerhet til sluttoppgjøret. 
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5.3 Prosjekter under utvikling  

5.3.1 Holmestrandsveien 132-138 - omregulering (38124) 

Beskrivelse prosjekt:  

På eiendommen ble det i 2013 oppført og tatt i bruk 4 boliger for enslige 

vanskeligstilte. Arealformålet var og er i dag kommunalteknisk anlegg. Drammen 

kommune har hatt dispensasjon fra formålet. Eiendommen omreguleres for å få 

samsvar mellom formål og faktisk bruk.  

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet er i reguleringsfase, klargjort for offentlig høring. Avhengig av resultatet 

fra planbehandlingen vil det bli behov for investeringer. 

 

Miljøambisjoner: 

Oppdaterte miljøambisjoner er ivaretatt i omreguleringen.  

 

Reguleringsstatus: 

Eiendommen inngår i reguleringsplan for Leirelva fra 1987. 

Ny reguleringsplan (dette prosjektet) er klar for offentlig høring.  

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Det er i 2019 avsatt 0,5 mill. fra 3800 Kjøp boliger for vanskeligstilte, - disponible 

midler. Prosjektet styrer mot budsjettmessig balanse. Kostnadskonsekvenser av 

eventuelle rekkefølgekrav er ikke medtatt i budsjettet. 

 

Fremdrift: 

Opprinnelig plan for ferdigstillelse var februar 2020. Ny fremdriftsplan styrer mot 

ferdig regulert plan i august 2020. Eventuelle rekkefølgekrav vil deretter måtte 

oppfylles. 

5.3.2 Korsveien 68 - botilbud for PU med base (38101) 

Beskrivelse prosjekt:  

Korsveien 68 ble totalskadet i brann i 2013 og DEKF har tidligere utarbeidet flere 

forslag til løsninger for gjenoppbygging, både som utleieboliger og bofellesskap. 

Det ble høsten 2019 utviklet mulighetsstudie/ skisseprosjekt for etablering av 8-10 

tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. I dialog med 

virksomhetsområdet, vil det bli gjennomført en kvalitetssikring og revidering av 

skisseprosjektet frem mot ØKP. Omfang av det foreliggende konseptet utgjør ca. 

1000 m2 BTA. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet er i konseptvalgfasen. Det vil bli utarbeidet et revidert skisseprosjekt på 

bakgrunn av innspill fra bestiller/ brukergruppen. 

 

Miljøambisjoner: 

Prosjektet blir utviklet iht. de gjeldende føringer knyttet til miljø med treverk som 

hovedmateriale. Ambisjon om plusshus legges til grunn ved videreutvikling av 

prosjektet, og må utredes tverrfaglig i forbindelse med forprosjekt. 
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Reguleringsstatus: 

Den aktuelle tomten har tidligere vært bebygd med bofellesskap, men er i 

utgangspunktet regulert til parkformål. Det er i forhåndskonferanse avklart at det 

derfor må søkes dispensasjon fra arealformålet. Siden arealformålet ikke har krav 

til BYA, minste uteoppholdsareal eller parkering, vil det i dispensasjons-

vurderingen bli gjort en helhetsvurdering av kvalitetene i prosjektet. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

I Økonomiplan 2019-22 ble det avsatt en investeringsramme på kr. 21,0 mill. Det 

er senere bestilt en ny utredning av konsept for Korsveien 68 som innebærer et 

høyere antall kvadratmeter, høyere tomteutnyttelse og tilpasninger til 

virksomhetens gjeldende behov. Prosjektet vil søke tilskudd fra Husbanken. 

Forventet investeringstilskudd utgjør kr. 11,7 mill. I forbindelse med 

forsikringsoppgjør etter brann i 2013, ble det utbetalt kr. 5,8 mill. 

 

Estimert investeringsbehov på grunnlag av foreliggende konsept, ekskl. inventar og 

utstyr er kr. 50 mill.  

 

Kostnader for plusshus vil bli kalkulert særskilt i forbindelse med det reviderte 

skisseprosjektet. Basert på erfaringstall vil det trolig innebære en merkostnad som 

utgjør ca. 10% av entreprisekostnaden. Med utgangspunkt i det foreliggende 

konseptet vil merkostnad for plusshus medføre en ekstra investeringskostnad på 3 

– 5 mill. kr. Merkostnad for plusshus er ikke medtatt i det ovennevnte estimatet på 

kr. 50 mill. 

 

Status iht. investeringsreglementet: 

 

Drammen Kommune har i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt et nytt 

investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre arbeidet må man 

jobbe med å følge og implementere føringene som finnes her i byggeprosjektet. 

Dette prosjektet vil bli anbefalt innplassert i konseptvalgfasen, hvor neste 

beslutningspunkt blir BP2 (etter KS1).. 

 

 
 

Fremdrift: 

Prosjektet vil bli revidert konseptuelt og økonomisk frem mot ØKP. Videre 

fremdrift vil bli stadfestet nærmere i forbindelse med en eventuell bevilgning og 

rammesøknad. 
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5.3.3 Drammen Helsehus - relokalisering (10367)  

Beskrivelse prosjekt:  

Tidligere Drammen kommune har iverksatt et forprosjekt for etablering av 

legevakt/helsehus i forbindelse med det nye sykehuset på Brakerøya. 

 

Status: Utredningsarbeidet er startet opp og DEKF har bistår i forbindelse med 

spørsmål knyttet til lokalisering og arealbehov samt forhandlinger med Bane Nord 

Eiendom som eier av området. Mulighetsstudier som grunnlag for et nybygg er 

igangsatt. Videre har vært forhandlinger med Bane Nor Eiendom om en 

intensjonsavtale om kjøp/leie av nytt bygg på deres tomt. 

 

Arbeidene er stoppet i påvente av avklaringer om hvilke behov dette prosjektet 

eventuelt skal dekke i den nye storkommunen. 

5.3.4 Svalgang og vaktrom/base - Bråta  

Beskrivelse prosjekt:  

Drammen kommune drifter i dag 6 boliger med geografisk beliggenhet på et tun 

bak Bråta institusjon. Disse boligene er fysisk adskilt fra hverandre og tilbyr et 

differensiert tjenestetilbud innen generell geriatri, psykogeriatri og demens / 

kognitiv svikt. Fire av de 6 boligene er definert som skjermingsboliger og det er her 

man tilbyr tjenester til personer med kognitive svikter og psykogeriatri. Tjenestene 

som ytes i boligene er definert som «tjenester til hjemmeboende».  

Ved å lenke sammen boligene, i dette tilfelle Bråtaveien 12-18 og 18-16 med 

svalganger, vil boligenes personellressurser kunne samarbeide og avhjelpe 

hverandre i større grad på tvers. At man kan gå tørrskodde og uten å skifte klær for 

å transportere seg mellom boligene vil ha en ytterligere verdi for fleksibiliteten i 

personellgruppen. 

Framtidig vil man kunne redusere behov for antallet nattevakter dersom man kan 

bygge boligene sammen med «svalganger». 

Med samdrift av boligene vil man også kunne omdisponere og fristille flere 

vaktrom til andre formål. Parallelt med dette vil det være behov for et større møte- 

og vaktrom for å romme hele arbeidsgruppe på 39,4 ÅV eller 68 fast tilsatte.  

Utvidelse ved Bråta omsorgsboliger omfatter etablering av en personalbase mellom 

Bråtaveien 12 og 18. Samtidig skal dette bygget også inneholde en tett glass-

korridor (svalgang) som er rettet mot innvendig grøntareal. Videre vil det være 

behov for en tilsvarende glass-korridor mellom Bråtaveien 18 og 16. Mellom 

Bråtavn 18 og 16 er det en høydeforskjell som må løses med en innvendig heis for 

å ivareta rullestolbrukere. I tillegg må vi påregne ombyggingsarbeider til kontorer, 

medisinrom og lagerrom. Totalarealet omfattet ca. 62 kvm, hvorav 40 kvm er 

svalganger og 22 kvm er nytt møte-/vaktrom. 

Det er signert en avtale om godkjenning til gjennomføring med Bråta Borettslag av 

tidligere Nedre Eiker kommune.  

I samarbeid med ARK og de ansatte er det prosjektert en løsning. Denne må 

kvalitetssikres med byggherre og brukere i den nye kommunen. 

 

Reguleringsstatus: 

Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.  

 



Drammen Eiendom KF 

 

27.05.2020 1. tertial 2020 Side 30 av 47 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Tiltaket krever en bevilgning i 1. tertial på kr. 6,0 mill. inkl. mva. 

 

Fremdrift: 

Etter en kvalitetssikring av løsning, så er konkurransegrunnlaget klart for å gå ut i 

markedet. En vil kunne avrope en rammeavtaleleverandør og etter en positiv 

byggesaksbehandling vil en kunne komme relativt raskt i gang med gjennomføring. 

5.3.5 Kinogården SBV - rehabilitering og oppgradering (11007) 

Beskrivelse prosjekt:  

Storgaten 70 (SBV/ kinogården) med tilhørende uteareal ble i tidligere Svelvik 

kommune vedtatt rehabilitert og oppgradert til byhus basert på skisseprosjekt fra 

mai 2019. DEKF overtok prosjektet høsten 2019. Deler av dagens bygningsmasse 

planlegges revet og erstattet med nye arealer. Samlet bruttoareal er ca. 1100 m2, 

inklusiv nye arealer. Bygget skal tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner, og 

skal blant annet inneholde bibliotek, samt fleksible møte-, øvingsarealer og 

teatersal. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet befinner seg i konseptfasen. 

 

Miljøambisjoner: 

Prosjektet vil bli utviklet iht. gjeldende føringer knyttet til miljø. Nytt tilbygg er 

planlagt i massivtre. Skisseprosjektet peker på flere muligheter for energi-

økonomisering og energikilder som solceller og energibrønner. Det vil trolig være 

utfordrende og kostbart å realisere plusshusambisjoner i dette prosjektet på grunn 

av begrensninger knyttet til eksisterende bygningsmasse. Det er forutsatt at 

prosjektet energi-optimaliseres på bakgrunn av hva som er mulig, iht. gjeldende 

bygningsmasse og økonomiske rammevilkår. 

 

Reguleringsstatus: 

Den aktuelle tomten er regulert til offentlig bebyggelse. Det er avholdt 

forhåndskonferanse med byggesak. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Totalt investeringsbehov er re kalkulert av DEKF til å utgjøre 52 mill. kr. inkl. mva. 

 

Fremdrift: 

Forprosjektfase og rammesøknad er klart til å iverksettes ved en beslutning om 

videreføring av prosjektet. 

 

Status iht. investeringsreglementet: 

Drammen Kommune har i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt et nytt 

investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre arbeidet må man 

jobbe med å følge og implementere føringene som finnes her i byggeprosjektet. 

Dette prosjektet vil vi anbefalt innplassert i Konseptvalg, hvor neste 

beslutningspunkt blir BP 2 etter en KS1, gitt at prosjektet skal videreføres i 

nåværende form. 
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Anbefaling: 

Prosjektet har vært kvalitetssikret ut i fra mandat gitt i tidligere Svelvik kommune 

for prosjektet, gitt endrede behov som har kommet gjennom første halvår 2020 

anbefales at det kartlegges behov for å dekke andre kommunale behov i bygget, 

herunder Knutepunktsfunksjoner som helsefremmende tjenester, bibliotek, 

kulturskole, møteplass og innbyggertorg. Det er også ønskelig å se på funksjonene 

til andre kommunale bygg i området, som samfunnshus og tidligere rådhus. 

Det anbefales at dette ses på frem mot ØP 2021-24 

5.3.6 Krokstad sykehjem - nybygg (11000)  

Beskrivelse prosjekt:  

Prosjektet er initiert i Nedre Eiker kommune på bakgrunn av forventet vekst i 

behovet for sykehjemsplasser etter 2020.  

Lokalisering, igangsettelse og prosjektinnhold er vedtatt i kommunestyret i Nedre 

Eiker i vedtak fra 19.12. 2018 (sak PS 00113/18) og 19.6.2019/ sak PS 0048/19. 

 

Prosjektet omfatter et nybygg på ca. 18.000 m2 BTA (inkl. parkeringskjeller). 

Sykehjemmet har en kapasitet på 128 plasser samt produksjonskjøkken, dagsenter, 

base for hjemmetjenester og diverse tjenestetilbud. 

 

Status prosjektet  

Foreliggende prosjekt er på et godt gjennomarbeidet skisseprosjekt nivå.  

I nye Drammen Kommune har man i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt 

et nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter.  

DEKFs anbefaling vil bli at prosjektet innplassert i forprosjektstudiet, hvor neste 

beslutningspunkt blir KS2/BP3. 

 

Miljøambisjoner 

Skisseprosjektet har blitt gjennomført i Nedre Eiker Kommune med høye 

ambisjoner både iht. plusshusstandard og Breeam sertifisering. Som svar på 

føringer fra ØKP 2020 har man i tillegg utredet alternativer for realisering i 

massivtre og gjennomføring som fossilfri byggeplass. Kostnadskonsekvensen er 

blitt vurdert på overordnet nivå.  

 

Reguleringsstatus: 

Eiendommen er regulert til planlagt formål (Detaljregulering for Krokstad 

Sykehjem vedtatt i Nedre Eiker Kommunestyre den 17.12.2014).  
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Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av nytt sykehjem med tilhørende 

infrastruktur. Tiltaket vil innebære en viss økning av trafikken i området og 

planbestemmelsene inneholder flere rekkefølgekrav for etablering av ny 

rundkjøring, gang og sykkelvei, holdeplass for buss og opprustning av 

krysningsområdet ved Tråkka. Det vil medføre noe usikkerhet vedr. kostnad og 

fremdrift for prosjektet.  

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Tidligere kostnadsestimater gjennomført av Nedre Eiker Kommune har vært på ca. 

kr. 876 mill. inkl. realisering av Plusshus og opparbeidelse av infrastruktur 

(rekkefølgekrav iht. reguleringsplan). Dette er brutto investering før tilskudd fra 

Husbanken. 

Ved avsluttet skisseprosjekt har man nå gjennomført en ekstern kvalitetssikring av 

kalkylen hvor også konkrete mengdeberegninger er hensyntatt.  

Revidert kostnadsestimat angis her til ca. kr. 921 mill. Kostnader for Plusshus og 

infrastruktur vil komme i tillegg og estimeres til å ha et investeringsbehov til hhv. 

kr. 35 mill. og kr. 30 mill. Totalt ca. kr. 986 mill.  

 

I tillegg har man vurdert kostnadene knytte til massivtrebygg (ca. kr. 51 mill.), 

fossilfri byggeplass (ca. kr. 11 mill.) og Breeam sertifisering (ca. kr.3 mill.)  

En realisering av prosjektet inkl. samtlige opsjoner estimeres til å ha et 

investeringsbehov på 1.051 mill. Prisstigning til prosjektoppstart og under 

gjennomføring er ikke inkludert.  

  

Det forventes at prosjektet vil motta husbanktilskudd på ca.kr. 122,2 mill. (etter 

avvikling av Solberglia). Eventuelt tilskudd til dagaktivitetsplasser vil bli vurdert 

av Husbanken etter at tegningsunderlag er ferdigstilt. 

 

Prosjektet er nærmere beskrevet i vedlegg til Tertial rapporten. 

 

Status iht. investeringsreglementet: 

Drammen Kommune har i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt et nytt 

investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre arbeidet må man 

jobbe med å følge og implementere føringene som finnes her i byggeprosjektet. 

Dette prosjektet vil vi anbefale innplassert i forprosjektstudiet, hvor neste 

beslutningspunkt blir BP 3 etter en KS2. 

 

 
Fremdrift: 
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I løpet av 1. tertial har man jobbet med grunnundersøkelser på tomten, utredning av 

miljøambisjoner og kostnadskalkyler. Videre fremdrift må avvente en politisk 

bestilling av prosjektet.  

 

Anbefaling: 

Prosjektet er ikke innarbeidet i ØP og avventer videre behandling inntil bevilgning 

er gitt. Det anbefales at prioriteringen av denne tas i ØP 2021/23 

5.3.7 Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse (11006) 

Beskrivelse prosjekt:  

Arbeidstilsynet gjorde etter et tilsyn et vedtak den 13.12.2017 om pålegg for å løse 

følgende forhold i Langløkka barnehage som gikk på arbeidsplasser og 

arbeidslokalene: 

• Utforming og innredning 

• Garderobe 

• Rom for renholdsutstyr 

• Tørkerom 

 

Tidligere Nedre Eiker kommune søkte om utsettelse av frist for en endelig løsning 

av forholdene og løste dem midlertidig i moduler. 

 

Videre er det utredet forskjellige alternativer for å løse avvikene. Ingen av tiltakene 

er satt i bestilling i tidligere Nedre Eiker kommune.  
 
Arbeidstilsynet gir en ny frist for fortsatt drift i midlertidige paviljonger. Ny frist 
29.01.2021 
 
Fremdrift: 
Det bør gjøres en ny vurdering av behovet for barnehage på Langløkka basert på 
barnehagebehovsanalysen, samt en overordnet prioritering av barnehagene i 
Drammen før en går videre med et eventuelt byggeprosjekt på Langløkka 
barnehage. 
 
Det søkes ny forlengelse av dispensasjoner til fortsatt barnehagedrift i moduler, 
både til Arbeidstilsynet og til bygningsmyndighetene forhold til PBL. 

5.3.8 Ung 11 (10379) 

Beskrivelse prosjekt:  

Ung 11 har midlertidig tillatelse til å drive sin virksomhet i Dronninggata 15 ut 

inneværende skoleår, og det blir behov for en permanent løsning f.o.m. neste 

skoleår. 

 

Fremdrift: 

DEKF har igangsatt utredningsarbeidet for å finne aktuelle permanente 

lokaliseringsalternativer, og det arbeides nå mot lokalisering i Wergelandsgate, 

primært nr. 9 - sekundært nr. 13, for skoleåret 2020/2021 og på permanent basis 

dersom tiltaket besluttes videreført etter neste skoleår. Det er foreløpig avsatt kr. 

0,5 mill. for utredningsarbeidet. 
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Nødvendige tillatelser er omsøkt mot plan og bygningsmyndighetene iht PBL. Svar 

forventes i juni 2020. Endring av lokaler skal ikke medføre investeringskostnader 

men noen flyttekostnader. 

5.3.9 Veiavangen ungdomsskole - nybygg (11001) 

Beskrivelse prosjekt:  

Veiavangen Ungdomsskole ble bygget på 50 tallet, og består i dag av utidsmessige 

lokaler, som oppfyller ikke dagens krav til læringslokaler. Det foreligger bla 

mangels rapporter fra Kommunelegen og Brannvesenet, med anmerkninger på det 

bygningsmessige og på utearealene. 

 

I 2011 ble det ferdigstilt et byggeprosjekt (bygg C) som erstattet deler av den gamle 

bygningsmassen på skolen, og det er nå behov for å erstatte den resterende delen av 

skolen samt utearealene. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

I tidligere Nedre Eiker Kommune ble det ferdigstilt et forprosjekt for den nye 

skolen, og kun utarbeidelse av konkurransedokumentene gjensto før konkurransen 

kunne utlyses. 

Etter kommunesammenslåingen må det nå politisk behandles i hvilken grad en eller 

flere av den nye kommunens miljøkrav skal innarbeides i prosjektet. (Se vedlegg 

notat) 

 

Miljøambisjoner: 

Fra Nedre Eiker kommune er skolen planlagt bygget med passivhus standard med 

Bream klassifisering på «Very good» Det er i tillegg planlagt solcelleanlegg på tak 

og fasader, og et Sedumtak (grønt tak) på deler av bygningen 

 

Reguleringsstatus: 

Tomten er regulert til skoleformål, og planen for den nye skolebygningen er i tråd 

med plan og bestemmelsene. Det er derfor ikke knyttet noen usikkerhet til dette. 

Det er ikke behov for noen dispensasjoner 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Prosjektet er kalkulert til en kostnad på 304 mill. kroner (P85).  

 

Status iht. investeringsreglementet: 

Drammen Kommune har i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt et nytt 

investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre arbeidet må man 

jobbe med å følge og implementere føringene som finnes her i byggeprosjektet. 

Dette prosjektet vil vi anbefalt innplassert i forprosjektstudiet, hvor neste 

beslutningspunkt blir BP 3 etter en KS2. 
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Fremdrift: 

Forprosjektet som det framstår i dag, er ferdig, og kan sendes ut på en konkurranse.  

 

Dersom vi velger å omprosjektere til massivtre så vil det koste ytterligere ca 3-4 

mill. til omprosjektering, og 7,0 mill. i økt bygge kostnad til sammen 10 – 11 mill. 

Dette vil ta ca. 6 måneder ekstra. 

En ombygging av bygget til plusshus vil gi en ytterligere økning på kr. 15,0 mill. 

Se for øvrig eget vedlegg. 

 

Anbefaling: 

Prosjektet er ikke innarbeidet i ØP og avventer videre behandling inntil bevilgning 

er gitt. Det anbefales at prioriteringen av denne tas i ØP 2021/23 

5.3.10 Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) 

Beskrivelse prosjekt:  

I forbindelse med Økonomiplan 2019-22 i tidligere Drammen kommune har 

bystyret vedtatt bygging av ny ungdomsskole på Åskollen. Bystyret vedtok i juni 

2019 plassering av skolen. 

 

Kommunestyret i nye Drammen kommune har i ØKP 2020-2023 verbalt signalisert 

prioritering av prosjektet. DEKF har i 2020 på oppdrag fra Kommunestyret ervervet 

Nordby gård som grenser til eiendommen. Drammen kommune har i 2020 overtatt 

Glassverket idrettshall som ligger i tilknytning til prosjektet.  

 

Status prosjektet mht. fase: 

Mulighetsstudier er gjennomført og planinitiativ er sendt inn.  

 

Miljøambisjoner: 

Alle miljøkrav vil bli oppfylt i prosjektet.  

 

Reguleringsstatus: 

Det aktuelle området er kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg.  

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Estimert investeringsbehov kr. 355-360 mill.  

 

Fremdrift: 
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Det er avklart at det er Byplan som ivaretar vedtaket om medvirkning fra 

lokalsamfunnet og det legges opp til medvirkning via kommunedelsutvalget. 

Planinitiativ er innsendt desember 2019.  

Fremdriften vil avhenge av brukermedvirkningen og beslutninger vedrørende dette. 

Byggestart kan tidligst skje i 2021. 

5.3.11 Mjøndalen skole – utredning kapasitet – nye klasserom 

Beskrivelse prosjekt:  

Mjøndalen skole ble i tidligere Nedre Eiker kommune utredet for kapasitets-

utfordringer knyttet til økt elevantall fra skoleåret 2020-2021. De utredede 

alternativene for ombygging og nybygg innebar et vesentlig investeringsbehov (ca. 

500 mill. kr.). Det ble derfor vedtatt å løse elevtallsøkningen ved vurdering av 

inntaksområde og/ eller kapasitetsøkende tiltak.  

 

DEKF fikk i mars 2020 oppdrag av kommunalsjef for skole å se på kortsiktige og 

mer langsiktige løsninger for kapasitetsutfordringen ved Mjøndalen skole. Dersom 

behovet vedvarer er det nærliggende å vurdere oppføring av modulbygg i 

tilknytning til eksisterende bygningsmasse, fra skoleåret 2021-2022. For skoleåret 

2020-2021 løses kapasitetsutfordringen ved å ta i bruk musikkrom/ korpsrom. Dette 

innebærer at korpset må tildeles nye øvingslokaler. 

 

Status prosjektet mht. fase: 

Prosjektet er i idefase/ konseptfase. 

 

Miljøambisjoner: 

Eventuelt modulbygg vil bli oppført iht. gjeldende tekniske forskrifter. 

 

Reguleringsstatus: 

Den aktuelle eiendommen er regulert til formål undervisning. Evt. Oppføring av 

modulbygg vil trolig være avhengig av en eller flere dispensasjonssøknader. 

