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KOMMUNESTYRETS 
VEDTAK



Forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2020 tas til etterretning.

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

 

 A. Tjenesteområdene tilføres totalt 44,3 millioner kroner:

  i. Kompensasjon på totalt 36,9 millioner kroner som følge av merbelastning ved pandemien per 2. tertial   
   – utover kompensasjon som ble gitt ved behandlingen av 1. tertialrapport. Kompensasjon for    
  merbelastning utover dette vurderes ved årsslutt. 

  ii. Tjenesteområdene kompenseres med 7,4 millioner kroner for øvrige forhold.

 B. Det disponeres 3,4 millioner kroner fra disposisjonsfond til dekningen av netto merbelastning knyttet til pandemien,  
     samtidig avsettes 53,8 millioner kroner til dekning av pandemitiltak i 3. tertial. Rådmannen gis fullmakt til å   
     kompensere budsjettene innenfor avsatte midler i forbindelse med årsoppgjøret.

3. Drammen kommunes investeringsbudsjett 2020 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II og III 
til innstillingen.

4. Det disponeres inntil 17,1 millioner kroner fra kommunens premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse til 
dekning av krav fra KLP vedr. sluttoppgjør for AFP 65-67 år ved overføringen av tidligere Nedre Eiker og Svelvik 
kommune.

5. Drammensbadet KF gis et ekstra eiertilskudd på 2,8 millioner kroner som følge av økonomiske konsekvenser av 
pandemien. 

6. Kommunens tingsinnskudd i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS økes tilsvarende netto verdien av de 
transaksjoner med selskapet som er omtalt under kapitlet om eierstyring. Rådmannen gis fullmakt til å foreta 
nødvendige budsjettjusteringer når endelige verdier er fastsatt. 

7. Eieruttaket fra Drammen Eiendom KF øker med 5 millioner kroner, tilsvarende foretakets mottatte utbytte fra 
Thamsgaten parkeringshus AS. 

8. I samsvar med justert anmodning fra IMDi reduseres opprinnelig bosettingsvedtak i økonomiplan 2020 – 2023, 
og Drammen kommune bosetter 55 flyktninger i 2020. Inntil 6 av disse kan være bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger.

9. I henhold til vedtak i 1. tertialrapport 2020, punkt 13, vedrørende kommunal garanti for ekstra økonomisk tilskudd til 
Drammen Scener AS, som følge av pandemisituasjonen, vedtas følgende:  

 Drammen kommune innvilger 8 millioner kroner i et kortsiktig likviditetslån til Drammen Scener AS i 2020, slik   
 at selskapet får dekket likviditetsbehovet på kort sikt. Likviditetslånet konverteres deretter til aksjekapital    
 (emisjon). Beløpet kan justeres i forhold til selskapets økonomiske situasjon, når eventuelle tilskudd som er    
 søkt om gjennom statlige støtteordninger (vedrørende pandemien) er avklart.     
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Vedlegg I - til pkt. 2 forslag til vedtak

Drammen kommunekasse - driftsregnskap  - status per august 2020

Beløp i 1000 Regnskap 
hiå. 2020

Rev. bud. 
hiå. 2020

Avvik i 
kr hiå. 
2020

Revidert 
budsjett 
2020

Forslag 
korona-

tiltak

Forslag 
øvrige tiltak

 Forslag rev. bud. 
2. tertial 2020

Sentrale inntekter

Skatt på inntekt og formue -1 821 483 -1 814 364  7 119 -2 936 039 -33 200 -2 969 239 

Rammetilskudd -2 031 926 -2 018 465  13 461 -2 871 839  5 925 -2 865 914 

Engangsmidler 
kommunereform

-33 471 -33 500 -29 -33 500 -33 500 

Integreringstilskudd -59 846 -59 609  237 -113 418  1 700 -111 718 

Tilskudd enslige mindreårige 
flyktninger

-15 972 -15 972 -0 -29 478 -2 400 -31 878 

Rente og inv. kompensasjon 
fra staten

 -   -23 512  600 -22 912 

Ekstraordinært 
vedlikeholdstilskudd

-48 400  48 400 -48 400 -48 400 

Overføring fra kommunale 
foretak

-58 249 -58 260 -11 -87 383 -5 000 -92 383 

Sum Sentrale inntekter -4 069 347 -4 000 170  69 177 -6 095 169 -27 275 -53 500 -6 175 944 