 

Økonomi/kostnadsestimater: 

Investeringsbehov vil være avhengig av om tiltaket (moduler) skal 

husleiefinansieres eller erverves. De økonomiske rammene for prosjektet vil bli 

utredet nærmere mot ØKP. Basert på erfaringstall for tilsvarende prosjekter vil 

investeringsbehovet trolig utgjøre mellom 3 – 6 mill. kr. 

 

Fremdrift: 

DEKF vil utrede hensiktsmessig løsning, og jobbe for at behovet for to nye 

klasserom er tilfredsstilt innen skolestart 2021, endelige behov innarbeides i ØP 

2021/23. 

5.3.12 Killingrud ungdomsskole 

Skoleåret 2020/2021 kommer det 4 klasser på 8. trinn. I hver av basene for trinnene 

er det kun 3 klasserom. 

Det finnes et auditorium ved basene til 8. trinn som ikke brukes mye. Dette kan 

brukes som klasserom hvis det bygges om. 



Drammen Eiendom KF 

 

27.05.2020 1. tertial 2020 Side 37 av 47 

Ombyggingen er relativ enkel. Det som må til er å fjerne gulvfast møblement, fjerne 

oppbygd golv, legge golvbelegg, samt male/tapetsere vegger, liste og legge opp 

flere stikkontakter. Arbeidene utføres innen tildelte rammer. 

5.3.13 Hjemmetjenesten Solberg 

Hjemmetjenester og institusjon har behov for permanente lokaler til 

hjemmetjenesteavdelingen Solberg (tilhørende omsorgstjenester Åssiden/Solberg). 

Avdelingen er lokalisert sammen med to avdelinger tilhørende omsorgstjenester 

Mjøndalen/Krokstadelva i Mjøndalen. Avdelingen har nå i en periode benyttet 

midlertidige lokaler i «Aktiviteten» i Solbergelva, men disse er ikke lenger 

tilgjengelige.  

Det er foreslått et ledig lokale på ca. 150 kvm beliggende i Solberg Sport og Kultur. 

Virksomheten er positive til både lokalene og beliggenheten. 

Det er behov for ombygginger og tilpasninger estimert til ca. kr. 2,0 mill. eks. mva. 

Til sammen med nåværende leie vil dette gi en husleiekosekvens på ca. kr. 240.000 

pr. år + felles, strøm, renhold etc. Det er ikke medtatt inventar og utstyr.  

5.3.14 Hjemmetjenesten Marienlyst 

Med bakgrunn i omprioritert bruk av arealer i Strømsø BSS er det behov for 

etablering av en hjemmetjenestebase i 2. etasje. Ombygningskostnadene er estimert 

til ca. kr. 800.000,-. Dette vil gi en økt husleiekonsekvens på ca. kr. 50.000 pr. år. 

Det er ikke medtatt inventar og utstyr. 
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6 ORGANISASJONSFORHOLD 

Ved utgangen av 1.tertial var det 117 fast ansatte, i tillegg til 11 vikarer. 

 

Totalt 62 kvinner i fast stilling, herav 41 renholdsoperatører. 

Totalt 55 menn i fast stilling, herav 4 renholdsoperatører. 

 

Det har ikke vært sykefravær på grunn av Covid-19. 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 31 saker. 
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7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2020 

7.1 Driftsbudsjett 2020  

Endringer i vedtatt driftsbudsjett som følge av kommunesammenslåingen innarbeides i 2. 

tertial 2020, etter avklaring med Rådmann om ny åpningsbalanse, fastsettelse av anleggs-

verdier, gjeld og egenkapital. Dette vil påvirke regnskapene i form av økning i internleie, 

avskrivninger og økte kapitalkostnader til kommunen og Lånefondet. 

Pr. 1.tertial er overnevnte forhold utarbeidet med basis i vedtatt budsjett 2020 fra styresak 

03/20.  

7.2 Rebevilgninger i investeringsbudsjett  

Tall i mill. kr.  
Prog. Prosjekt Prosjektnavn Sum som 

rebevilges 

P06 37125 Buskerudveien 38 - etablering av base 3,5 

P06 10362 Drammensgården 12,5 

P08 11002 Lille Åsgaten 3, bolig - nybygg 11,0 

P08 11003 Mikkelsveien, PU bolig med base - nybygg 3,2 

P08 11004 Aktiviteten, dagsenter for PU - nybygg 1,1 

P09 10365 Åssiden - Fotballhall 4,0 

P09 11010 Samfunnshuset, Cafe Undergrund - innv. oppgradering 2,5 

P19 11005 EPC/Enøk - kartlegging av energisparepotensial formålsbygg 11,1 

  Restarbeid/garantitid prosjekter før 2020: 17,1 

  Vedlikeholdsprosjekter som er startet i 2019, ikke fullført: 4,7 

  SUM   70,7 

7.3 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett 

Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: 

Tall i mill. kr.  
Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 

pr. tertial 
Justert 
budsjett 

Foreslåtte 
endringer 

Forslag nytt 
budsjett 

 - Kjøp av Norby Gård   26,0 26,0 

 - Hjemmetjeneste i Solberg S&K   2,0 2,0   

 - Hjemmetjeneste i Strømsø BSS   0,8 0,8 

P06 10362 Drammensgården 16,0 12,5 9,5 22,0 

P09 11010 
Samfunnshuset, Cafe Undergrund - 
innv. oppgradering 

6,9 2,5 5,0 7,5 

  Energi sentral (ikke låneopptak)   12,0 12,0 

  Svalgang og vaktrom/base - Bråta   6,0 6,0 

       

  SUM    0,0    0,0   61,3   54,3 

Finansiering     

  Bruk av EK   12,0  

  Økt låneopptak   49,3  

  Sum     61,3  
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7.3.1 Periodisering av investeringsbudsjett 

Periodisering av investeringene skjer eventuelt i 2. tertial 2020. 
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7.4 Resultatregnskap pr. 30.04.2020  

 

 
 

 

 

 

 

Budsj. 2020

vedtatt øk.pl.
Regnskap Budsjett Avvik i kr

DRIFTSINNTEKTER

Kommunale husleieinntekter 627 215 208 594 208 304 291

Eksterne leieinntekter 74 380 36 711 35 023 1 688

Leieinntekt boliger 131 924 45 238 43 699 1 539

Salg renholdstjenester 75 542 25 103 25 181 -78

Andre Inntekter 15 420 8 343 5 140 3 203

SUM DRIFTSINNTEKTER 924 481 323 990 317 347 6 643

DRIFTSUTGIFTER  
Lønnskostnader 84 415 26 711 28 138 1 428

Administrasjonskostnader 11 271 1 998 3 757 1 759

Innleiekostnader 172 240 85 216 80 190 -5 027

Innkjøp renhold 46 105 15 113 15 368 255

Eiendomsdrift 89 832 25 164 29 944 4 780

Vedlikehold 61 572 18 291 20 524 2 233

Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) 500 53 167 114

Avskrivninger 191 674 63 680 61 447 -2 233

SUM DRIFTSUTGIFTER 657 609 236 226 239 535 3 309

DRIFTSRESULTAT 266 872 87 764 77 812 9 952

Finansinntekter 1 710 982 570 412

Finansutgifter 178 801 57 067 59 091 -2 023

SUM FINANS 177 091 56 086 58 521 -2 435
 
RESULTAT før Eiendomssalg 89 781 31 678 19 291 12 387

Inntekter fra salg av eiendom 23 000 5 839 7 667 -1 828

Nedskrivning bokført verdi, solgte eiendommer -10 000 -1 686 -3 333 1 647

Kostnader ved salg av eiendommer 0 -81 0 -81

RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 4 072 4 333 -261

NETTO RESULTAT 102 781 35 751 23 625 12 126

Budsjett 1. tertial 2020
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7.5 Balanse pr. 30.04.2020  

  
 

  

EIENDELER 30.04.2020 31.12.2019

BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 4 269 010 766 4 336 715 050

BORETTSLAGSLEILIGHETER 182 594 741 182 725 262

FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 81 849 965 81 849 965

ANLEGG UNDER UTFØRELSE 242 770 474 98 658 439

ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 9 216 181 9 216 181

FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 60 574 930 60 574 930

SUM ANLEGGSMIDLER 4 846 017 056 4 769 739 827

LIKVIDER 140 383 863 225 015 957

KUNDEFORDRINGER 250 571 831 46 876 836

ANDRE FORDRINGER 48 339 179 23 254 218

OMLØPSMIDLER 439 294 873 295 147 011

SUM EIENDELER 5 285 311 929 5 064 886 838

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL 1 063 097 996 1 001 560 703

ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN 22 582 659 62 618 924

ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN -23 436 978

RESULTAT I PERIODEN 35 750 801 106 801 346

EIERUTTAK I PERIODEN -29 124 334 -84 445 999

SUM EGENKAPITAL 1 092 307 121 1 063 097 996

PENSJONSFORPLIKTELSER -1 852 531 -1 852 531

LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 3 800 504 785 3 633 735 954

BYGGELÅN 171 975 965 276 641 902

SUM LANGSIKTIG GJELD 3 970 628 219 3 908 525 325

KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 139 457 667 1 103 076

LEVERANDØRER 64 627 060 79 073 338

ØVRIG KORTSIKT. GJELD 18 291 861 13 087 103

SUM KORTSIKTIG GJELD 222 376 588 93 263 517

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5 285 311 928 5 064 886 837
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7.6 Investeringsregnskap utbyggingsprosjekter - 1. tertial 2020 

 
 

 

 

Prosj.

nr
Prosjekter

Beløp pr. 

1.1.2020

 Påløpt i 

2020 

 Beløp pr. 

30.04.2020 

Revidert 

budsjett 2020

10318 Brandengen skole - utvidelse 41 242 177 18 654 220 59 896 397 168 946 478

10355 Strømsø inntaksområde - ungdomsskole kapasitet 13 016 0 13 016 0

10340 Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus 0 3 591 328 3 591 328 347 500 000

P01 Skole - SUM 41 255 193 22 245 549 63 500 742 516 446 478

10325 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 4 801 349 7 628 516 12 429 865 41 463 316

P02 Barnehager - SUM 4 801 349 7 628 516 12 429 865 41 463 316

37125 Buskerudveien 38 - etablering av base 0 2 690 784 2 690 784 3 500 000

10362 Eikveien 54 (Drammensgården) 0 15 074 201 15 074 201 12 500 000

10368 Åskollen HOD - helseknutepunkt 31 638 554 28 153 945 59 792 499 159 000 000

P06 Institusjon og hjemmetjenester  - SUM 31 638 554 45 918 931 77 557 485 175 000 000

11002 Lille Åsgaten 3, bolig - nybygg 0 11 147 925   11 147 925 11 000 000

11003 Mikkelsveien, PU bolig med base - nybygg 0 239 287 239 287 3 200 000

11004 Aktiviteten, dagsenter for PU - nybygg 0 223 813 223 813 1 100 000

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig  - SUM 0 11 611 024 11 611 024 15 300 000

10365 Åssiden - Fotballhall 5 783 639 27 279 856   33 063 494 86 000 000

11009 Tusenårsstedet aktivitetspark - urganiserte aktiviteter 0 26 626 26 626 600 000

11010 Samfunnshuset, Cafe Undergrund - innv. oppgradering 0 6 882 373 6 882 373 2 500 000

P09 Kultur, fritid, og idrett   - SUM 5 783 639 34 188 854 39 972 493 89 100 000

11005 EPC/Enøk - kartlegging av energisparepotensial formålsbygg 0 481 546 481 546 11 088 000

P19 DEKF - utvikling av eiendommer- SUM 0 481 546 481 546 11 088 000

Aronsløkka skole - modulbygg 2019 0 0 0 500 000

10349 Brandengen skole - flerbrukshall 0 78 024 78 024 1 300 000

10354 Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg 0 18 241 18 241 5 200 000

31020 Drammen kjøkken - Ny lokalisering 0 0 0 200 000

10340 Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus 0 0 0 1 500 000

10218 Frydenhaug skole, nybygg 0 0 0 200 000

10378 Galterud skole - tilpasning 8. klasse 2019 0 177 874 177 874 300 000

10352 Gulskogen skole - modulbygg 2019 0 7 623 7 623 600 000

10371 Kjøsterud skole - elevtilpassing 0 5 212 5 212 50 000

10344 Rødskog skole - modulbygg, utvidelse 0 0 0 500 000

11012 Solberg skole - garantitid 0 61 827 61 827 100 000

10353 Strømsø skole - oppgradering Hovedbygg 0 84 458 84 458 500 000

10338 Øren Skole - flerbrukshall 0 28 990 28 990 1 500 000

10342 Øren skole - skoleutvidelse 0 50 381 50 381 2 000 000

36125 Åskollen skole - Bygg D 0 2 178 2 178 100 000

10358 Åskollen skole, ombygging - garantitid 0 0 0 200 000

11014 Stenseth skole - uteområde (1.150.000,-) 0 0 0 1 150 000

10318 Brandengen skole - Modulbygg riving (1,5 mill.) 0 0 0 1 000 000

36999 Disponibelt - restarb., garantitid etc 0 64 757 64 757 173 579

SUM Restarbeid/garantitid prosjekter før 2020 0 579 564 579 564 17 073 579

10337 Aronsløkka skole - nybygg 0 13 068 13 068 0

10361 Betzy/Bris - prosjektering 0 0 0 152 158

38123 Konnerud, Muusøya - småhus for vanskeligstilte 0 2 178 2 178 0

38124 Holmestrandsveien 132-138 - omregulering 288 167 109 024 397 190 0

38101 Korsveien 68 - botilbud for PU med base 377 910 155 181 533 091 352 629

10367 Drammen Helsehus - relokalisering 850 208 26 744 876 952 850 208

11007 Kinogården SBV - rehabilitering og oppgradering 0 145 288 145 288 6 150 000

11000 Krokstad sykehjem - nybygg 0 1 584 928 1 584 928 17 700 000

11006 Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse 0 87 410 87 410 0

11013 Mjøndalen skole - utredning kapasitet- nye klasserom 0 33 759 33 759 0

10379 Ung 11 - permanent lokalisering 0 99 381 99 381 7 591

11001 Veiavangen ungdomsskole - nybygg 0 29 367 29 367 6 100 000

10377 Åskollen ungdomsskole - med flerbrukshall 4 483 696 68 486 4 552 182 4 483 696

11011 Diverse prosjekter, NE og SV - tidligfase 0 241 124 241 124 0

31000 Tidligfase prosjekter - disponible midler 0 0 0 30 000 000

SUM Tidligfase prosjekter 5 999 980 2 595 937 8 595 917 65 796 281
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Investeringsregnskap utbyggingsprosjekter 1. tertial 2020
Prosj.

nr
Prosjekter

Beløp pr. 

1.1.2020

 Påløpt i 

2020 

 Beløp pr. 

30.04.2020 

Revidert 

budsjett 2020

31000 Generell investeringsramme - disponible midler 0 0 0 5 350 000

SUM Generell investeringsramme 0 0 0 5 350 000

40021 Svelvik - SBV Kinogården, utvikling 43 313 20 672 63 985 0

40022 Nye Drammen - Flyttekostnader 0 3 630 627 3 630 627 0

60023 Konnerud skole - BRANN 06.09.2019 0 20 736 20 736 0

60025 Konnerud skole-vannskade 091019 0 42 100 42 100 0

40020 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan 8 774 689 11 192 227 19 966 916 0

SUM Finansiert eksternt 8 818 002 14 906 362 23 724 364 0

TOTALT 98 296 717 140 156 282 238 452 999 936 617 654

Totalt fra rapport 7.7 Invest.budsjett vedl.hold&miljø+bolig 361 722 3 955 753 4 317 475

Sum investeringer, ref.Balanse "anlegg under utførelse" 98 658 439 144 112 035 242 770 474
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7.7 Investeringsbudsjett Vedlikehold & miljø, og Bolig - 1. tertial 
2020 

 
 

Prosj.

nr
Prosjekter

Beløp pr. 

1.1.2020

 Påløpt i 

2020 

 Beløp pr. 

30.04.2020 

Revidert 

budsjett 

2020
36102 Aronsløkka skole - tilpasning hørselshemmede 0 0 0 150 000

36101 Fjell skole - tilrettelegge helsesøster pav 4 0 0 0 100 000

36028 Krokstad skole - oppussing av garderober 0 0 0 800 000

36029 Krokstad skole - støvavtrekk sløyd 0 0 0 100 000

36025 Marienlyst skole - oppgr. ventilasjon, ventbygg 0 35 477 35 477 0

36032 Steinberg skole - ombygning av klasserom 0 0 0 600 000

36020 Vestbygda skole - tilpassning til HC 0 0 0 250 000

36035 Åsen skole - ombygning Mediatek, musikkrom, foldevegg 0 0 0 300 000

36016 Åskollen skole - ombygginger bygg F 0 0 0 200 000

36100 Skole, oppgr. bygningsm. husleie - disponible midler 0 0 0

P01 Oppgrad. av skolebygg - Husleiekorrigeres - SUM 0 35 477 35 477 2 500 000

36005 Aronsløkka skole - taktekking 0 0 0 1 100 000

36011 Børresen skole - bytte vinduer bygg A 0 0 0 400 000

36111 Børresen skole - oppussing kantinekjøkken bygg B 0 0 0 200 000

36013 Fjell skole - fjerne foldedørene i pav 5 0 115 495 115 495 200 000

36026 Kjøsterud skole - nye mellomdører korridorer 0 0 0 400 000

36120 Kjøsterud skole - pusse opp rom 241 0 0 0 100 000

36027 Krokstad skole - bad og toalett 0 0 0 650 000

36030 Marienlyst skole - rehab. tak og luker 0 24 439 24 439 2 000 000

36031 Mjøndalen skole - oppussing gutte toaletter 0 0 0 500 000

36033 Steinberg skole - oppgr. tilfluktsrom 0 0 0 100 000

36021 Svensedammen skole - belegg trapperom 0 0 0 400 000

36119 Svensedammen skole - ny utgangsdør, vinduer 0 0 0 500 000

36034 Tangen skole - oppgradering garderober, dusjer 0 0 0 500 000

36008 Vestbygda skole - nytt tak bygg A 0 0 0 550 000

36004 Øren skole - nye innerdører 1.etg, uetg. 0 0 0 700 000

36000 Skole, oppgr. bygningsm. - disponible midler 0 0 0

P01 Oppgrad. av skolebygg - oppgr. bygningsmasse - SUM 0 139 934 139 934 8 300 000

P01 Oppgrad. bygn.masse skolebygg - TOTALT 0 175 412 175 412 10 800 000

32015 Strømsø BH - flytte vognskur 0 0 0 0

32500 Barnehager, oppgr. bygningsm.husleie - disponible midler 0 0 0 0

P02 Oppgrad. av barnehage - Husleiekorrigeres - SUM 0 0 0 0

32011 Aronsløkka BH - bytte innerdører 0 0 0 250 000

32004 Konnerud BH - bytte tak 0 0 0 880 000

32024 Lilleløkka BH - nytt kjøkken hovedbygg 0 0 0 150 000

32023 Sørbyløkka BH - lage plass for søppeldunker 0 0 0 0

32031 Åsen BH - belysning 0 0 0 150 000

32000 Barnehager, oppgr. bygningsm. - disponible midler 0 0 0

P02 Oppgrad. av barnehage - SUM 0 0 0 1 430 000

P02 Oppgrad. bygn.masse barnehage - TOTALT 0 0 0 1 430 000

35034 Haglund omsorgsboliger - utskifting tak 0 0 0 1 800 000

35011 Landfalløya BSS - branntekniske tiltak 0 0 0 150 000

35012 Landfalløya BSS - nye utvendige persienner 0 0 0 500 000

35035 Langrand Bofelleskap - reetablering fasade 0 0 0 2 000 000

35001 Strømsø BSS - oppgradere skyllerom 0 0 0 300 000

35003 Strømsø BSS - varmegardin 0 0 0 100 000

35004 Åskollen BSS - oppussing hjemmetjenesten 0 0 0 400 000

35000 Helse og omsorg, oppgr. bygningsm. - disponible midler 0 0 0

P06 Oppgrad. bygn.masse Inst. og hjemmetj. - TOTALT 0 0 0 5 250 000

38131 Rådhusgata 12,andel 10,Torget brl. Kjøp omsorgsbolig 2020 (mk=1) 0 837 319 837 319 862 319

38093 Store Landfall Øvre 19 - prosjektering utleiebolig (mk=1) 95 811 0 95 811 0

38124 Holmestrandsveien 132-138(MK=0H)- omregulering 0 0 0

38000 Kjøp boliger for vanskeligstilte - disponible midler 0 0 0 0

P08 Kjøp bolig - TOTALT 95 811 837 319 933 131 862 319
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Prosj.

nr
Prosjekter

Beløp pr. 

1.1.2020

 Påløpt i 

2020 

 Beløp pr. 

30.04.2020 

Revidert 

budsjett 

2020
Innvendig oppgradering

37094 Anchersens vei 6 - oppgr. av elfordelinger, pipebeslag 0 478 020 478 020 450 000

37042 Kollerudveien 6 A  - montere lufteventiler 0 0 0 180 000

37115 Konggata 28 - gjenoppbygning etter brann 242 505 0 242 505 0

37169 Løkkeveien 5 - renovering innvendig 0 0 0 700 000

37021 Nedre Kiøsterudsgate 7 - oppgr. koridorer 0 0 0 900 000

37117 Røsslyngveien 17 - oppgr. bad, kjøkken, handicap tilpasset 0 0 0 350 000

37101 Smithestrømsveien 1 - oppgr. kjøkken H0101 0 59 479 59 479 250 000

Oppgradering - borettslag, sameie 0

37164 Haga BL - oppgr. gulv 0 0 0 150 000

37168 Haga BL - renovering bad 0 0 0 200 000

Utvendig oppgradering 0

37159 Fjellsveien 19 - bytte vinduer, terassedører 0 0 0 300 000

37170 Hagatjernveien 123 - skifte vinduer, terrassedører 0 0 0 200 000

37163 Konggata 49 - oppg. brannvarslingsanl. 0 0 0 150 000

37161 Lassebakken 1 A-C - maling fasade 0 0 0 250 000

37171 Lassebakken 1 A-C - utbedring utv. kledning 0 0 0 120 000

37167 Løkkeveien 5 - rehab. fasade, tak 0 0 0 800 000

37165 Moreneveien 41 - rehab. fasade 0 0 0 1 400 000

37166 Nedbergkollveien 6 - rehab. fasade 0 0 0 600 000

37160 Stillerudveien 64 - bytte vinduer, terrassedører, støttemur 0 0 0 400 000

37162 Styrmoes vei 41 - oppgr. fasade 0 0 0 350 000

P08 Oppgrad. bygn.masse Sosialtj., etablering og bolig - TOTALT242 505 537 499 780 004 7 750 000

33014 Drammensbadet - skifte sirkulasjonskretsen på varmt tappevann 0 0 0 400 000

33021 Drammensbadet - skifte rør tappevann, sprinkel tørrdelen 0 0 0 900 000

34502 Drammensbadet - oppgradering solskjerming 0 236 593 236 593 500 000

P09 Oppgrad. bygn.masse Kultur, fritid, og idrett - TOTALT 0 236 593 236 593 1 800 000

34010 Brannstasjon Mjøndalen - oppdatering brannskiller 0 0 0 400 000

34002 Gamle rådhus, tårnbygget - oppgr. toaletter 0 0 0 1 000 000

P14 Oppgrad. bygn.masse Ledelse, styring og administrasjon  - TOTALT0 0 0 1 400 000

30076 Bikkjestykket BH - skifte varmepumpe 0 0 0 250 000

30045 Bragernes skole - skifte panelovner 0 0 0 350 000

30077 Bråta helse- og aktivitetssenter - nye nødlys 0 0 0 250 000

30046 Børresen skole - oppgr. ventilasjonsanl. skolebygget 0 0 0 700 000

30078 Drammen Kjøkken - ny varmepumpe 0 0 0 750 000

30079 Drammensbadet - endre vanninntaket 0 70 369 70 369 350 000

30026 Drammensbadet - nytt alarmsystem, el-kasset for boblebad 0 33 140 33 140 150 000

30054 Drammensbadet - oppgr. renseanl. vanninntak 0 324 846 324 846 350 000

30080 Drammensbadet - skifte koøye-belysning 0 17 900 17 900 500 000

30074 Drammenshallen - san. tank, bio beredskap, SD oppgrad fyrrom 0 576 494 576 494 400 000

30081 Drammenshallen - fjerne oljetankt, konv. til biodrift, fjerne elektrodekjel. 0 0 0 400 000

30082 Drammenshallen - oppgr. styringer, fjerning beredere 0 0 0 400 000

30083 Drammenshallen - skifte hovedbryter hovedtavle 0 151 413 151 413 200 000

30084 Eknes skole - ny el-hovedtavle, underfordelinger, søylepunkter 0 0 0 550 000

30028 Fjell BSS - 2 stk. nye ventilasjonsaggr. 0 76 629 76 629 100 000

30085 Fjell bydelshus - oppgr. lys 0 0 0 550 000

30086 Fjell skole - oppgr. lavtemp løsning, progr. energiflytt 0 0 0 300 000

30042 Fredholt BSS - forsterking el-kjel 0 0 0 300 000

30087 Krokstad skole - bytte gamle el.fordelinger 0 0 0 500 000

30024 Marienlyst Energisentral - lakekretsen. Ny kum stengeventiler, luftepunkter0 0 0 200 000

30002 Marienlyst Energisentral - utsk. kompressor LT1, skruekompressor, ramme på HT1, varmepumpe0 0 0 2 200 000

30065 Software styringssystemer - oppgradering 0 0 0 500 000

30075 St. Hansberget BH - oppgr. ventilasjon, ventbygg 0 214 467 214 467 0

30003 Strømsø BSS - oppgr. styrings system fyrrommet 0 0 0 400 000

30059 Svensedammen skole - bytte lamper korridorer 1982 del 0 0 0 400 000

30068 Torgisen - erstatte tæret stål med plastkomp., ny rørveksler 0 552 781 552 781 900 000

30088 Tømmerås skole - oppgr. lys varme 0 0 0 500 000

30073 Wergelands gate 11, garasjebygg - fjerne tank 0 124 713 124 713 400 000

Oppgrad. bygn.masse -  tekniske anlegg - TOTALT 0 2 142 752 2 142 752 12 850 000

SUM Strategiske eiendomskjøp 0 0 0 0

SUM Disponible midler Solcelle på offentlige bygg 23 406 26 178 49 584 0

TOTALT Investeringsbudsjett Vedlikehold & miljø, og Bolig 361 722 3 955 753 4 317 475 42 142 319
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VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE / ORIENTERING 
 
Hensikten med saken: 
Veiavangen ungdomsskole er et nytt byggeprosjekt av betydelig omfang. Notatet er 
ment som en informasjon om prosjektinnhold, status og videre arbeid. 
 