Sentrale utgifter

Lønnsreserve  -    0  3 850  3 850 

Overgangskostnad ny 
kommune

 -    -    -   

Husleie, renhold mv. ufordelt  434 165  444 521  10 355  663 185  2 860 -13 700  652 345 

Premiefond  -   -59 728 -17 100 -76 828 

Premieavvik  -   -162 753 -162 753 

Amortisering av tidligere 
premieavvik

 -    120 059  120 059 

Tilskudd/kontingent pensjon  -    1 400  1 400 

Overføring av 
vedlikeholdstilskudd til DEKF

 -    -    24 000  24 000 

Diverse fellesutgifter (netto)  1 353 -4 -1 357  28 996 -13 000 -14 100  1 896 

Sum Sentrale utgifter  435 519  444 517  8 998  591 159 -6 290 -20 900  563 969 

Programområdene

P01 Skole  648 751  653 084  4 333  1 069 496  655 -2 900  1 067 251 

P02 Barnehager  547 374  552 928  5 554  851 355  3 311  854 666 

P03 Forebyggende tjenester  233 724  237 272  3 548  360 504  -    360 504 

P04 Helse  236 778  222 256 -14 522  341 054  7 576  348 630 

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

 228 203  219 454 -8 749  322 612  -    322 612 

P06 Hjemmetjenester og 
institusjon

 770 587  725 098 -45 489  1 064 313  16 735  1 081 048 

P07 Rus og psykisk helse  118 758  117 068 -1 690  158 815  82  158 897 

P08 Sosialtjeneste, 
etablering og bolig

 261 070  248 393 -12 678  409 001  1 515  7 250  417 766 

P09 Kultur, idrett og frivillighet  181 925  180 321 -1 604  302 504  4 703  500  307 707 

P10 Medvirkning og 
lokaldemokrati

 806  1 394  588  4 680  -    4 680 
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Drammen kommunekasse - driftsregnskap  - status per august 2020
Beløp i 1000 Regnskap 

hiå. 2020
Rev. bud. 
hiå. 2020

Avvik i 
kr hiå. 
2020

Revidert 
budsjett 
2020

Forslag 
korona-

tiltak

Forslag 
øvrige tiltak

 Forslag rev. bud. 
2. tertial 2020

P11 Utbygging og 
samferdsel

 92 442  78 290 -14 152  96 572  1 676  98 248 

P12 Vann, avløp og 
renovasjon

-6 442  2 653  9 096 -136 820  -   -136 820 

P13 Arealplan og miljø  27 649  39 498  11 849  58 684  -    58 684 

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

 247 444  255 496  8 052  416 737  440  417 177 

P15 Samfunnssikkerhet  54 814  54 742 -72  86 978  -    86 978 

P16 Næringsutvikling  5 962  5 912 -50  11 627  -    11 627 

P17 Arbeid og inkludering  23  -   -23  -    -    -   

P18 Politisk styring  25 886  23 882 -2 005  35 471  230  2 500  38 201 

P19 sentraleposter 
(interkommunalt samarbeid)

 911  -   -911  -    -   

Sum netto rammer  3 676 665  3 617 741 -58 924  5 453 580  36 923  7 350  5 497 853 

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og 
finans

 104 935  106 426  1 491  150 861  150 861 

Avdragsutgifter  150 063  140 367 -9 696  206 200  206 200 

Renteinntekter -34 065 -32 763  1 302 -62 218 -62 218 

Kontantresultat lånefondet  -   -90 734 -10 000 -100 734 

Utbytte -133 394 -133 900 -506 -133 900 -1 100 -135 000 

Netto finansutgifter  87 538  80 130 -7 408  70 209  -   -11 100  59 109 

Netto driftsresultat 
(KOSTRA)

 130 375  142 218  11 843  19 779  3 358 -78 150 -55 013 

Årsoppgjørsdisposisjoner

Disponering tidligere års 
regnskapsresultat

 -   -81 296 -81 296 

Bruk av disposisjonsfond  -   -129 280 -3 358 -132 638 

Avsetning disposisjonsfond  1  -   -1  89 996  53 750  143 746 

Sum avsetninger  1  -   -1 -120 580 -3 358  53 750 -70 188 

Overføring til 
investeringsregnskapet

 -    -    -    100 800  -    24 400  125 200 

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

 130 375  142 218  11 842 -0  -    -   -0 
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Vedlegg II - til pkt. 3 i forslag til vedtak