Saksutredning: 
 
1. Bakgrunn for saken og politiske vedtak i Nedre Eiker Kommune  

Veiavangen Ungdomsskole ble bygget på 50 tallet, og består i dag av utidsmessige 
lokaler, som ikke oppfyller dagens krav til læringslokaler. Det foreligger bl.a. 
mangelsrapporter fra Kommunelegen og brannvesenet, med anmerkninger på det 
bygningsmessige og på utearealene. 
 
I 2011 ble det ferdigstilt et byggeprosjekt (bygg C) som erstattet deler av den gamle 
bygningsmassen på skolen, og det er nå behov for å erstatte den resterende delen av 
skolen samt utearealene. 
 
Rambøll Norge AS gjennomførte i august 2017 en grundig tilstandsanalyse som 
avdekket betydelige mangler på det bygningsmessige samt de tekniske anleggene.  
Skolens har i tillegg behov for bygningsmessige endringer for å tilpasse seg til en 
moderne skoledrift å for å få arealer hvor hele skolen kan samles. Med bakgrunn i dette, 
er det vurdert som mest hensiktsmessig å rive, og bygge nye bygninger, framfor å 
rehabilitere de eksisterende. Det er i 2018 og 2019 gjennomført forprosjekt for 
utbygging.  
 
Det prosjekterte nybygget skal gi elever og ansatte moderne lokaler, tilpasset moderne 
skoledrift, samt gi økte muligheter og tilbud til det lokale kulturlivet og idretten. 
 
I sak 22/18 vedtok formannskapet 04.04.2018 følgende:  

 1. Det avsettes 2 millioner kroner til kunstnerisk utsmykning. Det er ønskelig 
at lokale kunstnere er representert. 
 

 2. Utbygging Veiavangen ungdomsskole trinn II bygges som passivhus med 
BREEAM nivå «Very good». 
 

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige forhandlinger med 
fjernvarmeleverandør. Beslutning om energikilde tas av politisk nivå. 
 

 4. Rådmannens informasjon om valgt arealnorm tas til orientering. 
 

 5. Rådmannens informasjon om valgt løsning for aula/samlingssal tas til 
orientering.  

 
I sak 71/18 vedtok kommunestyret 31.01.2018 følgende:  
Rådmannen søker å innarbeide nødvendige midler i økonomiplanen til utbygging av 
Veiavangen ungdomsskole trinn II: 
 
2019: kr. 10 mill. inkl. mva. 
2020: kr. 100 mill. inkl. mva.  
2021: kr 150 mill. inkl. mva. 
 
Det utredes om Veiavangen ungdomsskole kan bygges med grønne tak og/eller 
solcellepanel. 
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2. Status prosjekteringsunderlag 
Forprosjektet er ferdigstilt og er klart for å sendes ut på en offentlig 
anbudskonkurranse. 
I dette ligger at, det er utført regulering av tomt, grunnundersøkelser, 
miljøkartlegging, arkitektonisk utforming og beregninger og dimensjoneringer av 
bygget. Det har vært gjennomført brukermedvirkning med skolen, elevene, FAU, 
renhold, teknisk og naboer. 
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Miljøambisjoner 
I forprosjektet for nye Veiavangen er det planlagt bygget med Passivhus 
standard og med Breamklassifisering på nivå «very good». Veiavangen ligger i et 
konsesjonsområdet for fjernvarme og må følgelig hente energi til oppvarming 
her.  
Bygget er planlagt utstyrt med solcellepaneler som skal supplere behovet for 
elkraft. Det er i tillegg planlagt skjermer i skolen som overvåker solcelleanlegget 
og strømforbruk, slik at skolen kan bruke dette i undervisningen om energi og 
miljø. 
 
På taket er det planlagt Sedumplanter, såkalt grønt tak. Dette virker som 
fordrøyning på overvann og er gunstig for miljøet. 
 
Regulering 
Tomten er ferdig regulert. Av bestemmelsene framkommer et rekkefølgekrav om 
at det skal opparbeides en gang og sykkelvei langs Nedbergkollveien. For å 
forberede dette har Nedre Eiker Kommune ervervet nødvendig areal fra 14 
eiendommer.  
 

 
 

3. Økonomi: Status og prognoser  
Kostnadsramme 
Etter endt forprosjekt ble det utført en kalkyle og en usikkerhetsvurdering for å 
beregne kostnader for prosjektet.  
Det er videre utført en usikkerhetsanalyse hvor kalkyletall inngår som 
basiskostnader. Utover basiskostnadene er det identifisert usikkerhetsdrivere/ 
uønskede hendelser med en kostnadsmessig konsekvens.  
Følgende forutsetninger ligger til grunn for analysen: 
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• Prisnivå oktober 2019 

• Alle tall er eks mva 

• Uspesifiserte kostnader er satt til 3 % av entreprisekostnaden. Det er ikke 
vurdert usikkerhet på uspesifiserte kostnader 

• Usikkerthet i kostnadene vurderes på en kombinasjon av 1-siffer og 2-siffer 
nivå 

• Byggherrekostnader er medtatt. 
 

 
 

4. Prosjektovergang til Drammen Kommune 
Økonomiplan for 2020-23 for Drammen Kommune angir følgende (side 6) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning P01 Skole: 
 

 
 
Føringer fra Drammen kommune:  

• Fossilfrie Byggeplasser:  

«Fossilfrie byggeplasser: Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 
2020, gjelder nye anbud og ikke-igangsatte prosjekter». 
 
Prosjektet forventes satt ut på anbud etter 2020. Gjennomføring av 
byggearbeidene som fossilfri byggeplass kan beskrives i 
konkurransegrunnlaget som et krav/ opsjon i forbindelse med anbudet.   
NB: Det foreligger ikke tilstrekkelige erfaringer for å kunne angi en 
kostnadskonsekvens. Dette vil først avklares i forbindelse med anbudet. 
 

• Helt utslippsfrie byggeplasser:  

«Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som redegjør og klargjør for 
innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024.» 
 
Det antas at prosjektet vil igangsettes før 2024, dvs. at denne føringen ikke 
blir aktuell for dette prosjektet. 
 

• Kommunale plusshus: 
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«Alle nye kommunale bygg skal etableres som plusshusstandard.» 
 
Bygg A og B kan bygges som plusshus. Dette vil kreve en mindre 
omprosjektering av bygningskroppen og økt bruk av solcellepaneler. 
Kostnadene anslåes grovt til 10% av huskostnaden(dvs ca kr 15 mill ) Beløpet 
vil komme som tillegg til opprinnelig kalkyle 
 

• Massivtre: 

«(KL tre) Rådmann bes om å alltid utrede et alternativ i massiv tre» 
 
Forprosjektet med tegninger og beskrivelser, er nå ferdig. All prosjektering har 
hensyntatt en tilpasning til det eksisterende bygg C og de føringer det gir i 
forhold til plassering, gesimshøyder og etasjehøyder på de nye byggene (A og 
B).  
 
For å oppnå tilstrekkelig plass til de tekniske anleggene som skal inn bygget, 
er det nødvendig å bygge med så slanke konstruksjoner som mulig. Det er 
derfor planlagt bygget i stål og betong i konstruksjonen men også med noe tre 
i fasadene.  
 
En overgang til massivtre i konstruksjonen vil bety at hele bygget, og de 
løsninger som er valgt, må prosjekteres på nytt. Det nye bygget vil da ikke 
kunne få like etasjehøyder som bygg C, som det skal bygges inntil. Det vil bli 
mindre gunstig i forhold til universell utforming da det vil bli nivåforskjeller om 
man skal bevege seg fra gammel til ny del.  
 
Dette vil få en økonomisk konsekvens på antatt kr. 3-4 mill   i 
omprosjekteringskostnader + ca 5% i byggekostnader dvs. ca kr. 7,5 mill kr. 
Totalt ca kr 10 mill. 
 
Tidsmessig vil en omprosjektering til massivtre vil kunne ta ca 3-6 mnd. 

 
Prosjektmetodikk 
Foreliggende forprosjekt har fulgt tidligere Nedre Eiker Kommune sin 
prosjektgjennomføringsmodell. Dette prosjektet kommet til «ferdigstilt 
forprosjekt» BP3. Innholdet i prosjektet er foreløpig ikke blitt presentert politisk i 
nye Drammen kommune.  
 
I nye Drammen Kommune har man i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 
vedtatt et nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre 
arbeidet må det politisk behandles hvilke endringer/tilpasninger som evt. skal 
gjøres mot Drammen kommunes føringer for byggeprosjekter.  
 
Prosjektet slik det framstår, er kommet til BP3 
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Det videre arbeide 
Forprosjektet slik det er i dag, er ferdig, og kan sendes ut på en 
anbudskonkurranse.  
Det må produseres anbudsdokumenter, men det bør gjøres tett opptil en 
utlysning for å være oppdatert på anskaffelsesregelverket.(LOA) 
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KROKSTAD SYKEHJEM / ORIENTERING 
 

 

1. POLITISK BESTILLING 

Prosjektet er initiert i tidligere Nedre Eiker kommune på bakgrunn av forventet vekst i 

behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger og defineres av følgende vedtak.: 

 

• Vedtak i kommunestyret 19.12.2018 (sak PS 00113/18)  

Rådmannen iverksetter prosjekt for oppføring av heldøgnsomsorgsplasser på 

Brekkejordet». 

 

• Vedtak i kommunestyret av 19.6.2019 (sak PS 0048/19)  

Sykehjemmet på Brekkejordet:  

- Planlegges for å dekke behovet for institusjonsplasser og omsorgsboliger for 2035 

(128 plasser).  

- Dagsenterplasser for somatiske lidelser og demens og lavterskeltilbud for sosiale 

møteplasser, dimensjoneres også for 2035. 

- Planlegges med en base for hjemmetjenester. 

- Planlegges med et utvidet tjenestetilbud til sykehjemsbeboerne og lokalsamfunnet, 

bl.a. kafeteria, fotterapeut og frisør. 

- Planlegges å inneholde et storkjøkken som også dekker behovet for de som har vedtak 

på levering av mat fra hjemmetjenesten i kommunedelene Krokstadelva og Mjøndalen. 

- Sykehjemmet bygges med kontor for sykehjemslege. 

- Kommunestyret forutsetter at Solberglia avvikles som ordinært sykehjem når det nye 

sykehjemmet på Brekkejordet kan tas i bruk og at beboerne der overføres til det nye 

sykehjemmet» 

Verbalpunkt:   

- Rådmannen anmodes om nøye å vurdere hensiktsmessigheten av å bygge en del av 

plassene som omsorgsboliger. Dette basert på kommunens erfaringer med 

omsorgsbehovet til de som bor i dagens omsorgsboliger, dersom det nye sykehjemmet 

bygges med samme dekningsgrad som vi har nå på 12,5%   

- Det vises til Husbankens tydelige signaler om at bygg over 3 etasjer ikke anbefales 

grunnet sikkerhetsutfordring ved rømming, samt at beboere i størst mulig grad skal ha 

direkte utgang til uteareal på bakkeplan. Rådmannen gis fullmakt til å bestemme hvor 

mange etasjer sykehjemmet bør ha. 

 

• Revidert bestilling av 17.9.2019 – administrativ bestilling. 

I tillegg til punktene som fremkommer av ovennevnte vedtak, så ligger det også en klar 

anbefaling i bestillingen fra Helse og Velferd om å vurdere en kombinasjon av 

overflateparkering og parkering i kjeller, hvor størstedelen av p-plassene, minst 2/3 legges 

i kjeller. Reguleringsplanen stiller krav til 0,8 p-plasser per 100 m2 BRA. Dette utgjør 

totalt ca. 120 plasser iht. dagens romprogram.  

 

Under behandling av ØKP 2020 har Kommunestyret i Drammen Kommune henvist til 

Krokstad sykehjem med følgende verbalpunkt:  
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«Rådmannen bes sørge for penger til videre planlegging og kvalitetssikring av prosjekt 

nytt sykehjem i Krokstadelva».  

 

2. PROSJEKTBESKRIVELSE  

Ovennevnt bestilling har vært utgangspunkt for et skisseprosjekt som ble igangsatt av 

Nedre Eiker Kommune i løpet av juni 2019. Ferdig skisseprosjektrapport er blitt godkjent 

av prosjektets styringsgruppe den 20.12.2019.  

 

Konseptet viser et bygg med to separate fløyer på 3etg over terreng og en felles 

sokkeletasje. Parkeringskjeller er etablert under en av fløyene.  
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Skisseprosjektet er på et godt gjennomarbeidet nivå og har følgende innhold:  

• Nybygg sykehjem med 2 fløyer a 3 etg over terreng som inneholder 

sykehjemsfunksjoner  

Boenheter er på ca. 28,7 m2 + bad og er organisert i mindre bogrupper og avdelinger - 

totalt 22 beboerrom per avdeling.  

• Det er totalt 128 plasser, hvorav 106 sykehjemsplasser og 22 omsorgsboliger. 

• Sokkeletasje (U1) som fungerer som et funksjonelt bindeledd mellom fløyene og 

inneholder fellesfunksjonene (hovedinngang og kafeteria, behandlings- og 

aktivitetsrom, dagsenter, hjemmetjenesten) samt personalgarderober, 

produksjonskjøkken og tekniske arealer, varelevering osv. 

• Underetasje U2: parkering 

 

Totalareal 
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Uteanlegget er på ca. 25 dekar og arealet er opparbeidet i forhold til atskilt 

parkering/atkomst mellom sykehjemmet og fellesfunksjonene samt sansehager, vegetasjon 

og vannspeil.   
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3. REGULERING  

Eiendommen er regulert til planlagt formål (Detaljregulering for Krokstad Sykehjem 

vedtatt i Nedre Eiker Kommunestyre den 17.12.2014).  

 

Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av nytt sykehjem med tilhørende infrastruktur 

og inneholder bl.a. flere rekkefølgekrav for etablering av ny rundkjøring, GS vei, 

holdeplass for buss og opprustning av krysningsområdet ved Tråkka.  

Kravene medfører konsekvenser for prosjektets fremdrift og kostnader. I første omgang vil 

det innebære at den nye rundkjøringen er ferdigstilt før rammetillatelse kan gis. 

Rundkjøringen må først detaljprosjekteres av veimyndigheten – dette arbeidet er foreløpig 

ikke igangsatt, fordi veimyndighetene ønsker et vedtak i kommunestyret om bygging av 

sykehjemmet før de iverksetter planleggingen.  

 

 

 

 

 

4. MILJØAMBISJONER 
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I Nedre Eiker kommune har prosjektets miljøprofil tatt utgangspunkt i plusshusstandard og 

Breeam sertifisering. 

 

I Drammen Kommune Økonomiplan 2020-2023 og budsjett for 2020 behandlet av 

kommunestyret i møte 10.12.2019, sak 47/19 har posisjonen  (AP, SP, MDG, SV, V)  

angitt nye føringer for etablering av formålsbygg. Føringene skal gjelde ikke igangsatte 

byggeprosjekter som kan fortsatt omarbeides for å møte kravene.  

 

• Fossilfrie byggeplasser: Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, 

gjelder nye anbud og ikke-igangsatte prosjekter. 

Prosjektet forventes satt ut på anbud etter 2020. Gjennomføring av byggearbeidene 

som fossilfri byggeplass kan beskrives i konkurransegrunnlaget som et krav/ opsjon i 

forbindelse med anbudet.  Overordnet estimat av kostnadskonsekvens er angitt under 

pkt. 5.  

 

• Helt utslippsfrie byggeplasser: Drammen kommune skal jobbe for helt utslippsfrie 

byggeplasser der dette er praktisk mulig. Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som 

redegjør og klargjør for innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024. 

Det antas at prosjektet vil igangsettes før 2024, dvs. at denne føringen ikke blir aktuell 

for dette prosjektet. 

 

• Kommunale plusshus: Alle nye kommunale bygg skal etableres som plusshusstandard. 

Prosjektet er fortsatt på skissestadiet og det kan tilrettelegges for en realisering som 

plusshus prosjekt. Overordnet estimat av kostnadskonsekvens er angitt under pkt. 5. 

 

• Massivtre (KL tre): Rådmann bes om å alltid utrede et alternativ i massiv tre.  

Det er prinsipielt mulig å bruke massivtre/ limtre i vegger/ dekker. I skisseprosjektet er 

det utredet bruk av massivtre som alternativt bæresysstem (gjelder kun etasjene over 

terreng). Av tekniske hensyn er det kun anbefalt delvis bruk av massivtre (dvs. der 

hvor spennviddene tillater det og ikke i etasjer som er helt eller delvis under terreng).  

 

Det er en utbredt forståelse i bransjen om at massivtre vanligvis ikke resulterer i 

høyere kostnader, men dette forutsetter at bygget kan settes opp på samme  måte. I 

dette prosjektet er ikke det tilfellet. Ved bruk av massivtre kan ikke bygget bl.a. ha 

samme lange spenn som hvis det bygges i betong/stål-konstruksjon, ei heller samme 

høyde, og dimensjonene ved brukav tre må derfor økes. Overordnet estimat av 

kostnadskonsekvens er angitt under pkt. 5. 
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5. ØKONOMI  

Tidligere kostandsprognoser i NEK. 

• sept. 2019: Overordnet kalkyle basert på erfaringstall (kr/m2) utarbeidet av 

kommuneadministrasjonen i Nedre Eiker kommune: kr. 876 mill. inkl. mva. 

 

I løpet av 1. tertial har man gjennomført en ekstern kalkyle av prosjektet. Oppdraget ble 

bestilt hos Bygganalyse AS.  Kalkylen er på et mer detaljert nivå og tar hensyn til aktuelle 

mengder så langt de fremkommer av 3d-modell/ tegninger. Det er også gjort en vurdering 

på hvilke arealer som inngår i hver av kostnadselementene. 

Kalkylen er bygget opp som følger:  

• Hovedkalkyle (Sykehjemsbygg inkl. utomhus iht. TEK 17 og kravspesifikasjon 

DEKF) 

• Tillegg for bruk av massivtrekonstruksjoner 

• Tillegg for plusshus  

• Tillegg for fossilfri byggeplass 

• Tillegg for Breeam sertifisering (very good)  

 

 
 

Basiskostnad: Kostnader ekskl. reserver for forventet tillegg og usikkerhetsavsetning.   

Kostnadsramme: Her inkluderes reserver.  

Det er ikke gjennomført en usikkerhetsanalyse for prosjektet. Bygganalyse har i sine 

kalkulasjoner brukt en flat prosentsats på hhv. 7 og 3 % for forventede tillegg og 

usikkerhetsavsetning. De relativt «lave» satsene begrunnes med høy detaljeringsgrad i 

kalkylen og en vurdering av reelle kronebeløp. De satsene som er valgt for denne kalkylen 

fremstår som en korrekt, gylden middelvei.  

Kostnader for rekkefølgekrav fra reguleringsplan.  
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Tabell 2 

 

Oppsummering 

Estimert kostnadsramme for prosjektet er ca. kr. 921 mill.  

 

Estimert kostnad for rekkefølgekrav er kr. 30 mill. (pga. stor usikkerhet vedr. grunnforhold 

ved rundkjøringen og konkrete opparbeidelsesbehov ved Tråkka tar man utgangspunkt i et 

beløp mellom middels og worst case situasjonen)   

Totalt ca. kr. 951 mill. 

 

Prosjektet videreført iht. Nedre Eiker kommunes planer med plusshus standard (kr. 35 

mill) blir kr. 986 mill.  

Inkl. evt. Breeam sertifisering (kr. 3 mill) vil det medføre totalt: kr. 989 mill.  

 

Revidert prosjekt inntatt alle miljøambisjoner vedtatt i ØP 2020-23 (dvs. med tillegg i 

forhold til Massivtre – kr. 51 mill. og Fossilfri byggeplass – kr. 11 mill.) vil medføre et 

investeringsbehov på totalt kr: 1 051 mill.  

 

Tallene ovenfor er basert på dagens kostnadsnivå (april 2020). Prisstigning frem til 

prosjektoppstart og under gjennomføring vil komme i tillegg.  
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Tilskudd 

Det er foreløpig forventet et husbanktilskudd på ca.kr. 122 mill. fordelt på  

- netto tilvekst 49 sykehjemsplasser (forutsetter avvikling av Solberglia, 57 plasser): kr. 

90 mill. 

- tilskudd til 22 omsorgsboliger: kr. 32 mill.  

 

I tillegg forventes det noe tilskudd for dagaktivitetstilbudet.   

 

Prosjektet har også søkt om støtte til klimasatsning i kommunene for gjennomføring av 

forprosjekt kr. 0,3 mill. 

 

 

6. VEIEN VIDERE/ ANBEFALINGER 

Det vises til nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter vedtatt av Drammen 

Kommune i forbindelse med Økonomiplan 2020/23. 

 

Ut fra prosjektets status vil det kunne anbefales at prosjektet kan innplasseres i 

forprosjektstudiet, hvor neste beslutningspunkt blir KS2/BP3.  