Prosjektnavn
Budsjett 2020 
pr 31.08.220 Forslag til justering

Forslag revidert 
budsjett 

Nye tiltak / justeringer 2020      

Kunstisanlegg/varmepumpe Strømmbanen 1 900 10 600 12 500

Turløype Båsen rundt 1 400 350 1 750

Etablering av gang-/sykkelvei langs Markveien  400 100 500

Oppgradering Bokerøyveien  3 000 750 3 750

Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel 15 000 -4 000 11 000

Fjell almenning 4 000 7 000 11 000

Gang-/sykkelvei Hellinga/Bergåsen 2 100 -2 100 - 

Gjestebrygger i sentrum 5 900 5 100 11 000

Vei oppgradering 33 950 4 000 37 950

Samarbeid med Utbyggere  Fullmakt  7 500 7 500

Sum (mill.kroner) 67 650 29 300 96 950

Vedlegg III - til pkt. 3 i forslag til vedtak
Finansiering av rebevilgninger av ubrukte bevilgninger fra 2019 nye investeringer per 2. tertial 2020

Beløp i 1000 kroner  Vedtatt 
budsjett 
2020 

 Rebevilgning 
2019 

 Forslag 
endringer 2020 

Revidert 
budsjett 2020

Forslag 
endringer 

Revidert budsjett 
2020 per 2. 
tertial

Finansieringsbehov
Investeringsutgifter  369 625  111 000  139 650 620 275 29 300 649 575

Videreutlån av husbankmidler  360 000 360 000 360 000

Likvidtetslån Drammen 
Sceener AS

0 8000 8000

Avdragutgifter videreutlån  69 189 69 189 691 89

Egenkapitalinnskudd pensjon 
(DKP og KLP)

 12 000 12 000 12 000

Total Kommunekassa  810 814  111 000  139 650 1 061 464 37 300 1 098 764

Investeringsutgifter  481 050  70 700 -26 500 525 250

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

Sum finansieringsbehov 1 291 
864

181 700 113 150 1 061 464 37 300 1 098 764

Finansiering
Låneopptak -251 824 -91020 -116 033 -458 877 -31 800 -490 677

Innlån Husbanken -360 000 -360000 -360 000

Mva kompensasjon -45 203 -19 980 -6 417 -71 600 -5 500 -77 100

Mottatte avdrag avdrag utlån 
fra Drammen kommunekasse

-960 -960 -960

Mottatte avdrag videreutlån -69 189 -69189 -69 189

Overføring fra driftsbudsjettet -83 638 -17 200 -100838 -100 838

Total Kommunekassa -810 814 -111 000 -139 650 -1 061 464 -37 300 -1 098 764
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1. tertialrapport

HOVEDTREKK 
2. TERTIALRAPPORT 2020 



Utfordringer i tjenesteområdene 
Kommunestyret foretok i 1. tertial store justeringer i tjenesteområdenes rammer. Det ble understreket at det med de justeringer 
som ble foreslått samtidig ble forutsatt at de nye rammene var bindende og realistiske. Rådmannen har arbeidet aktivt med å 
kartlegge og iverksette kartlegge effektiviseringstiltak i hele 2020.  

De fleste tjenesteområder melder per 2. tertial et mindreforbruk eller balanse for den ordinære driften. Det er imidlertid 
fortsatt store utfordringer innenfor hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. Å bringe budsjettet i balanse for disse områdene 
er en krevende prosess som må påregnes å ta noe tid. 

I dagens situasjon, hvor mange virksomheter er under hardt press som følge av pandemien, vil dette være ekstra krevende. De 
tjenesteområdene som her nevnes å ha de største økonomiske utfordringene er samtidig de som også er hardest rammet av 
pandemien. 

For disse områdene vil det være det nødvendig med strategiske og strukturelle grep for å kunne møte dagens og 
morgendagens utfordringer. 

Samlet sett meldes det om et merforbruk i den ordinære driften for tjenesteområdene på om lag 48 millioner 
kroner. Rådmannen arbeider aktivt for å redusere merforbruket i 2020 og inn i økonomiplanen for 2021-2024. 