 

 
 

Ved et ønske om realisering av prosjektet vil man kunne utarbeide ferdig forprosjekt frem 

mot ØKP 2021 og ta sikte på å kontrahere entreprenør og igangsette byggeprosjektet i 

løpet av 2021. Byggetid estimeres til ca. 2 og et halvt år.  
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Tittel Dokumentkode Prosjekttype Prosjekteier 

STATUS - FORMÅLSBYGNINGER 

Teknisk tilstand og 
oppgraderingsbehov 

 

 
Tilstandsvurdering 

på porteføljenivå 

Drammen 
Eiendom KF 

Versjon Revisjonen gjelder Dato Utarbeidet av  Sidemannskontroll Godkjent av 

1.0 Utkast rapport  26.03.2020 

Erling Salicath 

Taher Bastami 

Bjørn Fredrik 
Kristiansen 

  

1.1 Utkast rapport 07.04.2020 

Erling Salicath 

Taher Bastami 

Bjørn Fredrik 
Kristiansen 

Jostein Solberg   

1.2 Foreløpig rapport 17.04.2020 

Erling Salicath 

Taher Bastami 

Bjørn Fredrik 
Kristiansen 

  

1.3 Sluttrapport 20.04.2020 

Erling Salicath 

Taher Bastami 

Bjørn Fredrik 
Kristiansen 

Jostein Solberg  
Bjørn Fredrik 

Kristiansen 

Produsert av: 

HRP  

 

Sidemannskontroll: Intern kontroll i foretaket, utført av noen 
som selv ikke har arbeidet med prosjektet. 
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SAMMENDRAG 
Drammen kommune eier om lag 500 000 kvadratmeter bygningsmasse. Med ca. 100 000 innbyggere har 
Drammen ca. 5 kvadratmeter bygningsmasse pr innbygger. Det er om lag like mye bygningsmasse pr 
innbygger som de andre store bykommunene. 

Denne rapporten omhandler kartlegging av teknisk tilstand og oppgraderingsbehov for de bygningene 
kommunen benytter direkte i tjenesteytingen, dvs. formålsbygg. Totalt er ca. 364 000 kvadratmeter 
bygningsmasse fordelt på 157 bygninger kartlagt. 

Boliger, næringseiendom som leies ut eksternt, samt mindre bygninger som skur, hytter, drivhus mm er 
ikke med i kartleggingen. Disse kategoriene forvaltes etter ulike modeller (kommunalt eie, eierskap 
gjennom selskap, seksjonssameier, borettslag mfl.). 

Kartleggingen av formålsbygningene har som formål å gi et overordnet bilde av teknisk tilstand og estimere 
hvilke ressurser som trengs for å løfte alle bygningene til en gjennomgående god teknisk tilstand.  

Den tekniske tilstanden er kartlagt iht. prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. 
Denne metodikken benyttes av eiendomsbransjen, både privat og offentlig sektor. På denne måten er det 
mulig å benytte resultatene til sammenligning med andre og til å foreta prioritering og planlegging av tiltak.  

Kartleggingen viser at  

• ca. 45 % av bygningsmassen, ca. 162 000 kvm,  har god / tilfredsstillende tilstand.  

• ca. 53 % av bygningsmassen, ca. 194 000 kvm, har bygningsdeler med dels utilfredsstillende 
tilstand og behov for tiltak. 

• ca. 2 % av bygningsmassen, ca. 8 000 kvm, har mer omfattende oppgraderingsbehov. 

 

Drammen Eiendom KF har tidligere foretatt kartlegginger etter samme metodikk. Dette gir anledning til å 
følge tilstandsutviklingen over tid, og se utviklingen i sammenheng med hvor mye som er brukt på 
vedlikehold. Det anbefales å opprettholde praksisen med jevnlig kartlegging.  

Kartleggingen som er gjennomført nå, viser at formålsbygningene i Drammen er i noe bedre teknisk stand 
enn i store kommuner det kan være naturlig å sammenligne med. Bygningene har også bedre tilstand enn 
gjennomsnittet i nasjonale tilstandsrapporter fra kommunal og fyllkeskommunl bygningsmasse.  

Kartleggingene Drammen Eiendom har gjort tidligere har vist tilstand på samme nivå som nå. Over tid har 
bygningene fått bedre tilstand ved planlagt vedlikehold. I forbindelse med sammenslåingen har porteføljen 
blitt tilført noen bygninger med dårligere tilstand enn gjennomsnittet i tidligere Drammen kommune. Det 
har gitt dagens portefølje omtrent samme gjennomsnittlige tilstand som tidligere kartlegginger i Drammen.  

Formålsbygningenes tekniske oppgraderingsbehov er estimert til om lag 980 millioner kroner. Fordelt på 
364 000 kvadratmeter gir det gjennomsnittlig ca. 2690 kroner pr kvadratmeter. Oppgraderingsbehovet er 
oppgitt som total prosjektkostnad inkludert merverdiavgift. Ca. 25 % av oppgraderingsbehovet bør løses 
på relativt kort sikt 0-5 år, mens ca. 75 % kan løses mer langsiktig, i et 5 – 10 års perspektiv. 

Oppgraderingsbehovet for kommunale bygninger på landsbasis er estimert til det dobbelte av Drammens, 
ca. 4000 kroner pr kvadratmeter, av Rådgivende ingeniørers forening (RIF – State of the Nation) i 2019. 

Drammen Eiendom finansieres for en stor del med husleie som sikrer mulighet til langsiktig planlegging og 
prioritering. vedlikeholdsbudsjettene for formålsbygningene er i 2020 på ca. 150 kr. pr kvm eks.mva. RIFs 
kartlegging «State of the Nation» i 2019 anbefaler noe over 200 kr.eks.mva. til verdibevarende vedlikehold.  

Det estimerte oppgraderingsbehovet gjelder alle de kartlagte formålsbygningene. Ved analyser av hvilke 
bygninger som skal prioriteres på lang sikt, og hvilke bygninger som kan fases ut, vil oppgraderingsbehovet 
bli noe mindre. Ressursbehovet til ekstraordinære oppgraderingstiltak lar seg derfor ikke estimere ennå. 
Det kan først gjøres når det er avgjort hvilke bygnigner som skal prioriteres for langsiktig bruk.  
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1. INNLEDNING 
B A KGRUN N 
Hensikt med kartleggingen: I forbindelse med sammenslåingen av tidligere Svelvik, Nedre Eiker og 
Drammen til en ny stor Drammen kommune er det behov for å etablere en oversikt over bygningsmassen 
i den nye kommunen og presentere en teknisk status for de bygningene kommunen benytter i sin 
tjenesteyting.  

 

A V GREN SN IN G   
Bygninger som er kartlagt: Drammen Eiendom KF (DEKF) har gitt HR Prosjekt AS (HRP) i oppdrag å vurdere 
teknisk tilstand og oppgraderingsbehov for de kommunale formålsbygningene. Formålsbygningene 
omfatter skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonsbygg, kulturbygg og idrettsbygg. Til sammen er 
157 bygninger, ca. 364 000 kvadratmeter bygningsmasse, tilstandsvurdert.  

 

Bygninger som ikke er kartlagt: Boligene og bygninger som leies ut til annen bruk enn kommunal 
tjenesteyting ikke med i oppdraget. Disse er nærmere omtalt i kapitlet «Bygninger som ikke er kartlagt». 

 

Hva kartleggingen omfatter, og hva den ikke omfatter 

Tilstandsregistrering og beregning av oppgraderingsbehovet er avgrenset til å gjelde tekniske forhold. Det 
er den tekniske tilstanden og vedlikeholdsnivået som er kartlagt. Og det er det tekniske 
oppgraderingsbehovet som er beregnet. 

Funksjonell egnethet - om bygningene fungerer godt for brukerne – er ikke kartlagt. Dermed er heller ikke 
behovet for ombygging eller tilpasning til brukernes behov vurdert. En slik kartlegging kan gjennomføres 
på samme overordnede nivå som den tekniske kartleggingen. Det vil innebære informasjonsinnhenting fra 
brukerne av bygningene. 

Tilpasningsdyktighet – bygninges fleksibilitet/generalitet/elastisitet – er heller ikke vurdert.  

Det er derfor viktig å påpeke at behov for ombygging og tilpasning, og medfølgende kostnader, ikke er 
kartlagt eller vurdert.  

 

V IDERE FØ RI N G AV  T ID L I GERE  KARTLE GGI N GER  

Drammen Eiendom har ved flere tidligere anledninger benyttet samme kartleggingsmetodikk i 
storkommunesamarbeidet ASSS (Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner). Tilsvarende 
metodikk er benyttet ved tilstandsvurdering av flere store porteføljer av formålsbygninger i Norge. Dette 
gir muligheter til sammenligning og erfaringsutveksling, og til å følge egen utvikling over tid. 
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2. METODE 
 

Hensikten er å gi et overordnet bilde av teknisk tilstand og oppgraderingsbehov i bygningsmassen.  

For å kunne arbeide raskt og kostnadseffektivt gjennomføres arbeidet i samarbeid mellom rådgiveren og 
byggherrens egne medarbedere. Det samles informasjon om bygningsmassen og bygningsmassens tilstand 
fra byggherrens systemer og fra personell med inngående kjennskap til bygningene.  

Kartleggingen og registreringen gjøres på et detaljeringsnivå som passer for porteføljestyring og som en 
overordnet vurdering av enkeltbygg.  

Det er et poeng at informasjonen skal kunne presenteres på en måte som kommuniserer med brukerne av 
bygningene og beslutningstakere i og utenfor eiendomsorganisasjonen. 

 

AR BE IDS PRO SESSE N   
Det er tatt utgangspunkt i tilstandsvurderinger fra 2012 og 2016 for formålsbygningene i tidligere Drammen 
kommune. Metodikken benyttes i (ASSS) storkommunesamarbeidet og har vært benyttet av Drammen 
Eiendom i kartlegginger i 2012 og 2016. Bygningene fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik har blitt vurdert på 
samme måte, så de kartlagte bygningene har fått en lik og samtidig behandling.  

Drammen Eiendom har tidligere utført befaringer og vurdert bygningsmessig tilstand for de fleste 
formålsbygningene i alle de tre tidligere kommunene. Disse bygningsmessige tilstandsvurderingene har gitt 
et godt grunnlag for felles forståelse og fastsetting av tilstandsgrader.  

I workshop med Drammen Eiendoms personell og rådgiveren er metodikken og matrisen med beskrivelse 
av tilstandsgrader for hver bygningsdel gjennomgått i detalj. Deretter har Drammen Eiendoms personell 
samarbeidet i to uker om gjennomgang av de bygningsmessige tilstandsvurderingene og fastsatt 
tilstandsgrader i samarbeid. Rådgiveren har mottatt resultatene, forberedt spørsmål og gjennomgått disse 
i ny workshop med Drammen Eiendoms personell. Deretter har rådgiveren mottatt revidert 
tilstandsregistrering som grunnlag for beregninger og vurderinger. Parallelt har Drammen Eiendom 
kvalitetssikret bygningsinformasjon med oversikt over bygningstyper, arealer og byggeår. 

Opprinnelig var det planlagt at rådgiveren skulle foreta befaringer av et utvalg bygninger sammen med 
personer fra Drammen Eiendom for å kvalitetssikre at det er felles forståelse av metodikk og 
referansenivåer. På grunn av situasjonen med Korona har disse befaringene blitt utsatt. Det er i stedet 
brukt mer tid i workshops for å avdekke eventuelle ulikeheter i forståelse og praksis.  

 

V URDER IN G AV  TE KN IS K  TI LS TA ND  
Vurderingene av tilstand er basert på prinsippene i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. 
Tilstandsgrad er i standarden definert som:  «i hvilken grad tilstand/egenskap er god eller dårlig i forhold til 
et definert referansenivå».  

NS 3424 opererer med 4 tilstandsgrader (TG). TG 0 er best, og TG 3 er dårligst.  

• TG 0: Meget god tilstand 

• TG 1: Tilfredsstillende tilstand  

• TG 2: Utilfredsstillende tilstand 

• TG 3: Dårlig tilstand 
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For at flere personer skal kunne fastsette tilstandsgrad ut fra samme referansenivå er det utarbeidet  
matriser som beskriver eksempler for hver tilstandsgrad for hver av de kartlagte bygningdelene. Matrisene 
gjennomgås med dem som skal fastsette tilstandgrader. I dette tilfellet er det de vedlikeholdsabasvarlige 
samt tekniske forvaltere i Drammen Eiendom. De ASSS-kommunene som kartlegger tilstand på denne 
måten, benytter samme matriser. 

Kartleggingen er overordnet og består av angivelse av tilstandsgrader på 16 bygningsdeler inndelt i henhold 
til NS 3451 Bygningsdelstabellen. På denne måten kan vanlige kalkulasjonsverktøy og -metoder benyttes til 
å beregne det økonomiske gapet mellom registrert tilstand og ambisjosnsnivået.  

De bygningsdelene som tilstandskartlegges, utgjør til sammen hele byggverket. Inndelingen og 
benevnelsen er i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabellen. Tabellen nedenfor viser inndelingen: 

 

Tomten og tomteforholdene kartlegges ikke i denne metodikken. Tilstanden på overfalter, som plener, 
asfalterte og stensatte plasser etc., er derfor ikke med i denne kartleggingen.  

 

B ERE GN IN G A V TE KN IS K  O PPGRADER IN GSBE HO V   
Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: «den økonomiske innsatsen som kreves for å heve den 
tekniske tilstanden til definert ambisjonsnivå». Det innebærer at bygningsdeler med dårligere tilstand enn 
ambisjonsnivået, har et oppgraderingsbehov.  

Nasjonale kartlegginger og de fleste porteføljekartlegginger tilsvarende denne rapporten tar utgangspunkt 
i at bygningene skal ha en god/tilfredsstillende teknisk tilstand tilsvarende tilstandsgrad 1.  

Ambisjonsnivået for en hel portefølje anbefales satt til TG 1,1. Poenget ved å rennonsere litt ift. TG 1,0 er 
å kunne utnytte tekniske levetider på bygningsdelene og å unngå for korte intervaller mellom utskiftinger 
og planlagte vedlikeholdstiltak.  

Kostnaden ved å oppgradere til ambisjonsnivået vil være høyere jo dårligere tilstanden er, dvs. høyere for 
tilstandsgrad 3 enn 2, på grunn av større behov for utskiftning og/eller ekstraordinært vedlikehold. 
Kostnadene for oppgradering vurderes ut fra hva utbedringer eller utskifting normalt vil omfatte, og med 
erfaringspriser for dette.  

Vinduer og ytterdører

Utvendig kledning/overflate, trapper

Yttertak, takrenner, nedløp

Innvendig kledning (gulv, vegg, himling)

Fast inventar (fastmontert innredning)

Sanitær

Varme

Brannslokking

Luftbehandling / ventilasjon

Elkraft: Generelle anlegg / fordeling

Elkraft: Lys, elvarme, driftsteknisk

Tele og automatisering

Heiser

Drenasje, terrengbehandling

Utendørs tekniske anlegg (VAR og El)
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Beregningen av det tekniske oppgraderingsbehovet tar utgangspunkt i nybyggpriser for de ulike 
bygningstypene, brutt ned på en verdivektet fordeling av de kartlagte bygningsdelene. Det foretas 
vurderinger som tar hensyn til bygningstype og byggeår/byggeperiode i kombinasjon med tekniske 
tilstandsgrader og omfang av utskiftning. En slik aggregering betyr at det kan være store variasjoner i 
tilstand på komponenter i en bygning, og mellom bygninger i en portefølje.  

Oppgraderingsbehovet fremkommer derfor normalt som: Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter 
med tilstandsgrad dårligere enn ambisjonsnivået. I praksis vil deler av oppgarderingsbehovet dekkes inn av 
planlagt vedlikehold. Det estimerte oppgraderingsbehovet er derfor ikke nødvendigvis et problem, men 
viser hvilke ressurser som må til for å oppnå ambisjonen for teknisk tilstand i porteføljen. 

Det estimerte oppgraderingsbehovet blir normalt fordelt og periodisert i to kategorier: 

1. Det kortsiktige behovet, som bør gjennomføres innen 0 - 5 år. Omfanget består normalt av 
bygningsdeler med tilstandsgrad 3 og bygningdeler med noe bedre tilstand hvor feil og mangler 
kan ha stor konsekvens (eks. heis, brannalarmanlegg etc.). 

2. Det mer langsiktige behovet, som dels kan gjennomføres i forbindelse med planlagt vedlikehold.  
Eksempelvis utskiftning av bygningsdeler nær endt teknisk levetid og/eller vedlikehold av 
bygningsdeler med lav kritikalitet – dvs. at konsekvensen ved den dårlige tilstanden ikke er for stor. 

 

Estimert oppgraderingsbehov beregnes som prosjektkostnader iht. NS 3453 «Spesifikasjon av kostnader i 
byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv mva., men unntatt kostnader til opparbeidelse av tomt.  

Verdivektet TG for hver bygning, og arealvektet TG for hver (del-)portefølje avrundes slik at:  

• Bygninger/porteføljer med TG lavere enn 0,75 er avrundet til TG 0 

• Bygninger/porteføljer med TG 0,75 til og med 1,49 er avrundet til TG 1  

• Bygninger/porteføljer med TG 1,5 til og med 2,24 er avrundet til TG 2 

• Bygninger/porteføljer med TG høyere enn 2,25 er avrundet til TG 3 

 

Metodikken i dette oppdraget er basert på metodikken som ASSS benytter. Dette gir gode muligheter til 
sammenligning og erfaringsutveksling. Tilsvarende metodikk er blant annet benyttet ved etablering av 
Forsvarsbygg, helseforetakene, Avinor, Oslo kommunes eiendomsforetak og flere kommunale og 
fylkeskommunale eiendomsforetak. I disse tilfellene ble tilstandsvurderingene benyttet for å fastsette 
teknisk verdi som grunnlag for åpningsbalansene, samt å estimere oppgraderingsbehov og fremtidig behov 
for ressurser til planmessig forvaltning, drift og vedlikehold.  

US I KKE RHE T   
Den overordnede metodikken som er lagt til grunn, innebærer at det knytter seg usikkerhet til resultatene 
for enkeltbygninger. Ved vurdering av hele porteføljer vil imidlertid usikkerheten bli redusert fordi avvik 
med «ulike fortegn» vil utjevne hverandre. Dette gir gode resultater for bygningsmassen som helhet («store 
talls lov»). Porteføljeteori, og praktiske resultater fra kartlegginger av denne typen, viser at kartlegginger 
med fler enn 35 observasjoner gir en usikkerhet på om lag +/- 10 prosent. Metodikken er derfor godt egnet 
for hele porteføljen og for bygningsmassen innenfor hvert av programområdene.  
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3. TILSTANDSKARTLEGGINGEN 
 

 OPPSUMMERING AV FUNNENE 
 

TE KN IS K  T I LS TAN D  
 

Oversikten nedenfor viser omganget av tilstandskartleggingen og oppsummerer funnene. 

 

Bygningstype Antall 
Kvm 
BTA 

Gj.snitt 
tilst,gr. 

Antall 
bygn.deler 

m/ TG 0 og 1 

Antall 
bygn.deler 
med TG 2 

Antall 
bygn.deler 
med TG 3 

Barnehagebygg  36  26 427  1,1 
373 128 18 

Skolebygg 34 170 133 1,2 347 156 41 

Institusjoner 34 60 084 1,1 326 138 37 

Adm.bygg 21 51 149 1,3 191 132 57 

Kulturbygg 15 18 867 1,4 37 149 39 

Idrettsbygg 17 37 375 1,3 95 82 53 

Total 157 364 035 1,2 1369 785 245 
 

Sammenstillingen viser at hele porteføljen av kartlagte formålsbygninger har en gjennomsnittlig arealvektet 
tilstandsgrad på 1,2. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet for kommuner, som ligger mellom 1,3 og 1,4.  
De beste av de store kommunene som er kartlagt i de nasjonale kartleggingene, ligger på 1,0. Dette er 
nærmere omtalt i kapitlet «Sammenligning med andre». 

 

Kartlagt teknisk tilstand på alle formålsbygningene fordeler seg slik: 

Kartleggingen viser at  

• ca. 45 % av bygningsmassen, ca. 162 000 kvm,  har god / tilfredsstillende tilstand.  

• ca. 53 % av bygningsmassen, ca. 194 000 kvm, har bygningsdeler med dels utilfredsstillende 
tilstand og behov for tiltak. 

• ca. 2 % av bygningsmassen, ca. 8 000 kvm, har mer omfattende oppgraderingsbehov. 

 
Kun 2 prosent av de kartlagte formålsbygningene vurderes å ha så dårlig tilstand at de som helhet vurderes 
å være under akeptabelt nivå. Flere bygninger har imidlertid komponenter med dårligere teknisk tilstand 
enn akseptnivået.  Oversikten nedenfor viser gjennomsnittlig teknisk tilstand for hver bygningskompoent i 
hver delportefølje. Dette gir et bilde av tilstand og forbedringsområder innen hver av delporteføljene.  
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Oversikten viser at det er litt ulike utfordringer innen de respektive delporteføljene. 

• Barnehagebygningene har gjennomsnittlig god teknisk tilstand, og ingen av bygningsdelene skiller 
seg ut som problematiske. 

• Skolebygningene har en gjennomsnittlig god tilstand, men har større variasjon i tilstand enn 
barnehagene. Noen av bygningene har behov for flere typer tiltak.  

• Institusjonsbygningene er også gjennomsnittlig i god stand, og med intern variasjon omtrent som 
skoler. 

• Administrasjonsbygningene har ikke fullt så god teknisk tilstand som formålsbygningene for de 
største tjenesteområdene. Gjennomsnittlig teknisk tilstand er litt dårligere enn ambisjonsnivået og 
flere bygningkomponenter har behov for oppgradering.  

• Kulturbygningene er den delporteføljen med dårligst vurdert tilstand. En gruppe bygninger i 
tidligere Svelvik er ikke ferdig registrert på rapporteringstidspunktet og er satt til TG 1,5 som 
gjennomsnitt. Dette trekker gjennomsnittet for denne porteføljen noe ned. 

• Idrettsbygningene har noe bedre tilstand enn kulturbygningene. Det er interne variasjoner, og flere 
bygninger har behov for tiltak. 

 

Kartleggingen viser at bygningene som benyttes av de største tjeneteområdene/programområdene, er i 
best stand, og at kultubygningene er i dårligst stand. Dette er normalt i kommunale bygningsporteføljer.  

Flere av bygningene står på tomter med krevende grunnforhold og med til dels eldre drenering og 
vann/avløpsledninger. Det er vanskelig å estimere et økonomisk omfang på kort og mellomlang sikt for å 
gjøre noe med dette. Det er imidlertid viktig å påpeke forholdet og være klar over den usikkerheten som 
kan ligge i dårlige grunnforhold. Dette er blant annet viktig ved oppdatering av behovsanalyser og 
bruksplaner hvor det legges langisktige planer. 
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TE KN IS K  O PPGRADER IN G SBE HO V 
 

Kostnadene ved å oppgradre de kartlagte formålsbygningene til amisjonsnivået er estimert til om lag 980 
millioner kroner. Fordelt på 364 000 kvadratmeter gir det gjennomsnittlig ca. 2690 kroner pr kvadratmeter. 
Oppgraderingsbehovet er oppgitt som total prosjektkostnad inkludert merverdiavgift.  

Det tekniske oppgarderingsbehovet er fordelt på to hovedgrupper: 

• Estimert behov for tiltak på kort sikt:  ca. 230 millioner kroner, tilsvarende ca.    630 kr/m2  

• Estimert behov for tiltak på lang sikt:  ca. 750 millioner kroner, tilsvarende ca. 2 060 kr/m2  

 

Behovet er beregnet iht. NS 3453 ”Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt” som totale 
prosjektkostnader, dvs. alle kostnader, inkl. mva., unntatt kostnad for opparbeiding av tomt.  

En gjennomsnittlig oppgraderingskostnad på ca. kr 2 690 pr kvadratemeter kan virke høy, men utgjør kun   
knapt 7 prosent av en nybyggkostnad på 40 000 kroner per kvadratmeter. Gjennomsnittlig oppgraderings-
behov i Norges kommunale bygningsmasse er i «State of the Nation» estimert til over 4700 kr. pr kvm. 