Rådmannen foreslår netto styrking av programområdene med cirka 7,4 millioner kroner. 

Økonomiske konsekvenser av pandemien
Tjenesteområdene ble i 1. tertial kompensert med 122 millioner kroner for kostnader til pandemirelaterte tiltak. Rådmannen 
foreslår å kompensere tjenesteområdene med ytterligere 36,9 millioner kroner i 2. tertialrapport. I tillegg er det beregnet 
merkostnader til ekstraordinært renhold på 2,9 millioner kroner og tilbakeføring til sentral lønnsreserve med 3,9 millioner 
kroner.

Disse forholdene foreslås i all hovedsak finansiert gjennom økte inntekter på sentrale poster med til sammen 36,4 
millioner kroner. Disse inntektene skriver seg fra oppjustert skatteanslag/inntektsutjevning, ekstraordinære skjønnsmidler til 
smittevernutgifter og oppjustert besparelse på arbeidsgiveravgift. 

I 1. tertial ble det avsatt 8,7 millioner kroner i udisponerte midler til senere merbelastninger relatert til pandemien. Rådmannen 
foreslår å disponere 3,4 millioner kroner av disse midlene i 2. tertial. Det er gjort anslag for ytterligere merutgifter i 3. tertial 
som beløper seg til cirka 65 millioner kroner. Dette er svært usikre anslag som vil avhenge av både omfanget og varigheten 
av smitteverntiltak. Rådmannen er per 2. tertial ikke kjent med ytterligere kompensasjon fra staten utover det som allerede er 
innarbeidet.

Sentrale inntekter, utgifter og finansielle poster 
Skatteanslaget og anslaget for inntektsutjevning foreslås oppjustert med 14 millioner kroner. Det anslås at Drammen kommune 
vil motta ekstraordinære skjønnsmidler til smittevernutgifter på om lag 13,3 millioner kroner. Drammen kommunes besparelse 
på arbeidsgiveravgift beregnes til rundt 13 millioner kroner mer enn tidligere anslått.  
 
Utover disse endringene foreslås å oppjustere øvrige sentrale inntekter med 5,1 millioner kroner.

Dette gjelder blant annet høyere inntekter fra særtilskudd til enslige mindreårige og økt eieruttak fra Drammen Eiendom KF, 
mens inntektene fra integreringstilskudd blir lavere som følge av redusert bosetting. 

I tillegg nedjusteres sentrale utgiftsposter med cirka 45 millioner kroner. Dette skyldes lavere husleier til Drammen Eiendom KF 
og besparelser på pensjonsområdet.  

Netto finansbudsjettet ble nedjustert med 14 millioner kroner i 1. tertial. Rådmannen foreslår å ytterligere nedjustere med 10 
millioner kroner i 2. tertial, i hovedsak som følge av svært lavt rentenivå. 

Forbedret netto driftsresultat 
De foreslåtte justeringene bedrer kommunekassens netto driftsresultat med 74,8 millioner kroner fra -19,8 til +55 millioner 
kroner i forhold til revidert budsjett per 1. tertial. 

Rådmannen foreslår å disponere 24,4 millioner kroner av resultatforbedringen til økt overføring til investeringsregnskapet 
(ekstraordinære vedlikeholdsmidler). I tillegg disponeres 3,4 millioner fra avsatte midler 1. tertialrapport til pandemitiltak. Rådmannen 
foreslår at resten av resultatforbedringen, 53,8 millioner kroner, avsettes til dekning av pandemiutgiftene i 3. tertial. 
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Viktig planarbeid er i gang
I sitt møte i juni vedtok kommunestyret planstrategien for Drammen kommune. Dette er et viktig dokument som gir retning og 
som synliggjør hvilke områder de folkevalgte vil at rådmannen skal prioritere når det gjelder planarbeid i de nærmeste årene. 

Det viktigste dokumentet i planstrategien er kommuneplanen. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede 
styringsdokument, og har et langsiktig perspektiv – frem mot 2040. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel og en 
arealdel. Samfunnsdelen tar for seg hvordan kommunesamfunnets skal utvikles både i forhold til kommunale tjenester og til 
sivilsamfunnet. Arealdelen tar for seg hvordan kommunen skal utvikles rent fysisk og hvilke arealer som skal benyttes til hvilke 
formål. Arealdelen ligger til grunn for alt senere reguleringsarbeid.   