 

Ressursbehovet vurderes hovedsakelig å kunne dekkes på følgende måter: 

• Planlagt vedlikehold og utskifting  

• Vedlikehold og oppgradering i forbindelse med endring/ombyggning/utvikling  

• Bevilgninger til prioriterte oppgraderingstiltak 

• Reduksjon av behovet ved bevisst nedprioritering av bygninger som ikke skal benyttes på lang sikt 
 
 
Det estimerte oppgraderingsbehovet fordeler slik på de respektive delporteføljene: 

Bygningstype 
Oppgrad. 
behov kvm BTA kr pr kvm 

Barnehager   40 mill 26 427 1 515 

Skoler 480 mill 170 133 2 822 

Institusjoner   90 mill 60 084 1 500 

Administrasjonsb. 215 mill 51 149 4 199 

Kulturbygg   80 mill 18 867 4 233 

Idrettsbygg   75 mill 37 375 2 005 

Sum 
oppgrad.behov 

980 mill 364 035 2 690 
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 BARNEHAGEBYGG 
Det er gjort tilstandsvurderinger av alle barnehagebygningene, ca.27 000 kvadratmeter bygningsmasse. 
Gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for alle skole barnehagebygningene er vurdert til 1,1.  

Av 36 bygninger er det bare to som er vurdert å ha en tilstand noe dårligere enn amisjonsnivået på TG 1,1. 

 

Barnehagebygg Antall Kvm BTA Arealvektet 
tilstandsgrad 

Tidligere Drammen  27  19 338  1,1 

Tidligere Nedre 
Eiker 

 7  5 458  1,1 

Tidligere Svelvik  2  1 631  1,1 

Sum Drammen 
kommune 

 36 26 427  1,1 

 

Bildet nedenfor viser fordelingen av hvordan tilstandsgrad er vurdert for hver bygning.  

Vi ser at de aller fleste tilstandsvurderingene ligger rundt TG 1, kun to bygninger er vurert til TG 2. 

 

 

 

En detaljert oversikt over kartlagt tilstand for hver bygning og bygningsdel er vist i vedlegg. 
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 SKOLEBYGG 
 

Det er gjort tilstandsvurderinger av alle skolebygningene, totalt 34 og ca.170 000 kvadratmeter.  

Den gjennomsnittlige arealvektede tilstandsgraden for alle skolebygningene er vurdert til 1,2.  

De fleste skolene er vurdert å være i god stand. Enkelte skoler har imidertid et oppgraderingsbehov.  

Bildet nedenfor viser bygningene og resultatene fordelt på de tre tidligere kommunene.  

Vi ser at skolebygningene i tidligere Drammen er vurdert å ha noe bedre tilstand enn Svelvik og Nedre Eiker.  

Skolebygg Antall Kvm BTA Arealvektet 
tilstandsgrad 

Tidligere Drammen 20 106 032 1,2 

Tidligere Nedre Eiker 9 45 903 1,4 

Tidligere Svelvik 5 18 198 1,4 

Sum Drammen 
kommune 

34 170 133 1,2 

 

Bildet nedenfor viser fordelingen av hvordan tilstandsgrad er vurdert for hver bygning. De fleste ligger rundt 
TG 0 og 1. 5 skolebygninger er vurdert å ha TG 2, og en har TG 3. 

 

 

 

En detaljert oversikt over kartlagt tilstand for hver bygning og bygningsdel er vist i vedlegg. 
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 INSTITUSJONER 
 

Det er gjort tilstandsvurderinger av alle institusjonsbygningene. 

Totalt er 34 bygninger vurdert, til sammen ca.60 000 kvadratmeter. 

Gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for alle bygningene er vurdert til 1,1.  

Nesten alle de 34 bygningene er vurdert å være i god stand, kun fire bygninger er vurdert til TG 2. 

BSS Antall Kvm BTA Arealvektet 
tilstandsgrad 

Tidligere Drammen 23 40 290 1,1 

Tidligere Nedre 
Eiker 

9 15 682 1,2 

Tidligere Svelvik 2 4 112 1,1 

Sum Drammen 
kommune 

34 60 084 1,1 

 

Bildet nedenfor viser fordelingen av hvordan tilstandsgrad er vurdert for hver bygning.  

De aller fleste tilstandsvurderingene ligger rundt TG 0 og 1. 4 bygninger er vurdert å ha TG 2. 

 

 

 

En detaljert oversikt over kartlagt tilstand for hver bygning og bygningsdel er vist i vedlegg. 
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 ADMINISTRASJONSBYGNINGER 
Det er gjort tilstandsvurderinger av i alt 21 administrasjonsbygninger, totalt ca.51 000 kvadratmeter. 
Gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for alle bygningene er vurdert til 1,3.  

 

Administrasjonsbygg Antall Kvm 
BTA 

Arealvektet 
tilstandsgrad 

Tidligere Drammen 13 37 855 1,2 

Tidligere Nedre Eiker 5 8 668 1,4 

Tidligere Svelvik 3 4 626 1,3 

Sum Drammen 
kommune 

21 51 149 1,3 

 

Bildet nedenfor viser fordelingen av hvordan tilstandsgrad er vurdert for hver bygning.  

De fleste bygningene er vurdert å være i god stand. Fem bygninger er vurdert til TG 2, og én til TG3. 

. 

 

 

 

 

En detaljert oversikt over kartlagt tilstand for hver bygning og bygningsdel er vist i vedlegg. 
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 KULTURBYGNINGER 
Det er gjort tilstandsvurderinger av alle kulturbygningene, i alt 15, og ca. 19 000 kvadratmeter. 
Gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for alle bygningene er vurdert til 1,4.  

Kulturbygningene er den delporteføljen med dårligst registrert teknisk tilstand.  

 

Kulturbygg Antall Kvm 
BTA 

Arealvektet 
tilstandsgrad 

Tidligere Drammen 4 7 965 1,3 

Tidligere Nedre Eiker 5 7 091 1,5 

Tidligere Svelvik 6 4 081 1,4 

Sum Drammen 
kommune 

15 18 867 1,4 

 

Kun 4 bygninger er vurdert å være i god stand. 1 er vurdert til TG 2, og 1 til TG 3. 

 

 

 

En detaljert oversikt over kartlagt tilstand for hver bygning og bygningsdel er vist i vedlegg. 
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 IDRETTSBYGG 
 

Det er gjort tilstandsvurderinger av alle idrettsbygningene, i alt 17 stykker og ca. 37 000 kvadratmeter. 
Gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for alle bygningene er vurdert til 1,2.  

 

Idrettssbygg Antall Kvm 
BTA 

Arealvektet 
tilstandsgrad 

Tidligere Drammen 12 29 646 1,2 

Tidligere Nedre Eiker 3 3 874 1,2 

Tidligere Svelvik 2 3 855 1,2 

Sum Drammen 
kommune 

17 37 375 1,3 

 

De fleste bygningene er vurdert å være i god stand. To bygninger er vurdert til TG 2 og to til TG 3. 

 

 

 

 

En detaljert oversikt over kartlagt tilstand for hver bygning og bygningsdel er vist i vedlegg. 
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 BYGNINGER SOM IKKE ER KARTLAGT 
 

Noen bygningskategorier er utelatt fra denne tilstandskartleggingen.  

Dette gjelder de ca. 1500 kommunale utleieboligene. 

Kategorien «Diverse bygg», til sammen om lag 70 000 kvadratmeter bygningsmasse er heller ikke kartlagt. 
Oversikt over bygningene i denne kategorien ligger i tabellen nedenfor. 

 

Bygningsnavn 

Drammen Brannstasjon 

Gilhus gård 

Drammen kjøkken 

Fjell bydelshus 

Muusøya, Bydrift  og PINKH 

Læringssenteret / hjelpemiddelsentral 

Gml brannstasjon 

Grev Wedelsplass parkeringshus  (eid gjennom eget AS) 

Thamsgt parkeringshus & næring  (eid gjennom eget AS) 

Blichsgt parkeringshus – eid direkte av kommunen 

Ca. 40 mindre bygninger i de tre tidligere kommunene 
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4. SAMMENLIGNING MED ANDRE 
 

 NASJONALE KARTLEGGINGER  
 
Det er gjennomført kartlegginger av tilstanden i Norges kommunale bygningsmasse ved flere anledninger. 
De to mest kjente fra nyere tid er  
 
State of the Nation - Rådgivende Ingeniørers Forening – siste utgave i 2019 

Rapporten er en oppdatering av tidligere rapporter fra RIF. Den omhandler tilstand i kommunale og 
fylkeskommunale bygningsmasser og veier, samt kommunale vann- og avløpsnett.  

Den delen som omhandler de kommunale bygningene konkluderer med et nasjonalt gjennomsnitt for 
oppgraderingsbehov i den kommunale bygningsmassen på på 4800 kroner pr kvm. Metodikken er den 
samme som i kartleggingen av Drammens kommunes formålsbygninger. 

Gjennom spørreundersøkelser og gjennomgang av tidligere rapporter viser State of the Nation til godt kjent 
problematikk i kommunal eiendomsforvaltning 

- Dårlige oversikter over bygninger, og vedlikeholdsbehov 
- Lav prioritering av vedlikehold i konkurranse med annen drift  
- Uforutsigbarhet og skippertak i stedet for regelmessig og planlagt vedlikehold 

 

Tilstandsbarometeret - Norges Bygg og Eiendomsforening – 2014 

Over 40 kommuner deltok i en kartleggingsdugnad i regi av Norges Bygg- og Eiendoksforening i 2014.  

En variasjon av store og små kommuner deltok. De store kommunene hadde noe dårlogere gjennomsnittlig 
tilsatnd enn de små, hopvedskaelig innen helse- og omsorgsbygninger og til dels skoler. 

Det nasjonale gjennomsnittet for teknisk tilstand for kommunale formålsbygninger ble beregnet til TG 1,3, 
som også var gjennomsnittet for de store kommunene. 

Oppgraderingsbehovet ble beregnet til ca. 3 800 kroner pr kvm i 2014-kroner. Med datidens 
byggekostnader (gjennomsnittlig 30 - 35 000 kroner pr kvadratmeter) utgjorde oppgraderingsbehovet , 
over 10 % av nybyggkost. 
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 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER MM 
 

Kommuner med god bygningteknisk tilstand  

Stavanger kommune har deltatt i flere tilstandskartlegginger og har dokumentert god teknisk tilstand. 
Kartlagte formålsbygninger på om lag 550 000 kvadratmeter er oppgitt å ha ca. 1,1 i gjennomsnittlig 
arealvektet tilstandsgrad. KOSTRA-tall tyder på at Stavanger årlig har brukt 250 – 300 kroner pr 
kvadratmeter på vedlikehold. 

Moss og Kongsberg er mindre kommuner enn Drammen, og hvor bygningsmassen også forvaltes av KF. 
Gjennomsnittlig arealvektet  teknisk tilstandsgrad er oppgitt å ligge mellom 1,0 og 1,1. KOSTRA-
rapporteringen fra disse kommunene er dessverre ikke sammenlignbar med normtall for vedlikehold. Det 
antas at dette henger sammen med økonomimodellen for internhusleie.  

Lørenskog kommune har også oppgitt god teknisk tilstand, ca. 1,0. Også her er det vanskelig å sammenligne 
regnskapstall for vedlikehold. KOSTRA-rapporteringen viser opptil 700 kroner pr kvadratmeter pr år, som 
neppe er korrekt.  

 

Undervisningsbygg  

Underviningsbygg Oslo KF forvalter ca. 180 skoler og 1,3 mill. kvadratmeter. De benytter samme metodikk 
for tilstandsvurdering som Drammen og har en internhusleiemodell som er sammenlignbar med 
Drammens. Foretaket arbeider meget systematisk med porteføljestyring av vedlikehold og oppgradering. 
Registrert gjennomsnittlig teknisk tilstand ligger p.t. mellom 1,2 og 1,3 for porteføljen.  

Omsorgsbygg Oslo KF forvalter over 900 000 kvadratmeter fordelt på sykehjem, barnehager mm. Foretaket 
har en kostnadsdekkende husleie etter sammen modell som Undervisningsbygg. Bygningsmassen har 
vesentlig dårligere teknisk tilstand  enn skolene.  

 

Statsbygg 

Statsbygg har også en kostnadsdekkende modell for internhusleie. De har et ambisjonsnivå for teknisk 
tilstand på 1,0 – 1,1 og oppgir å at porteføljen for tiden ligger litt dårligere an enn dette. Statsbygg oppgir 
å bruke om lag 350 kroner pr kvadratmeter årlig på vedlikehold. Med en slik ressursinnsats bør porteføljens 
tilstand kunne forbedres merkbart. Fengslene ligger ikke inne i disse tallene. Fengselene ble overført til 
Statsbygg fra Justisdep. for noen år siden, og har dårligere teknisk tilstand enn resten av portefølje.  
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VEDLEGG – BARNEHAGER 
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DRAMMENSBADET KF 

 
 
Saksnr. Møtedato 
33/20 19.05.2020 
 
 
RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2020 
 
Vedtak: 

 
1. Resultat etter 1. tertial 2020 viser et underskudd på kr 3 794 143 mot et budsjettert overskudd på kr 

844 807, dvs. et negativt budsjettavvik på kr 4 638 950. Resultat i samme periode i 2019 viste et 
underskudd på kr 609 035. 
 

2. Resultatregnskapet viser en inntektssvikt i 1. tertial på kr 6 078 579. Av dette beløpet utgjør inntektssvikten 
fra 12.03. til 30.4.20 kr 5 903 579. Beslutningen om å stenge anlegget for å hindre spredning av COVID-19, 
er med andre ord hovedårsaken til inntektssvikten. Uteblitt inntekt fra 12.03.20, kr 5 903 579, ønsker vi å 
få kompensasjon for fra Drammen kommune. 
 

3. Resultat etter februar måned ble kr 1 113 631 i overskudd mot budsjettert 888 760 i overskudd. Dvs. et 
positivt budsjettavvik på kr 224 871,- for de to første månedene.  
 

4. Styret ber administrasjonen om å iverksette planlagte tiltak for å sikre mest mulig inntekt for neste tertial 
innenfor gjeldende smittevernregler fra lokale og sentrale myndigheter. Det er viktig med fortsatt fokus på 
god kostnadskontroll slik at det negative resultatet minimeres. Styret beslutter at utebadet ikke klargjøres 
for åpning i sesongen 2020 for å redusere driftskostnadene. 
 

5. Drammen kommune påla Drammensbadet KF å ikke permittere ansatte ifm. Covid-19 pandemien. Styret 
besluttet derfor å benytte perioden med stengt anlegg til å foreta nedvasking og å gjennomføre 
vedlikehold som det er enklere å gjennomføre når det ikke er publikum i anlegget. Vedlikeholds- og 
driftsrelaterte kostnader er derfor ikke redusert i 1. tertial. 
 

6. Vi har gjennomført skolesvømming i skoleåret 2019/2020 frem til stengningen av anlegget den 12.3.med 
besøk av 4 200 elever fra 1. – 4. trinn. 

 
 
 
  
 

  



 
RAPPORT 1. TERTIAL 2020 

DRAMMENSBADET KF  
 

 
Innledning 
Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal 
ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, 
opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av 
selvfinansiering.  
 
Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til 
forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud 
til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, 
opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.  
 

Vi arbeider under visjonen «Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre».  
 
 
Mål 
Drammensbadet skal besøkes av minst 345 000 fornøyde kunder i 2020, som opplever god service og ønsker å 
komme tilbake. 
 
Utvalgte nøkkeltall 
Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2020 var 77 221 mot budsjettert 126 000. Anlegget har vært stengt 
siden 12.03.20 kl.1800 og således ikke hatt noen besøkende i perioden frem til 30.04. Antall gjester for januar og 
februar 2020 var 67 534 som er 534 flere enn budsjettert. Samme periode i 2019 hadde Drammensbadet KF 
64 710 besøkende. Utvalgte nøkkeltall for driften: 
 

 Resultat 1. tertial  Budsjett 1. tertial Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2020 

Inntekt kr 8 690 491 14 769 070 - 6 078 579 - 41,16 %  42 111 000 

Besøk, antall kunder 77 221 126 000 - 48 779   - 38,71 % 345 000 

Omsetning per 
besøkende kr 

112,54 117,21   -4,67    - 3,99 %  122,06 

 
Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning 
per besøkende. 
 
Husleie for 1. tertial 2020 på kr 7 612 020 utgjorde 88 % av netto inntekter for perioden. 
 
Våre verdier 
Vi jobber videre med å skape eierskap hos alle ansatte vedr. våre verdier: Glede, Energi, Trygghet, Respekt og 
Åpenhet. Disse brukes i det daglige og løftes frem på personalmøter og i medarbeidersamtaler. Verdiene er 
utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet.  
 
Personal 
Drammensbadet har 48 fast ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 30 personer tilknyttet som ekstrahjelp og 
vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Flere ansatte har vært omdisponert til andre avdelinger i 
Drammen kommune i perioden fra 21.04 – 31.05.  
 
 
 
 



Arbeidsmiljø og opplæring 
Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt. Det er avholdt et par avdelings-/personalmøter og et allmøte i 1. tertial 
2020. En ansatt ved Drammensbadet har vært på en to-dagers samling arrangert av Badeteknisk organisasjon. Alle 
ansatte har gjennomgått et halvdagskurs for vårt FDV system Fasilit. Ledelsen og stab har vært på studiebesøk til 
Drøbaks bade- og treningsanlegg «Bølgen». 
 
HMS 
Det er registrert 13 hendelser, og av skader er det kutt – og fallskader som dominerer.  
Vi har registrert tre tyverier fra garderobene i løpet av 1. tertial. HMS gruppen har hatt tre møter så langt i år. Det 
er avholdt vernerunde i alle avdelinger i april måned og det arbeides årlig med oppdatering av ROS analyser og 
internkontroll/rutiner. Det er avholdt ukentlige beredskapsmøter siden anlegget ble stengt 12.03.20.  
 
Sykefravær 
Det er enda ikke rapportert noen tall for sykefravær i 1. kvartal til Drammensbadet. Venter svar. 
Alt sykefravær behandles i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og 
personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå mål om 6 % sykefravær.  
 
Praksisplasser 
Det har i løpet av 1. tertial ikke vært noen i praksis hos oss. 
  
Kundeundersøkelse 
Drammensbadet har i samarbeid med Badelandene vært med på en kundeundersøkelse for badeanlegg i Norge.  
Vi har mottatt en individuell rapport fra denne undersøkelsen med funn som kan gi oss grunnlag for vekst og etter 
hvert økt lønnsomhet. 93,55 % av de som har svart vil anbefale Drammensbadet til andre, men vi fikk også klare 
tilbakemeldinger om behov for forbedringer og fornyelser. Ledelsen ved Drammensbadet vil jobbe videre med 
resultatet fra denne undersøkelsen og har nå i perioden med stengt anlegg utført diverse arbeid og utbedringer 
for å bedre opplevelsen for våre gjester.  
 
Overordnede delmål for virksomheten: 
 
Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. 
Antall besøkende i 1. tertial ble 77 221 som er 48 779 lavere enn budsjettert. Drammensbadet har stort sett en 
stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Fordelingen av billettyper viser at det er solgt færre 
enkeltbilletter og årskort for avdeling bad enn budsjettert. Gjest nummer 4 million ble feiret i januar. 
 
Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. 
Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter over 11 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større 
avvik og reparasjoner i virksomheten. Drammen Eiendom og ansatte har utført ekstra vedlikehold og renhold i 
anlegget i perioden anlegget har vært stengt. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på 
dette arbeidet samt på forbedringsmuligheter. Dagens situasjon med COVID-19 vil gi oss noen utfordringer 
vedrørende oppgaver knyttet til å ivareta smittevern for besøkende når vi åpner opp anlegget igjen. 
 
Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. 
Se tekst om «Personal». 
 
Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet.  
Vanndisco ble gjennomført fredag 21. februar, med mange fornøyde barn og ungdommer.  
Våre ukentlige svømmekurs for voksne har vært populære.   
Vi har holdt åpent hus på trening på treningssenteret for å fremme helse og fysisk aktivitet.  
Vi har hatt populære spesialtimer på sykkel for å ”krydre” timeplanen innen gruppetrening både på land.  
Drammen svømmeklubb leier baner og kursbassenget seks dager i uken for å organisere trening og 
svømmeopplæring av barn og ungdom. Småbarn svømming og babysvømming arrangeres av eksterne aktører som 
leier kursbassenget til sine aktiviteter. Andre private leietakere arrangere ukentlig vanntrening for sine 
medlemmer. Vi har gjennomført skolesvømming i skoleåret 2019/2020 frem til stengningen av anlegget den 12.3 
med 4200 besøk av elever fra 1 – 4. trinn. 
 



 
 
Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen  
Vi har jobbet videre med sosiale media som markeds-/synlighetskanal. Vi har hatt annonsering digitalt og content 
marketing sammen med DRM24. Instagramkontoen til Drammensbadet har ca. 1300 følgere.  
Vi har i tillegg fortsatt med kinoreklame på Drammen Kino. Vi har annonsert i Helsepluss som har blitt vist på 
informasjonsskjermer på venteværelser på legekontorer. Vi har annonsert i aftenposten for å være mer synlig inn 
mot Oslo omegn. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av 
nyheter. Vi har nå 12 500 følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca. 750 følgere fra samme tid i 2019.  
 
Økonomi 
Resultat etter 1. tertial 2020 viser et underskudd på kr 3 794 143 mot budsjettert kr 844 807 i overskudd dvs. et 
negativt budsjettavvik på kr 4 638 950. Resultat i samme periode 2019 viste et overskudd på kr 609 035. 
Administrasjonen vil iverksette tiltak for å øke inntektene, samt ha videre fokus på god kostnadskontroll, for å 
minimere et negativt resultat. 
 
Inntekter 
Inntektene for 1. tertial er kr 6 078 579 lavere enn periodisert budsjett.  
Det ble innført et statelig vedtak med stengt anlegg fra 12.03.20. I perioden 12.03-30.04 har vi ikke noen inntekter 
i det hele tatt. Uteblitt inntekt utgjør kr 5 903 579, dette beløp ønsker vi få tildelt kompensasjon for fra Drammen 
Kommune.  
 
Innkjøp til videresalg 
Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30.04.  
Varelager er redusert med kr 97 967 siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 49 % og badebutikk ligger 
på 54 %. Varelageret for badebutikken består av kurante varer. Varelageret for kafé er kraftig redusert grunnet 
mye svinn, med varer som har gått ut på dato i perioden vi har hatt stengt. 
 
Personalkostnader  
Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett for 1. tertial, kr 532 497. Noen forklaring er at vi ikke har hatt 
bruk for vikarer ved fravær i perioden med stengt anlegg. I Januar og februar ble tallene for personalkostnader 
lavere enn budsjettert.  
 
Av- og nedskrivninger 
Vi har et merforbruk på kr 2 024. 
 
Driftskostnader 
Det er en innsparing på kr 482 854 i forhold til periodisert budsjett. Det skyldes mindre forbruk av energi og 
vann/renovasjon enn budsjettert grunnet stengt anlegg. De totale kostnader for lokaler utgjør 8,6 mill kr dvs. 99 % 
av våre inntekter i 1. tertial. Det er påpekt at leien vi betaler til Drammen Eiendom er for høy. Styret vil sammen 
med administrasjonen forsøke å få avtalen reforhandlet i 2020.  
  
Annen driftskostnad 
Annen driftskostnad har et periodisk overforbruk på kr 135 220. Her er det bevisst brukt ekstra kostnader innen 
markedsføring i starten av året i vår høysesong. 
 
Investeringer 
Det er foretatt investeringer for kr 25 000 av en ramme på 3,0 mill kr så langt i 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF  
1. Tertial 2020      

  Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 

  1. Tertial 2019 1. Tertial 2020 1. Tertial 2020  2020 

3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT          

30 Salgsinntekt kafè, inkl. velværekafè -1 703 683 -1 003 021 -2 096 480 -1 093 459 -6 001 000 

 Salgsinntekt badebutikk  -593 149 -382 009 -670 871 -288 862 -2 000 000 

31 Salgsinntekt billetter og kort -9 506 127 -6 045 125 -10 012 177 -3 967 052 -28 326 000 

36 Kurs -994 940 -568 060 -1 071 258 -503 198 -3 134 000 

 Utleie basseng, treningssal etc. -969 953 -575 476 -820 284 -244 808 -2 356 000 

 Vannbehandling Frydenhaug -95 200 -116 800 -98 000 18 800 -294 000 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -13 863 052 -8 690 491 -14 769 070 -6 078 579 -42 111 000 

 Tilskudd Drammen kommune -7 574 000 -7 836 000 -7 836 000 0 -23 508 000 

 SUM INNTEKTER -21 437 052 -16 526 491 -22 605 070 -6 078 579 -65 619 000 

           

4 VAREKOSTNAD            

 Innkjøp kafè 625 976 433 507 920 775 487 268 2 631 000 

 Innkjøp badeartikler 322 658 151 692 338 791 187 099 1 010 000 

 Beholdningsendring varetelling 72 715 97 967   -97 967 0 

SUM VAREKOSTNAD 1 021 349 683 166 1 259 566 576 400 3 641 000 

5 LØNNSKOSTNAD          

50 Lønn ansatte 7 279 309 6 772 100 6 714 223 -57 877 19 731 500 

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse   0 0 0 382 000 

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 1 845 374 1 645 920 1 662 992 17 072 5 597 000 

58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft -1 232 994 -928 531 -413 332 515 199 -1 240 000 

59 Annen personalkostnad, yrkesskadefors 53 145 23 561 81 664 58 103 215 000 

SUM LØNN OG PERSONALKOSTNAD 7 944 833 7 513 050 8 045 547 532 497 24 685 500 

6 AV- OG NEDSKRIVNINGER          

60 Av- og nedskrivninger 217 868 393 688 391 664 -2 024 1 175 000 

6 DRIFTSKOSTNADER          

62 Energi, brensel og vann vedr produksjon 1 493 341 1 536 438 1 649 161 112 723 4 893 000 

63 Kostnader lokaler 8 605 456 8 558 818 8 840 841 282 023 26 121 000 

64 Leie driftsmateriale 245 250 136 783 200 000 63 217 600 000 

65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 337 235 422 609 417 828 -4 781 1 383 500 

66 Reparasjon og vedlikehold 236 035 142 626 229 996 87 370 720 000 

67 Fremmed tjeneste 210 027 340 557 278 332 -62 225 875 000 

68 Kontorkostnad, trykksak o.l 119 669 123 512 126 664 3 152 380 000 

69 Telefon, porto o.l 8 251 6 958 8 332 1 374 25 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER 11 255 265 11 268 300 11 751 154 482 854 34 997 500 

7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD          

70 Kostnad transportmidler 15 985 8 238 8 000 -238 40 000 

71 Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l 852 80 5 000 4 920 15 000 

73 Salgs-, reklame, og representasjon 139 172 324 745 178 332 -146 413 535 000 

74 Kontingent og gave 36 027 5 725 8 000 2 275 40 000 

75 Forsikring skade, ansvar kunder 26 955 32 356 10 000 -22 356 25 000 

77 Annen kostnad 76 872 96 294 91 000 -5 294 310 000 

78 Differanse på kassaoppgjør 43 853 -31 886 0 31 886 0 

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 339 717 435 552 300 332 -135 220 965 000 

SUM KOSTNADER 20 779 032 20 293 756 21 748 263 1 454 507 65 464 000 

8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD          

80 Renteinntekt, bankinnskudd -15 357 -22 265 0 22 265 0 

81 Finanskostnad 64 342 49 143 12 000 -37 143 155 000 

RESULTAT -609 035 3 794 143 -844 807 -4 638 950 0 

 
 



VEDLEGG 4
Hermanssenteret - 1. tertial 2020

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/okonomi/tertialrapporter/dokumenter/1.tertial-rapport-hermanssenteret-kf.pdf
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1. tertialrapport 2020 Hermansenteret NE KF 

Til: 
Fra: 

   
Liv Bermingrud Østberg 

Dato: 
Saksnr: 

14.05.2020 
20/00068-12 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.  
 
Om Hermansenteret Nedre Eiker KF 
Hermansentgeret er et samlingspunkt i Mjøndalen sentrum hvor eldre får kjøpt maten de trenger og er 
et sosialt møtested. Og nettopp det å kunne møte andre er svært viktig for en stadig økende andel av 
eldre i befolkningen. Ensomhet fører dessuten ofte til dårlig trivsel og derved feilernæring. Det er ansatt 
en kokk og daglig leder på heldtid og en renholdsmedarbeider i 20 % stilling, for øvrig driftes senteret av 
ca. 20 frivillige. Hermansenteret har vært i drift i snart 30 år. I 2019 ble det servert ca. 13.500 middager 
som er en nedgang på nesten 1.000 middager sammenlignet med året før. Kommunen ga ett tilskudd på 
450.000 kroner til driften i 2019. 
 
Resultat 2019 
Driftsregnskapet for Hermansenteret Nedre Eiker KF viser et regnskapskapsmessig merforbruk 
(underskudd) på 65.479 kroner. Brutto driftsresultat ble i 2019 minus 102.074 kroner. På lang sikt må 
brutto driftsresultat være positivt, dvs. at inntektene må være større enn utgiftene. Inkludert i 
inntektene er et tilskudd på 450.000 kroner fra kommunen. Det er midler til å dekke inn årets 
underskudd fra eget disposisjonsfond og tidligere års overskudd som er på til sammen 113.281 kroner. 
Imidlertid er det ikke midler til dekke inn nok et underskudd av samme størrelsesorden, da må 
kommunen bevilge mer penger til Hermansenteret KF. 
 
1. tertial 2020 

 Regnskap jan-april 2020 Regnskap jan –apr. 2019 
Inntekter 1 494.093 577.571 
Utgifter 2 586.799 671.655 
Underskudd 3 92.707 94.084 
Tilskudd 146.666 150.000 
Underskudd uten tilskudd 239.373 244.084 

 

1. Herav 146.667 kroner/150.000 tilskudd fra Drammen/ Nedre Eiker kommune kommune.  
Pga. Corona stenging ansås tapte inntekter til ca. 256.000 kroner, men utgifter til dette salget er 
beregnet til ca. 50 % av salgsverdien. Salgsinntekten i april ble kun ca. 10.000 kroner mot ca. 118.000 
kroner i 2019. Det er forventet at underskuddet vil øke utover året. 

2. Ekstrautgift fettutskiller ca. 18.000 kroner. Regnskapet er tidligere ført av kommunen til 30.000 
kroner i året, men regnskapet er satt ut til ekstern regnskapsfører. Ekstrakostnaden på ca. 80.000 kroner 
pr år er ikke budsjetert. 

3. Budsjettet er satt med null resultat etter tilskudd fra kommune. 
 
  



2 
 

Konklusjon 
Kommunen må regne med å gi et ekstra tilskudd på ca. 80.000 kroner til ekstren regnskapsfører. I tillegg 
kommer ett eventuelt underskudd som ikke er dekning for i KF,s disposisjonsfond som anslås til 
minimum 100.00 kroner. 



VEDLEGG 5
Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS - 2019

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/okonomi/tertialrapporter/dokumenter/rfd-selskapsrapport-2019.pdf
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1. BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN

Eierstrategien ble sist revidert i 2016 og uttrykker de 
forventningene eierne har med sitt eierskap i RfD. 
Eierstrategien er behandlet av kommunestyrer i samtlige 
eierkommuner. 

Selskapsstrategi for 2018-2021 ble vedtatt av 
representantskapet 28.5.2018, og er en konkretisering 
av hva styret og selskapet anser som sitt oppdrag etter 
eierstrategien. Gjennom selskapsstrategien er følgende 
forretningside definert for selskapet:

«RfD skaper ressurser i det sirkulære 
samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og 
brukervennlige løsninger».

Eiermeldingen rapporterer i henhold til gjeldende eierstrategi 
og selskapsstrategi, og gir informasjon om planlagte endringer 
i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået 
for selskapet.

I henhold til selskapsavtalen vil dette dokumentet gi eierne en 
beskrivelse av:
- måloppnåelse
- planlagte endringer
- kostnadsnivået
- andre forhold
 

2. MÅLOPPNÅELSE

Selskapsstrategien for 2018-2021 har definert følgende mål 
for selskapet:

Hovedmål 1:
RfD skal være nytenkende

Hovedmål 2: 
RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør

Hovedmål 3: 
RfD skal levere brukervennlige løsninger

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan det arbeides med 
å oppnå de strategiske målene, og hvilke resultater som er 
oppnådd.

Hovedmål 1: RfD skal være nytenkende
RfD skal ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye muligheter 
i utviklingen av fremtidsrettede og brukertilpassede løsninger 
og tjenester. Fordelene ved digitalisering skal realiseres, med 
fokus på samarbeid og deling. Innbyggernes og kommunenes 
fremtidige behov skal stå sentralt i alt virksomheten gjør.

- Digitale løsninger har i stor grad modernisert kundedialogen 
og effektivisert tjenesten. Allerede i 2013 ble den 
papirbaserte kildesorteringskalenderen erstattet med en 
app som gir informasjon om hentedager og åpningstider. 
RfD har utviklet innloggingstjenesten «Min side» som gir 
døgnåpne og selvbetjente løsninger på nett. Det benyttes 
aktivt SMS varsling, chat og sosiale medier i dialog med 
innbyggerne, og flere interne prosesser er effektivisert. Det 
legges fortsatt vekt på at det alltid skal finnes et papirbasert 
alternativ for de som ikke er komfortable med smarttelefon, 
men etterspørselen etter disse tjenestene blir stadig mindre. 

- Ombruk er et viktig virkemiddel til å oppnå avfallsreduksjon, 
og RfD har i 2019 hatt flere pilotprosjekter på nye 
konsepter. Det er inngått samarbeid med flere aktører 
som driver med reparasjon av hi-fi utstyr, gratis utlån av 
sportsutstyr og gjenbruk av brukte hvitevarer. På Lyngås 
er det gjort prøveprosjekt med ombruk av byggevarer, 
og en fast «ombrukstirsdag» hvor kundene kan ta ut 
brukbare varer helt gratis. Dette er nytenking rundt 
drift av gjenvinningsstasjoner, som bidrar til å redusere 
avfallsmengder og oppnå kommunenes miljømål. 

- Nye behandlingsformer vil være nødvendig for å sikre 
materialutnyttelse av råvarer som i dag ikke er mulig å 
gjenvinne. Dette gjelder for eksempel keramikk, trevirke og 
visse plastmaterialer. RfD driver ikke gjenvinningsanlegg 
selv, men er i løpende dialog med markedsaktørene om nye 
industrielle løsninger. På flere nye anbudskontrakter er det 
inngått utviklingsavtaler som gir leverandøren mulighet 
til å forbedre sitt tilbud eller tilby prøveordninger om nye 
behandlingsmetoder. 

Hovedmål 2: RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør
RfD skal være en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien. 
Selskapet skal være en ansvarlig virksomhet der ansatte både i 
selskapet og hos samarbeidspartnere opptrer etisk. Bærekraft 
og overordnede samfunnsmål skal være retningsgivende for 
virksomhetens valg. RfD skal ta lokalt ansvar for oppnåelse av 
internasjonale mål om en sirkulær økonomi, herunder material-
gjenvinningsmål for husholdningsavfall på 50 prosent innen 2020, 
55 prosent innen 2025, 60 prosent innen 2030 og 65 prosent 
innen 2035. Dette er i tråd med mål fastsatt i EUs avfallsdirektiv.  

- Etiske retningslinjer er tydeliggjort gjennom et eget 
regelverk, som ble revidert i 2018. Det har i 2019 blitt 
arbeidet med å forankre dette i hele virksomheten, 
og spesielt er det satt fokus på bevisstheten rundt 
korrupsjonsproblematikk og ansvarlige innkjøp.

- Ved alle anskaffelser legges det stor vekt på miljø og 
samfunnsansvar. Ved inngåtte kontrakter følges det 
opp at leverandører oppfyller de krav som er stilt i 
kontrakten. På større kontrakter utføres det systematiske 
kontraktrevisjoner med ekstern bistand.

- På tjenesteområder hvor det ikke finnes et velfungerende 
marked, er det RfDs ansvar å sørge for kontinuitet i 
tjenesten. 

EIERMELDING FOR 2019
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Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger
Selskapets tjenestetilbud skal måles i innbyggernes tilfredshet. 
Tjenestetilbudet skal kontinuerlig utvikles og forbedres for 
å møte innbyggernes behov. Gjennom stordriftsfordeler og 
samarbeid skal innbyggernes økonomiske interesser ivaretas.

- Fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjoner 
er inkludert i gebyret, og undersøkelser vier at 
dette er en ordning innbyggerne setter stor pris på. 
Avfallsgebyret i Drammensregionen er allikevel lavere enn 
landsgjennomsnittet, og har hatt en gunstig utvikling i 
senere år. 

- Brukerundersøkelser viser at innbyggerne er svært 
fornøyd med renovasjonstjenesten. Dette gjelder 
spesielt gjenvinningsstasjoner, oppsamling hjemme og 
informasjonen de mottar. På en skala fra 0 til 100 var 
kundetilfredshet 82 ved siste undersøkelse.

- Alle avvik registreres og følges opp systematisk for 
at tjenesten stadig skal bli bedre. Etter 3,8 millioner 
beholdertømminger i 2019 er det registrert avvik på 1,2 
promille.  Målet er at tallet skal bli enda lavere og ikke 
overstige 0,8 promille.

- Andelen restavfall er stadig synkende, noe som indikerer 
at systemene blir forstått og fulgt av innbyggerne. 
Andelen restavfall var 28,5 prosent i 2019, som er det 
laveste noensinne. Det langsiktige målet er å redusere 
restavfallsandelen til 25 prosent.

Rapportering av måloppnåelse:
Som en konsekvens av ny selskapsstrategi er selskapet 
allerede i gang med flere nye tiltak som er i tråd med 
denne. Resultatene vil bli løpende rapportert gjennom de 
årlige eiermeldingene. På siste side i eiermeldingen er et 
resultatskjema som viser utviklingen på noen konkrete 
målområder.

3. KOSTNADSNIVÅ

RfD har gjennom flere år kunnet tilby innbyggerne en gunstig 
gebyrutvikling. Dette skyldes i stor grad stordriftsfordeler og 
effektiv drift, men også en positiv utvikling i markedspriser. 
Konkurransen om offentlige anbud har vært meget høy, og 
RfD som bestillerorganisasjon har oppnådd gunstige priser. 
Grafen på side 53 viser at utviklingen av renovasjonsgebyrer 
for perioden 2011-2020 har vært svært positiv for 
innbyggerne.

Konkurransen om de offentlige anbudene er nå svekket etter 
flere store konkurser. Priser for transport og behandling er 
økende, noe som registreres i flere nye anbudskontrakter. De 
internasjonale råvareprisene er heller ikke like gode som før, 
blant annet er det redusert etterspørsel etter returpapir, som 
gir lavere priser enn tidligere. 

RfD har de siste årene benyttet selvkostfondet til en delvis 
finansiering av renovasjonstjenesten. Dette har vært et ledd i 
en plan om å bygge ned selvkostfond til et nivå på omtrent 10 
prosent av omsetningen. Denne planen er nå gjennomført, og i 
kommende år vil renovasjonsgebyret dekke hele kostnaden til 
renovasjonstjenesten. For 2019 har det ikke vært nødvendig å 
benytte av selvkostfondet til å finansiere tjenesten.

Driftskostnadene i 2019 har vært på 263,4 millioner kr, dette er 
400 000 kr lavere enn budsjettert. Det har vært merkostnader 
til transport og behandling av avfall samt etterdrift av 
deponier. Samtidig har nye regler for offentlig tjenestepensjon 
gitt reduserte fremtidige pensjonsforpliktelser. Dette har 
gitt en kostnadsreduksjon i 2019, og driftsresultatet er godt 
samsvarende med budsjett.

Det føres separate regnskap for næringsavfall og 
husholdningsavfall. RfD er skattepliktig for den delen av 
virksomheten som gjelder næringsavfall. Skattekostnaden 
for 2019 er på 800 000 kr. Selskapets næringskunder er i 
all hovedsak organisasjonsenheter i eierkommunene, samt 
private næringskunder på gjenvinningsstasjonene. Antallet 
næringskunder på gjenvinningsstasjoner er økende. Dette 
skyldes i stor grad bedre kontrollrutiner. 

4. PLANLAGTE ENDRINGER

For de kommende år planlegges følgende tiltak og 
systemendringer: 

- Fra 1. mars 2020 vil drift av omlastingsstasjoner og 
gjenvinningsstasjoner foregå i egenregi. 

- Det arbeides med endringer av gebyrmodellen, slik at denne 
i større grad stimulerer til avfallsreduksjon og gjenvinning. 
Gebyrmodellen skal bli mer fleksibel og gi større valgfrihet 
for innbyggerne. En slik gebyrmodell vil bli fremlagt til 
politisk behandling. 

- Mile gjenvinningsstasjon vil få en vesentlig utvidelse og 
modernisering. Denne vil etter ombyggingen få bedre 
kapasitet og funksjonalitet, men det er lagt stor vekt 

Material gjenvinning Energi utnyttelse Annen behandling
Husholdningsavfall 

totalt Prosent

Sortert avfall 49 992 20 527 2 642 73 162 71,5 %

Restavfall - 29 172 - 29 172 28,5 %

Totalt 49 992 49 700 2 642 102 334 -

Prosent 48,9 % 48,6 % 2,6 % - -

Husholdningsavfall 2019 etter behandlingsform (oppgitt i tonn og prosent).
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på kostnadseffektive løsninger. De første tiltakene er 
allerede gjennomført, og arbeidene i fase 2 vil bli utført 
i 2020 og 2021. Det planlegges tilsvarende opprusting i 
mindre målestokk på Enger gjenvinningsstasjon i Modum. 
I forbindelse med overtakelse vil det også bli gjort tiltak 
på Lindum og i Svelvik. Investeringene vil over tid være 
betydelige, og det er avsatt midler til dette i selskapets 
vedtatte økonomiplan.

- Kilden omlastingsstasjon åpner høsten 2020 i Øvre Eiker. Her 
skal alt avfall som hentes hjemme hos innbyggerne lastes om 
separat og transporteres videre til ulike gjenvinningsanlegg. 
Anlegget vil ha kapasitet til å ta imot avfall fra hele 
RfD-området og vil etter planen erstatte tre mindre 
omlastingsstasjoner. Omlasting skal foregå innendørs, slik at 
dette blir til minimal sjenanse for omgivelsene. 

- Lovpålagt renovasjonsordning for hytter vil i løpet av 
2020 bli innført i hele RfD-området. Dette var klart for 
gjennomføring allerede i 2019, men etter politisk ønske 
ble det utarbeidet en rapport med detaljert beskrivelse 
av renovasjonsordningen med ulike handlingsalternativer. 
Planene er nå justert og det er vedtatt ordninger for 
fritak/unntak og en egen gebyrtype som er tilpasset de 
minste hyttene. En detaljert rapport for hver kommune ble 
oversendt eierkommunene oktober 2019.

- Arbeidet med digitalisering fortsetter i 2020, og appen «Min 
gjenvinning» vil gi en sikker identifisering av hvilke innbyggere 
som har krav på fri bruk av gjenvinningsstasjonene. Nærings -
drivende og innbyggere fra andre kommuner vil ikke ha krav 
på fri levering. Automater ved inngangen til gjenvinnings-
stasjonene vil sikre rettighetene til innbyggere i Drammen Lier, 
Modum og Øvre Eiker, og håndtere betaling fra øvrige brukere.

- Bestillingsløsning for ekstra avfallshenting om sommeren 
ble gjennomført som prøveordning i 2019. Evalueringen var 
entydig positiv og har gitt målbar gevinst for økonomi, miljø og 
HMS. Dette vil bli videreført som en permanent ordning i 2020.   

5. ANDRE FORHOLD 

Fra 2020 vil RfDs geografiske område bli redusert fra 
ca. 200 000 til ca. 160 000 innbyggere. Det er allerede 
gjennomført tiltak for å tilpasse selskapets virksomhet til 
nytt område og ny kommunestruktur. Dette gjelder både 
omstrukturering av leverandørkontrakter, revurdering av 
investeringsplaner og nedbemanning av egen administrasjon. 
En revidert økonomiplan med nye forutsetninger er allerede 
vedtatt av representantskapet, og ny selskapsavtale er vedtatt 
av eierkommunene. 

Styret vurderer løpende hvilke tjenester som er egnet for 
konkurranseutsetting og hvilke tjenester som skal utføres i 
egenregi. En viktig forutsetning for konkurranseutsetting er 
at det finnes et velfungerende marked, og at det oppnås en 
gevinst. På områder der disse forutsetningene ikke er oppfylt vil 
styret vurdere egenregi eller andre løsninger.

Anbudskonkurransene den siste tiden viser at det nå er 
signifikante endringer i markedsituasjonen og at prisene er 
økende. Dette gjelder både innsamling, transport og behandling 
avfall. RfD vurderer dette til å være en varig endring og naturlig 
konsekvens av at prisnivået har vært unaturlig lavt. Styret vil 
løpende søke å kompensere for denne utviklingen, gjennom å 
optimalisere stordriftsfordeler og mest mulig rasjonell drift. 

RfDs nye geografiske område fra 2020 
og plassering av driftsenhetene.

Gjenvinningsstasjon

Modum

Lier

Øvre Eiker

Drammen

Omlastingsstasjon
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6. RESULTATER

Sentrale nøkkeltall for å vise selskapets resultater, og utviklingen de siste 5 årene.

Oppnådd i perioden  
2015-2019 Strategiske mål Kommentar

Avfallsmengde per 
innbygger

2015: 558 kg
2016: 517 kg
2017: 521 kg
2018: 510 kg
2019: 504 kg

Avfallsreduksjon er det øverste 
målet i avfallspolitikken, fordi 
det er det tiltaket som har størst 
klimagevinst.

Avfallsmengden per innbygger 
var 504 kg i 2019. Mengden har 
vært synkende i flere år, noe som 
er positivt. 

Andel restavfall av total 2015: 30,7 %
2016: 30,3 %
2017: 29,5 %
2018: 29,4 %
2019: 28,5 %

Brukerne skal oppleve det så 
enkelt å sortere at maksimalt 
25 % av avfallet blir til restavfall.

Andel restavfall blir lavere for 
hvert år, og vi kommer stadig 
nærmere målet om 25 %. I 2019 
var andelen restavfall 28,5 %.

Klimagevinst CO2-
ekvivalenter pr tonn avfall

2015: 739 kg
2016: 765 kg
2017: 764 kg
2018: 775 kg
2019: 757 kg

Klimanytte av selskapets 
virksomhet regnes om til CO2-
ekvivalenter og gir positiv gevinst.

Utslipp fra transport går ned, men 
klimanytte per tonn er allikevel 
redusert med 2,4 % i 2019. Dette 
skyldes i hovedsak utslipp fra 
avfallsforbrenning.

Feilsortert mat i restavfallet 2015: 30,5 %
2016: 30,5 %
2017: 27,4 %
2018: 27,4 %
2019: 27,4 %

Det er et mål for planperioden 
at mengden feilsortert mat i 
restavfallet skal halveres.

Analysen blir ikke foretatt 
hvert år. Det planlegges ny 
sorteringsanalyse i 2020.

Materialgjenvinningsgrad 2015: 44,3 %
2016: 46,8 %
2017: 46,9 %
2018: 47,3 %
2019: 48,9 %

I tråd med EU-mål skal andel 
materialgjenvinning være minst 
50 % innen 2020, 55 % innen 
2025, 60 % innen 2030 og 65 % 
innen 2035.

Materialgjenvinningsgraden øker 
for hvert år, og var 48,9 % i 2019. 
Målet om minst 50 % innen 2020 
anses nå som realistisk.

Avvik (avfall ikke hentet) 2015: 0,5 ‰
2016: 0,6 ‰
2017: 0,6 ‰
2018: 1,3 ‰
2019: 1,2 ‰

Det er et mål at avvik på 
manglende avfallshenting skal 
være maksimalt 0,8 promille. 

Antall avvik har gått ned noe, 
men målet om 0,8 promille ble 
ikke nådd. 

Kundetilfredshet 2015: 77
2016: 79
2017: 79
2018: 80
2019: 82

Det er satt som mål for RfD at 
kundetilfredsheten skal være 80 
eller mer på en skala fra 0 til 100. 

Ved siste måling hadde RfD en 
kundetilfredshet på 82, som er 
svært høyt. Målet om 80 eller 
mer ble oppnådd.

Gjennomsnittlig 
renovasjonsgebyr

2015: 2320 kr
2016: 2436 kr
2017: 2566 kr
2018: 2654 kr
2019: 2715 kr

Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr 
skal ha en rimelig utvikling, 
og ikke være høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

RfDs renovasjonsgebyr har hatt 
en gunstig utvikling i senere år. 
Gjennomsnittlig gebyr var 2715 kr. 
i 2019, mens landsgjennomsnittet 
var 2858 kr.
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Hensikt 

Hensikten med selskapsrapporten er å gi eierne tilbakemelding i forhold til forventninger formulert i 

selskapsavtale og eierstrategi samt måloppnåelse i forhold til selskapsstrategi. 

Eierstrategi og selskapsstrategi begge vedtatt i 2015, og revideres årlig, legges til grunn for denne 

selskapsrapporten. 

Eiernes forventninger 

• Selskapsstrategi 

Primo 2015 vedtok representantskapet strategisk plan (selskapsstrategi) for selskapet.  

Styret vurderer selskapsstrategien årlig. Det er i 2019 foretatt mindre justeringer der bl.a. 

hygienisk sikkerhet og -beredskap, styrking av miljø- og klimaarbeidet samt være en aktiv 

innovasjonspartner, fremheves. 

• Grunneierinteresser i nedbørfelt 

Selskapet har som mål å beskytte vannkilder og nedbørfelt gjennom en aktiv dialog med 

både grunneiere og brukerinteresser der selskapet om nødvendig vil opptre som partner for 

å sikre nødvendig tilrettelegging for friluftsformål som bidrar til å skjerme kilder og 

nedbørfelt. Selskapet har fokus på vern av vannkilder og begrense aktivitet i nedbørsfeltene.  

Selskapet har påklaget vedtak om bygging av ny skogsbilvei i Røysjømarka.  Saken ligger nå 

hos Drammen kommune. 

• Kundeavtaler og kundeoppfølging 

Systematisk kundeoppfølging foregår i kundeforum som møtes halvårlig og det foregår et 

utstrakt samarbeid i den daglige virksomhet.  

• Sikkerhet og beredskap 

Arbeidet med å øke sikkerheten mot fysisk inntrengning i vannverkets anlegg har fortsatt høy 

prioritet. Ytterligere tiltak er iverksatt. 

Arbeidet med ny vannledning for å styrke forsyningssikkerheten for Konnerud bydel i 

Drammen/Mjøndalen syd ferdigstilles i 2020. 

For å ytterligere sikre forsyningssikkerheten er det besluttet å bygge ny vannledning fra 

vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern til høydebasseng på Åssiden. Anleggsarbeidene 

forventes å starte i 2020 med ferdigstillelse i 2021. 

• Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten 

Selskapet er en av 10 deltagere i det felles utviklingsprogrammet «Godt Vann 

Drammensregionen, og er vertskap for virksomheten som har 8 ansatte. 

Glitrevannverket samarbeider med NIVA og Statskog i et prosjekt som undersøker om 

skoggjødsling påvirker vannkilde.  

Det er prosjektert løsning for etablering av småskala kraftproduksjon knyttet til 

trykkreduksjon i vannledning på Åssiden. Beslutning forventes i 2020.  

• Etikk 

Selskapet har som del av sitt internkontrollsystem utarbeidet etiske retningslinjer og 

bevisstgjør sine ansatte om disse. 
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Måloppnåelse 2019 

1. Samfunn og ytre miljø 

Vannforbruk 

Det totale vannforbruk ligger 14,7 % lavere enn forbruket i 2004 som er referansepunkt 

for målet om å holde forbruket under dette nivået til 2021. 

Vannkvalitet 

Det er i 2019 registrert ett avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter.  Avviket 

hadde ikke helsemessige konsekvenser.  

Sikkerhet og beredskap 

- Det er ikke registrert avvik i eksterne revisjoner. 
- Glitrevannverket og Lier kommune har inngått avtale om økt kvalitet og sikkerhet i 
vannforsyningen i Sylling med forsyning fra Glitrevannverkets øvrige nett.  
- Det er gjennomført omfattende intern analyse av evnen til å levere hygienisk 
betryggende drikkevann. 
- Det er sammen med eierkommunene utarbeidet krisekommunikasjonsplan og 
anskaffet nødsamband. 
- Investering i reservevann Konnerud er forsert og forventes ferdigstilt medio 2020. 
 
Miljø. 
Selskapet har utslipp av CO2 fra sin transportvirksomhet. Utslipp 28 002 t. 
Beslutning om ev. å etablere småskala el-kraftproduksjon på Åssiden vil bringe selskapet 
et langt skritt nærmere energinøytralitet. 
Omdømme 

Informasjonsindikatorene har utviklet seg positivt og det er styrets klare inntrykk at 

selskapets omdømme er godt. 

 

2. Økonomi/effektivitet 

Det er et tilfredsstillende samsvar mellom budsjett og regnskap.  

Selvkostfondet er ved årets utgang på et forsvarlig nivå. 

 

3. Kunder 

Kundene er tilfredse med samarbeidet. Dette er basert på de årlige kundeundersøkelser 

som gjennomføres. 

 

4. Medarbeidere/HMS 

Sykefravær på 1,2 %.  Sykefraværet er ikke arbeidsmiljørelatert.  

Det er høy medarbeidertilfredshet og det er ikke registrert personellskader/-ulykker. 

Selskapet har 23 ansatte hvorav 5 kvinner. Selskapet hensyntar krav til likestilling i 

rekruttering og behandling av ansatte.  Styret er sammensatt av 3 menn og 2 kvinner. 

 

5. Fremtidsutsikter 

Glitrevannverket vil videreføre sin samfunnsrolle og ha som særlig siktemål å bli en 

energinøytral virksomhet samt å søke å øke andelen fornybar energi.   

Selskapet har fokus på relevante deler av FNs bærekraftsmål slik som rent vann, ren 

energi, innovasjon, klima og ansvarlig forbruk og produksjon. 

Glitrevannverket ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for utredning av fremtidige 

regionale løsninger for bærekraftig vannleveranser.  
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Kostnadsnivå og investeringer 

Styret og representantskap har i økonomiplanen for kommende fireårs-periode og budsjett for 2020 

konkretisert og prioritert de strategiske satsingene i form av fysiske og organisatoriske tiltak med 

tilhørende økonomiske virkemidler. Videre er det satt av midler til styrking av arbeidet innen 

bærekraft/klima, innovasjon og sikkerhet. Det vil bli lagt vekt på å dokumentere kost/nytte-forhold 

og priskonsekvenser og sikre god styringsdialog mellom eiere og selskap. 

Vannprisen vil i 2020 øke til kr 2,90 m3 og fra 2021 til kr 2,95 m3. 
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På vegne av styret i Drammen Scener ser jeg meg tvunget til å varsle Drammen 
Kommune, som selskapets eier, om den dramatiske situasjonen som tårner seg opp 
rundt Drammen Scener, som følge av Coronaviruset. Vi vil i det følgende gjøre rede 
for hvordan kulturinstitusjonen i nær fremtid vil stå overfor eksistensielle 
problemstillinger på en måte som trenger umiddelbar oppmerksomhet og 
behandling i relevante kommunale organer. 
 
Pålegget fra myndighetene med stengning til 15. juni har medført at alle 
arrangementer hos Drammen Scener fram til sommerferien er enten utsatt eller 
avlyst. Endringen som kom 30. april med mulighet til å ha 50 personer fra 7. mai, 
har ingen betydning som vil virke positivt på økonomien i selskapet. Det samme 
gjelder om det blir mulig anledning til å ha inntil 200 personer med 1 meter 
avstand fra 15. juni. 

 
Med tanke på at Kulturministeren signaliserer klare forventninger om at konsert- og 
kulturhusene nå åpner, er Drammen Scener nå opptatt av hvordan 
kompensasjonsordningene innrettes fremover. Til nå har kompensasjonsordningen 
vært avgrenset til avlyste eller flyttede arrangementer. Det finnes ingen 
kompensasjonsordning for konserter som gjennomføres med tap, som følge av 
pålegg om begrenset publikumstall. For arrangementer som finansieres av 
billettinntektene vil det ikke være grunnlag for å åpne med begrenset 
publikumstall, med mindre det kommer en kompensasjonsordning som gjør dette 
økonomisk forsvarlig.  
 
Drammen Scener følger utviklingen knyttet til Covid-19 tett og ønsker nå en 
avklaring fra Drammen Kommune på hvordan selskapet skal forholde seg videre til 
de myndighetspålagte tiltakene og den økonomiske konsekvensen dette medfører.  
 
1. Drammen Scener har igangsatt omfattende kostnadsbesparende tiltak, men vil 

sannsynligvis være avhengig av at eier tilfører ekstra tilskudd som 
kompensasjon utover de statlige ordningene. Det vil derfor være nødvendig for 
videre drift at eier kan garantere for dette. 

 
 

Rådmannen 
Drammen Kommune 

 

Dato: 
12.05.2020 
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2. Kommunen må bestemme om de ønsker at Drammen Scener skal gi et 
kulturtilbud til innbyggerne med de begrensingene som er satt i dag, og 
eventuelt blir satt videre fremover, både ift. økonomi og gjennomføring. Det 
betyr at alle kulturarrangementene i andre halvår må subsidieres betydelig 
utover dagens driftstilskudd, siden bortfallet av inntekter er så markant. 

Høsten er foreløpig svært usikker for alle. Selskapet må planlegge for oppstart av 
driften etter at en forsiktig nærmer seg en mer normal situasjon for arrangementer, 
samtidig som den ikke vil være normal. For å kunne tilrettelegge for drift fra høsten 
av må ansatte tilbake i jobb senest fra 15. juni. Det må gjøres gode forberedelser 
om en skal kunne nærme seg den nye normalen, og at det i hele tatt skal kunne 
gjennomføres arrangementer. Dette uavhengig av hva som måtte komme av 
oppmykninger eller nye restriksjoner fremover.  
 
Så hva er den nye normalen? Dette vil være tosidig; både nye/fremtidige 
arrangementer tilpasset myndighetenes restriksjoner og en tilpasning av allerede 
eksisterende program for høsten, vil være sannsynlige utfall. Begge deler vil 
innebære en større økonomisk belastning enn ved en normal situasjon og krever 
derfor at eier tilfører ekstra friske midler. Forhåpentligvis vil noe også kunne tilføres 
over statlige ordninger, men det er per dags dato helt uavklart.  
 
Bestillingen som ligger i eierstrategien til kommunen er derfor ikke mulig å oppfylle 
for Drammen Scener per i dag. Kommunen må derfor snarest ta stilling til hva de 
ønsker Drammen Scener skal gjøre, inntil vi er i en tilnærmet normal situasjon 
igjen. Dette haster å få på plass. 
 
Forbudet mot arrangementer har ført til et stort økonomisk tap for Drammen 
Scener, som i 2019 hadde en egeninntekt på over 80 prosent. I tillegg til at vi har 
mistet alle inntektene fra kulturarrangementene, førte stengingen til at vi også 
mistet alle serveringsinntektene. Dessuten er nesten alle konferanser/event blitt 
avlyst ut året.  Bare bortfallet av inntekter på konferanse/event og servering er på 
nesten 35 prosent av totalinntekten, og dette finnes det ingen 
kompensasjonsordninger for.  
 
Det er når dette skrives fortsatt svært uklart hva fremtiden bringer. Spredningen av 
COVID-19 viruset vil helt klart få betydelige økonomiske konsekvenser for 
Drammen Scener i 2020. En foreløpig prognose visert et underskudd på opp mot 10 
millioner kroner i 2020. Prognosen er utarbeidet med inntekt fra statlige 
støtterordninger for våren på nesten 3 millioner og kostnadsbesparende tiltak 
gjennom permittering og stenging på cirka 4 millioner for første halvår 2020. 
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Videre er prognosen basert på at man holder stengt fram til 1. august 2020 og 
åpner opp igjen etter sommerferien, med så mange arrangementer som er mulig å 
gjennomføre med de pålagte restriksjoner ut året.  
 
På grunn av restriksjonene og de ekstra kostnadene som følger av dette, og at 
kapasiteten er blir svært begrenset, vil alle kulturarrangementer måtte tilføres 
ekstra tilskudd.  
 
Hvis estimatene slår til vil Drammen Scener gå tom for penger i løpet av høsten og 
da vil styrets handlingsplikt tre inn. Uten en garantert tilførsel av kapital vil 
selskapet gå mot en mulig konkurs og det er en situasjon som ingen ønsker. 
Selskapet er derfor helt avhengig av at eier tar stilling til selskapets framtid 
umiddelbart. Alternativene er derfor reelt sett kun tre:  
 

1. Eier garanterer for ekstra økonomiske tilskudd, slik at Drammens Teater og 
Union Scene kan åpne igjen fra medio august med arrangementer innenfor 
de begrensingene som myndighetene setter. 
 

2. Union Scene og Drammens Teater holder stengt ut hele 2020 med de 
konsekvensene dette får med permitteringer og oppsigelser for selskapet. 

 
3. Drammen Scener vil stå i fare for konkurs og styrets handlingsplikt trer inn.  

Med vennlig hilsen 

 
 
Ingar Pettersen 
Styreleder 
(sign.) 
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Til Nye Drammen kommune 
 

 
 

Dato: 01.10.2019 Vår ref: 19/00346-2    Deres ref:    
 
 

Innspill til investeringsbudsjett 2020 Drammen kirkelige fellesråd 

 
 
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd sender inn budsjettforslag med investeringer for 
Nye Drammen kirkelige fellesråd for perioden 2020-2023. 

 
Forslag til driftsbudsjettet for 2020 er allerede levert til Nye Drammen kommune, og 
det foreliggende investeringsbudsjettet er foreløpig satt sammen av tidligere 
planverk fra de tre fellesrådene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen. 
 
Tilstandsrapporter og uttalte behov fra menighetene ligger til grunn for dette 
investeringsbudsjettet. 
 
Budsjettgrunnlag 
Kommunens ansvar for utgiftsdekning til Den norske kirke og gravplasser i egen 
kommune er hjemlet i Kirkelovens §15 og Gravferdslovens § 3, og forvaltes av 
kirkelig fellesråd. Det er Drammen kommunes bystyre, gjennom sitt årlige 
bevilgningsvedtak, som bestemmer omfanget av de kommunale bevilgningene til 
Drammen kirkelige fellesråd. 
 
Budsjett-tekniske forhold 
Gjennom ny ordning for investeringer med midler fra Drammen kommune, er det slik 
at kirkelig fellesråd nå låner investeringsmidler i Kommunalbanken for de 
investeringer som er godkjent av Drammen kommune, og kommunen dekker de 
årlige rente- og nedbetalingskostnader som kreves fra fellesrådet. Disse kostnadene 
er ikke beregnet i fellesrådets rammebudsjettoppsett for 2020, og må beregnes av 
Drammen kommune selv etter separat vedtak om investeringsgodkjenninger. 
Kirkelig fellesråd har bedt om at investeringer innen gravplassformålet holdes 
utenfor denne lånefinansieringen og gis som et direkte tilskudd fra kommunekassa. 
 
I forhold til rehabiliterings- og vedlikeholdskostnader som kommunen bevilger til 
fellesrådet, så er de merkostnader som kommunen bevilger til vernede kirker i 
Drammen unntatt fra beregningsgrunnlaget for det som kommunen er pålagt å 



               DEN NORSKE KIRKE 
                       Nye Drammen kirkelige fellesnemnd 
 
 
 

Albums gate 8 
3016 Drammen 
Tlf.32989100 
 

bevilge til andre tros- og livssynssamfunn. Se Kultur- og kirkedepartementets 
Forskrift om trossamfunn av 19.04.2005 nr.345.  
Disse unntakene gjelder bl.a. Skoger gamle kirke, Bragernes kirke, Strømsø kirke, 
Tangen kirke, Strømsgodset kirke, Åssiden kirke, Svelvik kirke og Nedre Eiker kirke. 
 
Vi minner også om den årlige rentekompensasjonsordning som staten yter til 
kommunenes investeringer for istandsetting og sikring av kirkene. Det er 
kommunene som søker denne dekningen fra Husbanken, og dette er relevant for 
Drammen som har stort behov for både istandsetting og brannsikring av kirkene. 
https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/ 
 
Budsjettforslag i planperioden 2020 - 2023 
De tre kirkelige fellesrådene opprettholder sine langtidsplaner ved å gjenta tidligere 
prioriterte behov for investeringer ved Den norske kirkes bygninger, funksjon 390, og 
gravplasser, funksjon 393, i Nye Drammen kommune. 
 
Budsjettbehov de neste 4 år på funksjon 390, investeringer til Den norske 
kirke: 
2020: kr.7.600.000,- 
2021: kr.8.520.000,- 
2022: kr.6.500.000,- 
2023: kr.7.000.000,- 
 

 
       Investeringsbudsjett, funksjon 390, Den norske kirke 
 

 Post 390, Den norske kirke 2020 2021 2022 2023 
TOTALT 7.600 8.520 6.500 7.000 
I prioritert rekkefølge:     

1. Videreføring 
brannsikring Tangen, 
Strømsø og 
Strømsgodset kirker 

1.000 1.000 1.000  

2. Rehabiliteringsavslut
ning klokketårn 
Mjøndalen kirke 

600    

3. Rehabiliteringsavslut
ning Svelvik kirke 

3.000    

4. Rehabilitering 
klokketårn Nedre 
Eiker kirke 

1.000 1.000 1.000 2.000 

5. Enøk Strømsø kirke  2.020   

https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/
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6. Utskifting vinduer 
Skoger kirke 

500 1.000 1.000 500 

7. Kirkerehabilitering jfr. 
tilstandsrapport 

1.000 2.500 2.500 2.500 

8. Brannsikring kirker 500 1.000 1.000 2.000 
       Alle tall i tusen 
 

 
Tilstandsrapporter for kirkene i Drammen. 
Drammen kirkelige fellesråd har tilstandsrapporter over kirkebyggene i Drammen 
som grunnlag for vedlikeholdet av byens kirker. Disse inneholder også planer for 
utbedring av sikringstiltak (brann, vann og elektrisitet) som er basert på dagens 
standarder for bevaring av viktige bygg i kommunen. Det er estimert et behov for 
sikringsanlegg og rehabilitering for ca. kr.60,0 mill. innen de neste 8 -10 årene.  
 
Svelvik kirkelige fellesråd har også delvis tilstandsrapporter som danner 
utgangspunkt for budsjettering av kirkevedlikeholdet fremover. 
 
For Nedre Eiker kirkelige fellesråd er det ingen utarbeidede tilstandsrapporter, og 
dette bør prioriteres innen driftsbudsjettet. 
 
Jevnlig vedlikehold - vedlikeholdsavdeling 
De tre fellesrådenes driftsbudsjetter inneholder i liten grad tilstrekkelig med 
vedlikeholdsmidler for å unngå større utbedringsbehov som kommer etter flere år 
med mangelfullt vedlikehold. Det er derfor et ønske fra kirkelig fellesråd om å få 
innarbeidet en størrelse på det årlige vedlikeholdsbudsjettet som forebygger de 
store rehabiliteringskostnadene. Det nye Drammen kirkelige fellesråd vil satse på en 
egen vedlikeholdsavdeling med håndverkere og prosjektstyringskompetanse for å 
styrke det jevne vedlikeholdet ved kirker og gravplasser. 
Et vedlikeholdsbudsjett knyttet til en vedlikeholdsavdeling vil bli et forslag som nå 
utarbeides i sammenslåingsprosessen og som vil komme som innspill i 
budsjettprosessen fra det nye kirkelige fellesrådet i Drammen.  
 
Før vi får en vedlikeholdsavdeling på plass, har vi behov for investeringer til 
rehabiliteringsoppgaver som følger: 
 
1) Videreføring av brannsikring i Tangen, Strømsø og Strømsgodset kirker  
For 2019 ble det bevilget penger til halvparten av brannsikring av Tangen kirke, 
Strømsø kirke og Strømsgodset kirke. Det er gjort forberedende arbeider med 
grunnarbeider for tilførsel av brannvann, men det gjenstår etablering av 
overrislingsanlegg. Det er estimerte kostnader på kr.3,0 mill. for gjenstående 
investeringer. Dette er en videreføring av allerede bevilgede midler til kirkene. 
 
 



               DEN NORSKE KIRKE 
                       Nye Drammen kirkelige fellesnemnd 
 
 
 

Albums gate 8 
3016 Drammen 
Tlf.32989100 
 

 
2) Rehabiliteringsavslutning for klokketårn for Mjøndalen kirke 
Nåværende tårn er i kritisk forfall.  Det er gjort strakstiltak for å sikre tårnet, men 
tiltakene er kun midlertidige og vil ikke gi tilfredsstillende sikkerhet over tid. 
Menighetsrådet har selv bidratt med en større investering i rehabiliteringen, men det 
gjenstår en mindre sum på kr.0,6 mill. som det søkes dekket av Nye Drammen 
kommune.  
 
3) Rehabiliteringsavslutning Svelvik kirke 
Etter et rehabiliteringsprogram med ramme på kr.17,0 mill., er det behov for en siste 
avslutningsbevilgning på kr.3,0 mill. for kirken. Dette er en videreføring av allerede 
bevilgende midler til rehabiliteringen. 
 
4) Rehabilitering av klokketårn Nedre Eiker kirke 
Nedre Eiker kirke trenger restaurering av klokketårn som har betydelige råteskader 
og som innebærer en sikkerhetsrisiko. Investeringstilskudd fra kommunen for 
driftsåret 2016 og 2017 gjorde fellesrådet i stand til å starte denne prosessen, der 
midlertidig sikring av klokketårn ble prioritert i første omgang. Nytt kostnadsanslag 
tilsier at full rehabilitering av klokketårn Nedre Eiker kirke vil ligge på 5 – 6 mill. 
kroner.  Dette skyldes klokketårnets unike oppbygging og detaljrikdom i forbindelse 
med både konstruksjon og utsmykning, noe som gjør at rehabiliteringsarbeidet vil 
være svært krevende. Behov i 2020 er kr.1,0 mill. 
 
5) ENØK-tiltak Strømsø kirke 
En ny Enøk-rapport for Strømsø kirke, som er en av Drammens bygningers største 
strømforbrukere, slår fast at det er både mye å spare på årlige strømkostnader og 
det klimafotavtrykket som bygningen gir, gjennom å etablere varmepumpebrønner 
og utbedre isolerings- og varmestyringsforbedringer. Dette vil også gjøre kirken mer 
anvendelig på vinterstid i forhold til Bykirken Strømsø`s intensjon om å være en 
åpen, trygg og inkluderende møteplass gjennom hele uken. Enøk-rapporten 
estimerer en kostnad på kr.2,02 mill. for energiøkonomiseringstiltakene. 
 
6) Rehabilitering av vinduer i Skoger kirke 
Skoger kirkes vinduer er til dels svært morkne og vinduskantene og -karmene kan 
ikke lenger repareres, men må byttes fullstendig ut. Vinduene er store, har blyglass, 
og er verneverdige, så det er både komplisert og kostbart å bytte disse. Kostnadene 
ble også synliggjort i budsjettet for 2019, og er estimert i tilstandsrapporten. Vi 
mener kr.3,0 mill. over tid vil dekke behovet. 
 
7) Kirkerehabilitering ifølge tilstandsrapport 
Vi benytter eksisterende tilstandsrapporter samt utarbeider også nye ajourførte 
rapporter. De fleste kirker og gravkapell er eldre offentlige kulturbygg med større 
grad av vedlikeholdsbehov enn hva moderne bygninger har. For å unngå det samme 
kostbare "skippertaket" som vi har hatt tidligere, må det legges inn et økt årlig 
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vedlikeholdsbudsjett. Dersom vedlikeholdsbudsjettet ikke økes til anslagsvis kr.2,5 
mill. årlig, vil vi måtte ta stadige kostbare kirke- og kapellrehabiliteringer. Her er det 
nå satt opp et alternativ til styrking av vedlikeholdsbudsjettet, da må vi beregne ca. 
kr.2,5 mill. til årlige rehabiliteringsoppgaver.  
 
8) Brannsikring av kirker 
Drammen kirkelige fellesråd har detaljerte plandokumenter med 
kostnadsberegninger vedrørende ”Varme & Energi”, ”Brannsikring” og 
”Rehabilitering” for alle kirkebyggene i Drammen. Brannsikringssystemene for de 
fleste kirkene i Nye Drammen må fornyes med moderne brannsikringsutstyr. Dette 
kan gjøres over noe tid. Videre investeringsbehov for planperioden 2021-2023 vil 
fortsatt bestå av brannsikring i kirker, varme- og energistyring i kirkebygg og 
bygningsmessig rehabilitering av kirkebygg. Behov i 2020 er kr.0,5 mill. 
 
 
Budsjettbehov de neste 4 år på funksjon 393, gravplasser og krematorium: 
2020: kr.2.900.000,- 
2021: kr.1.400.000,- 
2022: kr.900.000,- 
2023: kr.700.000,- 
 

  
     Investeringsbudsjett, funksjon 393 - Gravplasser og    krematorium 
 

Post 393, gravplasser: 2020 2021 2022 2023 

Totalt 2.900 1.400 900 700 
9 Renovering av flere 

støttemurer Bragernes 
kirkegård 

550 500 500 500 

10 Renovering 
kremasjonsovn 

1.450    

11 Oppgradering 
driftsbygninger 

600 500 100 100 

12 Utskifting av morkne 
treallèer 

300 400 300 100 

       Alle tall i tusen 
 

 
9) Renovering av støttemurer 
Det er behov for renovering av flere støttemurer på Bragernes kirkegård. Det er 
foreløpig estimerte kostnader på kr.2,0 mill., men dette kan tas over flere år. I 2020 
har vi tilbudspris på kr.550.000,-  
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10)  Oppgradering kremasjonsovn 
Det er på tide med vedlikehold og oppgradering av kremasjonsovnen på krematoriet, 
bl.a. utdaterte el-komponenter, programvare etc. Kalkulert pris fra ovnleverandør er 
kr.1.450.000,-.  
 
11)  Oppgraderinger ved driftsbygninger og kapell 
Det er foreløpig ikke prioritert tilstandsrapporter over kapell og driftsbygninger ved 
gravplassene. Det er 6 kapell og 12 driftsbygninger i tilknytning til gravplassene. 
Flere av driftsbygningene ved gravplassene trenger større oppgradering og 
tilpasning til maskiner og utstyr. Estimerte kostnader for oppgraderinger det første 
driftsåret med ny vedlikeholdsavdeling er kr.600.000,-. 
 
12)  Utskifting av morkne treallèer 
Flere av gravplassene har parklignende alleer med trær som ble plantet for 100 år 
siden. Mange av disse er nå i ferd med å råtne, og vi ser at det stadig er store 
grener og stammer som faller ned. Dette er en risiko som må reduseres ved tettere 
oppfølging av Arborister som kapper ned morkne trær og planter nye. Drammen 
kirkelige fellesråd fikk utferdiget en tilstandsrapport i 2014 som er fulgt opp fram til i 
dag, men nå må det lages en ny og oppdatert rapport og plan over utskifting av trær. 
Estimerte kostnader for rapport og oppfølging er kr.300.000,- for 2020. 
 
 
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd ser fram til en god og konstruktiv dialog med 
Nye Drammen kommune omkring budsjettinnspillet for planperioden 2018-2021 for 
Nye Drammen kirkelige fellesråd. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ivar Nygård  
Prosjektleder Nye Drammen kirkelige 
fellesnemnd 

Click here to enter text. 

    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
  
  
                                           

Mottakere: 
Drammen kommune - Rådmannen - Plan- 
og økonomiseksjonen            

Postboks 7060 3008 DRAMMEN 

Einar Jørstad                                  
 



VEDLEGG 9
Økonomiske konsekvenser av pandemien

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/okonomi/tertialrapporter/dokumenter/okonomiske-konsekvenser-av-pandemien.xlsx


Smitteverntiltak og økonomise 
effekter vurdert per 1.tertial 
rapportering 2020

 Innmeldte estimater  Kompensert per 1.tertial 
rapportering 

P01 Skole  12 342 600  9 910 000 

Andre kostnader knyttet til COVID 19  450 000  450 000 

Brukerbetalinger SFO/AKS  7 800 000  7 800 000 

Leirskole - ny bestilling  1 432 600  -   

Lønnskostnader smitteverntiltak  1 660 000  1 660 000 

Voksenopplæring tapte inntekter - estimat  1 000 000  -   

P02 Barnehager  20 000 000  20 000 000 

Kompensasjon private barnehager og 
manglende brukerbetalinger kommunale 
barnehager utover april 2020 

 12 500 000  12 500 000 

Oppholdsbetaling  kommunale barnehager 
april 2020

 7 500 000  7 500 000 

P03 Forebyggende tjenester  1 330 000  1 330 000 

Frikjøp fosterhjem og ekstra avlastning 
samt merutgifter i forhold til ekstravakter. 
Barnevern og EM

 720 000  720 000 

Omdisponering av ansatte gav økte 
kostnader i forbindelse med kveld, 
helg, helligdags jobbing samt store 
overtidskostander i Helsefremmede 
tjenester 0-100. Samt spesialutstyr 
til jordmor i forbindelse med økt 
hjemmebesøk

 610 000  610 000 

P04 Helse  35 041 000  20 721 000 

A.Ordinær legevakt: Utvidet drift telefon og 
prøvetakning

 -    -   

Aktivitet og rehabilitering 
(desinfeksjonsutstyr og hjelpemidler)

 2 000 000  1 300 000 

Allerede påløpte ekstrakostnader 
Medisinskfaglig virksomhet

 2 041 000  2 041 000 

B.Utvidet legevakt: Luftveisklinikk og ekstra 
legevaktbil

 -    -   

Beredskapsordning kommuneoverlege 
resten av 2020 (30 uker)

 500 000  300 000 

C. Avklaringssenger Legevakt, 
omdisponering av personale fra KAD

 -    -   

Ekstraordinære vaktordninger helg for 
sykehjemsleger resten av 2020 (30 uker)

 350 000  210 000 

Helsehuset: Enerom  1 600 000  1 600 000 

Legevakt (utvidet drift telefon og 
prøvetaking, luftveisklinikk mfl.)

 21 700 000  13 020 000 

Mindreinntekt egenandel og refusjon fra 
Helfo

 1 500 000  300 000 

Mindreinntekt smittervern/reisevaksinering  3 600 000  900 000 

Turnus-ordning smittevernkontoret resten av 
2020 (30 uker)

 1 750 000  1 050 000 

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

 2 970 000  2 970 000 

Ekstra lønnskostnader i fbm Korona 
pandemien

 1 300 000  1 300 000 



Smitteverntiltak og økonomise 
effekter vurdert per 1.tertial 
rapportering 2020

 Innmeldte estimater  Kompensert per 1.tertial 
rapportering 

Etablering av isolasjonsenheter Lille 
Åsgata

 1 620 000  1 620 000 

Ombygging Bekkvollen  50 000  50 000 

P06 Institusjoner og hjemmetjenester  46 200 000  43 800 000 

Beredskapsvirksomhet Smittevern 
(nyopprettet virksomhet 140)

 3 300 000  3 300 000 

Ekstra lønnskostnader i fbm Korona 
pandemien 

 18 000 000  18 000 000 

Forebyggende smittebegrensende tiltak 
- årsverk

 2 400 000  -   

Hermanssenteret KF - eiertilskudd  100 000  100 000 

Opprettelse av Svelvik 3.etasje inntil 10 
plasser

 400 000  400 000 

Smittevernsutstyr for hele kommunen og 
andre dritsutg.

 22 000 000  22 000 000 

P07 Rus og psykisk helse  262 534  262 534 

Merkostnader ifbm pandemien  262 534  262 534 

P08 Sosialtjeneste, etablering og 
bolig

 360 000  360 000 

Ekstra lønnskostnader hos Krisesenteret 
og incestsenteret 

 110 000  110 000 

Knutepunkt-ansatte har bidratt på 
Legevakta (lønnskostnader påløpt til og 
med mai-lønn)

 250 000  250 000 

P09 Kultur, fritid og idrett  21 305 000  11 305 000 

Del kreditering av brukerbetaling 
kulturskole

 1 205 000  1 205 000 

Drammen scener  10 000 000  -   

Drammensbadet eiertilskudd  9 400 000  9 400 000 

Eknesbadet  600 000  600 000 

Fossekleiva  100 000  100 000 

P11 Utbygging og samferdsel  7 200 000  7 200 000 

Inntektssvikt torgarealer  1 300 000  1 300 000 

Tapte inntekter Drammen Parkering (17.
mars - ut april)

 4 700 000  4 700 000 

Økt krav til renhold på offentlige 
toaleter

 1 200 000  1 200 000 

P13 Arealplan og miljø  2 500 000  2 500 000 

Gebyrer for serverings- og 
skjenkebevillinger i 2020

 2 500 000  2 500 000 

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

 2 610 000  2 010 000 

Inntektstap Kemner  600 000  -   

Lisenser  750 000  750 000 

Lønnskostnader og medisinsk utstyr  750 000  750 000 

Støtte politiske møter  510 000  510 000 



Smitteverntiltak og økonomise 
effekter vurdert per 1.tertial 
rapportering 2020

 Innmeldte estimater  Kompensert per 1.tertial 
rapportering 

P15 Samfunnssikkerhet -400 000 -400 000 

17.mai arrangement sikringstiltak utgår 
pga.korona 

-1 000 000 -1 000 000 

Varslingskostnader sms mv. - korona  600 000  600 000 

P19 Sentrale poster -130 669 000 -130 669 000 

Besparelse AGA -16 000 000 -16 000 000 

Finansielle poster - redusert rentenivå -14 000 000 -14 000 000 

Generell økning av rammetilskuddet og 
skjønnstilskudd

-76 400 000 -76 400 000 

Nedjustert lønnsvekst - frigjort 
lønnsreserve

-80 869 000 -80 869 000 

Oppholdsbetaling barnehager, SFO/
AKS

-18 400 000 -18 400 000 

Revurdering skatteanslag  75 000 000  75 000 000 

Totalsum  21 052 134 -8 700 466



VEDLEGG 10
Konsekvensjustert økonomiplan 2020 –2023



Konsekvensjustert økonomiplan 2020 –2023
Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2023 basert på foreslåtte justeringer av 
2020-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for 2020.  I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de 
viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdateringen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2020-kroner for 
hele perioden.

Det understrekes at det er flere uavklarte spørsmål spesielt knyttet til forutsetningene for utviklingen de frie inntektene for årene 
2021-2023, og beregningene er derfor beheftet med stor grad av usikkerhet. 

Programområdenes rammer
Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-19 i 1. tertialrapport 2020 er videreført i perioden, 
såfremt disse ikke er av engangskarakter. Det er dermed konsekvensjustert for helårsvirkning av oppgaveendringer i RNB, 
feil forutsetninger i økonomiplan er rettet, kompensasjon for endret demografi innenfor P06 er videreført, og harmonisering 
av betalingssatser (friplasser) innenfor SFO/AKS, barnehage og kulturskole er videreført med helårsvirkning. Dette gjelder 
også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. egen tabell under kapittel «Reviderte 
investeringsrammer 2020». 

Nedjustering av lønnsreserven
Lønnsreserven er i forslaget til 1. tertialrapport redusert til null ut fra regjeringens forutsetning i RNB om nulloppgjør i 2020. 
Dette innebærer lavere lønnsnivå inn i 2021 enn forutsatt i vedtatt økonomiplan, og frigjør om lag 81 millioner kroner hvert år i 
perioden 2021-2023.  

Demografi
Ved oppdateringen av gjeldende økonomiplan er befolkningsveksten opprettholdt i tråd med de forutsetninger som i 
utgangspunktet ble lagt til grunn. Disse er basert på endringene i SSB’s alternativ MMMM for videre framskriving i den 
kommende planperioden, men er nå oppdatert med faktisk folketall per 1. januar 2020 som nytt utgangspunkt. SSB vil publisere 
nye befolkningsprognoser medio august 2020 (opprinnelig planlagt cirka 20. juni). Det må da vurderes nærmere hvilke 
vekstforutsetninger som skal legges til grunn i arbeidet med økonomiplan 2021-2024. 

Nytt anslag for frie inntekter 
Regjeringen legger i kommuneproposisjonen for 2021 opp til en reell vekst i kommunenes frie inntekter i størrelse 1,6 – 2,0 
milliarder kroner neste år. Beregningsteknisk er det derfor i samsvar med KS sin anbefaling lagt til grunn en realvekst midt i 
dette intervallet på 1,8 milliarder kroner. Dette er noe høyere enn realveksten på 1,46 milliarder kroner som ble lagt til grunn 
i økonomiplan 2020-2023. Kommuneproposisjonen gir ingen signaler om realveksten i de frie inntektene i årene etter 2021, 
og KS har på grunnlag av anslåtte demografikostnader lagt til grunn en realvekst på 1,15 og 1,55 milliarder kroner de to siste 
årene i inneværende planperiode. 

Som følge av koronasituasjonen er kommunenes skatteinntekter i 2020 forutsatt nedjustert med 4 milliarder kroner i regjeringens 
forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB), jfr. omtale tidligere i tertialrapporten. Realveksten i frie inntekter i 2021 skal 
derfor beregnes med utgangspunkt i vedtatt statsbudsjett 2020 – og ikke fra nivået i revidert nasjonalbudsjett som ellers er 
hovedregelen. Som følge av nedjustert anslag for lønns og prisvekst i RNB er den kommunale deflatoren for 2020 nedjustert fra 
3,1 til 1,4 prosent. Rammen for 2021 må derfor ta utgangspunkt i det nye realprisnivået i 2020. Rammenivået for 2020 i vedtatt 
statsbudsjett må derfor omregnes til det nye realprisnivået med en faktor på 0,984 (1,014/1,031).            Dette innebærer at 
frie inntekter i 2021 nedjusteres i forhold til den besparelsen kommunene tar med seg inn i nytt år som følge av den lavere lønns- 
og prisveksten i 2020. 

Med utgangspunkt i disse forutsetningene er det beregnet nye anslag for Drammen kommunes frie inntekter for årene 2021-
2023. Disse beregningene viser at skatt og rammetilskudd i 2021 vil bli om lag 5 716 millioner kroner – en nedgang på 
tilnærmet 100 millioner kroner i forhold til anslaget i vedtatt økonomiplan. Denne nedgangen må ses i forhold til at regjeringen 
i RNB har forutsatt at Drammen kommune vil få økt kjøpekraft på om lag 130 millioner kroner i 2020 som følge av lavere 
lønns- og prisvekst. For de to neste årene blir nye anslag for frie inntekter henholdsvis 117 og 129 millioner kroner lavere enn 
forutsetningen i gjeldende økonomiplan. 

Det er ved oppdateringen av økonomiplanen lagt til grunn at Drammen kommune i perioden 2021-2023 skatteinntekt per 
innbygger på 92,7 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er samme nivå som i forslaget til revidert skatteanslag for 2020. 

Lavere inntekter fra integreringstilskudd og tilskudd enslige mindreårige flyktninger



Inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger er beregnet med oppdatert tallgrunnlag per 1. 
januar 2020, samt de bosettingstall som er lagt til grunn i vedtatt økonomiplan 2020-2023. Dette innebærer årlig bosetting på 
85 personer (90 personer benyttet i ØP 2020-2023), mens antall personer på familiegjenforening på erfaringsmessig grunnlag 
er nedjustert fra 15 til 10 per år.  Dette gir noe lavere inntekter for årene 2021-2023 enn lagt til grunn i vedtatt økonomiplan. 

Kompensasjonstilskudd nedjusteres
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken er nedjustert basert forventet lavere rente i Husbanken enn forutsatt i vedtatt økonomiplan 
2020-2023. 

Lavere finansutgifter
I forslaget til 1. tertialrapport 2020 har rådmannen lagt til grunn at kommunens finansutgifter vil bli 14 millioner kroner lavere i 
år enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Dette kommer som følge av en betydelig reduksjon i rentenivået etter at Norges Bank i 
løpet av våren har satt ned styringsrenten tre ganger – fra 1,5 til null prosent. Ut fra sentralbankens signaler forventes rentenivået 
å holde seg på et lavt nivå i overskuelig framtid, og i oppdatert økonomiplan har rådmannen lagt til grunn at dagens rentenivå 
videreføres i resterende del av planperioden. Det er lagt til grunn at dette vil gi en årlig reduksjon i kommunens finansutgifter i 
forhold til vedtatt økonomiplan på om lag 20 millioner kroner hvert år i perioden 2021-2023. 

Pensjonsutgifter opprettholdes
Som omtalt under sentrale poster varsles at kommunens samlede pensjonsutgifter kan bli noe lavere enn budsjettert for 
inneværende år. Anslagene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og rådmannen har foreløpig valgt å opprettholde 
forutsetningene for 2020 uten endringer. I denne omgang foreslås derfor heller ingen endringer for perioden 2021-2023 
i forhold til vedtatt økonomiplan. Det må imidlertid foretas en grundig vurdering av pensjonsforutsetningene både i 2. 
tertialrapport og i arbeidet med økonomiplan 2021-2024. 

Uendret omstillingskrav
Det er i vedtatt økonomiplan lagt til grunn et ufordelt omstillingskrav stigende fra 50 millioner kroner i 2021 til 150 millioner 
kroner i 2023. Disse forutsetningene er opprettholdt i den oppdaterte økonomiplanskissen.

Forverret netto driftsresultat
Basert på de foran omtalte forutsetninger og beregninger viser den oppdaterte økonomiplanskissen et negativt netto driftsresultat 
på 63,2 millioner kroner i 2021. I forhold til vedtatt økonomiplan er dette en forverring på 82,6 millioner kroner. I 2022 viser 
økonomiplanskissen et negativt netto driftsresultat på 24,4 millioner kroner – en forverring på 101,6 millioner kroner. I 2023 
er det et positivt netto driftsresultat på om lag 23 millioner kroner, men dette er likevel en forverring på 112,7 millioner kroner i 
forhold til vedtatt økonomiplan. 

Udekket salderingsbehov
Rådmannen har i denne omgang valgt å opprettholde overføring til investeringsbudsjettet med samme beløp som i vedtatt 
økonomiplan. For årene 2021-2023 innebærer dette en årlig overføring på 100 millioner kroner. Det er lagt til grunn at 
egenfinansieringen i sin helhet finansieres med bruk av disposisjonsfondet i 2021 og 2022, mens overføringen i 2023 delvis 
finansieres med budsjettert netto driftsoverskudd på 23 millioner kroner. Etter dette fremkommer usaldert behov på bunnlinjen 
med henholdsvis 63,2 og 24,4 millioner kroner i 2021 og 2022. Rådmannen vil måtte vurdere håndteringen av salderings 
utfordringen i forbindelse med økonomiplan 2021-2024. 



Beløp i 1000 Vedtatt bud. 
2020 inkl.tekniske 

justeringer

 Forslag rev. bud.                 
1. tertial 2020 

2021 2022 2023

Sentrale inntekter

Skatt på inntekt og 
formue

-3 016 295 -2 941 295 -2 988 619 -3 005 580 -3 026 773

Rammetilskudd -2 755 409 -2 865 583 -2 727 510 -2 725 508 -2 737 075

Engangsmidler 
kommunereform

-33 500 -33 500  -    -    -   

Integreringstilskudd -109 318 -113 418 -88 609 -75 702 -73 513

Tilskudd enslige 
mindreårige 
flyktninger

-32 678 -29 478 -25 212 -23 710 -22 959

Rente og inv. 
kompensasjon fra 
staten

-24 412 -23 512 -20 901 -20 555 -20 217

Overføring fra 
kommunale foretak

-87 383 -87 383 -87 383 -87 383 -87 383

Sum Sentrale 
inntekter

-6 058 995 -6 094 169 -5 938 234 -5 938 438 -5 967 920

Sentrale utgifter

Lønnsreserve 80 869  -    -    -    -   

Overgangskostnad 
ny kommune

33 500  -    -    -    -   

Husleie, renhold mv. 
ufordelt

668 685 668 685 680 542 678 995 673 325

Premiefond -59 728 -59 728 -59 729 -59 729 -59 729

Premieavvik -162 753 -162 753 -162 753 -162 753 -162 753

Amortisering av 
tidligere premieavvik

120 059 120 059 120 059 120 059 120 059

Tilskudd/kontingent 
pensjon

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Diverse fellesutgifter 
(netto)

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Redusert 
arbeidsgiveravgift 
3.termin

 -   -16 000  -    -    -   

Ufordelt 
omstillingskrav

 -    -   -50 000 -100 000 -150 000

Sum Sentrale 
utgifter

727 032 596 663 574 519 522 972 467 302

Programområdene

P01 Skole 1 052 359  1 071 269 1 092 193 1 092 193 1 092 193

P02 Barnehager 823 463  852 755 840 637 840 637 840 637

P03 Forebyggende 
tjenester

352 674  360 504 362 454 362 454 362 454

P04 Helse 307 430  337 633 321 507 321 507 321 507

P05 Mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne

314 642  322 612 315 201 315 201 315 201

P06 
Hjemmetjenester og 
institusjon

1 001 639  1 069 159 1 013 217 1 013 217 1 013 217



P07 Rus og psykisk 
helse

155 352  155 615 155 636 155 636 155 636

P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

403 641  409 001 411 090 411 090 411 090

P09 Kultur, idrett og 
frivillighet

278 089  300 854 288 298 288 298 288 298

P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati

6 080  4 680 5 380 5 380 5 380

P11 Utbygging og 
samferdsel

80 122  95 572 87 436 86 436 85 436

P12 Vann, avløp og 
renovasjon

-136 820 -136 820 -136 759 -136 759 -136 759

P13 Arealplan og 
miljø

53 584  58 684 55 769 53 869 52 569

P14 Ledelse, styring 
og administrasjon

395 579  412 339 374 211 374 911 374 911

P15 
Samfunnssikkerhet

89 378  86 978 84 858 84 858 84 858

P16 
Næringsutvikling

11 627  11 627 11 627 11 627 11 627

P17 Arbeid og 
inkludering

 -    -    -    -    -   

P18 Politisk styring 28 771  35 471 44 677 34 677 44 677

P19 Sentrale poster  -   -850 -850 -850 -850 

Sum netto rammer 5 217 608 5 447 080 5 326 582 5 314 382 5 322 082

Finansutgifter

Renteutgifter, 
provisjoner og 
finans

150 861 136 861 130 609 147 709 165 809

Avdragsutgifter 206 200 206 200 214 500 234 900 256 900

Renteinntekter -138 952 -138 952 -143 982 -156 362 -166 353

Utbytte -98 800 -133 900 -100 800 -100 800 -100 800

Netto finansutgifter 119 309 70 209 100 327 125 447 155 556

Netto driftsresultat 
(KOSTRA)

 4 954  19 783  63 194  24 363 -22 980 

Disponering tidligere 
års regnskpsresultat

 -   -81 296  -    -    -   

Bruk av 
disposisjonsfond

-88 550 -129 280 -100 000 -100 000 -77 020 

Avsetning 
disposisjonsfond

 -   89 996  -    -    -   

Sum avsetninger -88 550 -120 580 -100 000 -100 000 -77 020 

Overføring til 83 600  100 800 100 000 100 000 100 000

Årsresultat 
(overskudd (-)/
underskudd (+))

0 -0 63 194 24 363 0
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