Arbeidet med samfunnsdelen er i gang. Utkast til planprogram (en beskrivelse av hvordan kommuneplanprosessen skal 
foregå) har vært ute på høring og kommer til endelig politisk behandling i oktober.  
 
Etter opprinnelig fremdriftsplan skulle kommuneplanens samfunnsdel vært behandlet i kommunestyret i juni 2021. Den politiske 
styringsgruppen vedtok imidlertid tidligere i høst å forskyve den politiske behandlingen til høsten 2021, for å få bedre tid til de 
politiske prosessene og til ulike medvirkningsaktiviteter.  

Styrings- og utviklingsmodell
Det har i hele 2020 vært arbeidet med å etablere en ny styrings- og utviklingsmodell for Drammen kommune. Det er 
utviklet en rammemodell som kommer til politisk behandling i kommunestyret i oktober. Kommunestyrets behandling 
representerer avslutningen av første fase i dette arbeidet. Ferdig utviklet vil styrings- og utviklingsmodellen utgjøre kommunens 
«navigasjonssystem».  
 
Denne rammemodellen skal bidra til at alle som er berørt av «navigasjonssystemet» får kunnskap om hva det grovt sett 
handler om, prinsippene, elementene og arbeidsprosessene. 
 
I neste fase skal det operative innholdet utvikles, med fastsetting av satsingsområder, hoved- og delmål, indikatorer og 
resultatmål. Dette arbeidet henger nært sammen med utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel. Deretter skal modellen 
iverksettes og prøves ut, for så å justeres/foredles på bakgrunn av de erfaringer som høstes.  
 
Formålet med styrings- og utviklingsmodellen er å:

• Sørge for at innbyggernes behov dekkes på en god og effektiv måte.

• Sørge for at Drammen går i ønsket retning og når prioriterte hovedmål for hele organisasjonen.

• Sikre at rådmannen har tilstrekkelig kontroll med og fokus på økonomi og etterlevelse av lover og regler.

Styrings- og utviklingsmodellen skal også:

• Fremme læring, utvikling og innovasjon i hele organisasjonen

• Sikre samhandling på tvers politisk og av sektorer, og samskaping med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Modellen som nå utvikles er ikke påregnet å påføre kommunen ekstra kostnader. Det legges opp til å benytte egne faglige 
ressurser til gjennomføring av alle deler av prosessene, og det forutsettes heller ikke investert i nye dataverktøy. Eventuelle 
direkte kostnader vil være knyttet til gjennomføring av bruker- og innbyggerundersøkelser.

 
Harmonisering av kommunale tjenester
Kommunale tjenester må kunne ytes likeverdig og til samme pris i hele den nye kommunen. De tre tidligere kommunene 
hadde ved inngangen til 2020 på mange områder ulike satser for egenbetaling, avgifter og gebyrer, samt forskjellige 
standarder for omfang av og tilgjengelighet på ulike kommunale tjenester.  
 
Arbeidet er godt i gang, men dette er en omfattende oppgave som til dels vanskeliggjøres av omstendighetene rundt 
pandemien. Rådmannen kommer tilbake til status for harmoniseringsarbeidet i økonomiplanen. 
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Ny organisasjon skal etableres i en krevende tid
Arbeidet med å etablere en ny kommune ble helt fra starten omtalt som et seks-års prosjekt. En ny ledelse skal sette seg, nye 
samarbeidsformer skal utvikles og tre organisasjonskulturer skal smelte sammen til én.  
 
Det første året i en ny kommune ville uansett vært krevende. Organisasjonen var rigget ved inngangen til 2020, tjenestene 
var dimensjonert på nytt og de ansatte var innplassert. Dette arbeidet er imidlertid ikke gjort en gang for alle, og det 
avdekkes stadig behov for justeringer.  
 
På grunn av situasjonen rundt pandemien vanskeliggjøres disse prosessene og dette går saktere enn ønskelig. Dette har ikke 
minst vist seg i forbindelse med lederutvikling, hvor planlagte ledersamlinger rundt temaene felles verdigrunnlag og tillitsbaser 
ledelse måtte utsettes. Dette følges opp etter hvert som hensynet til smittevern tillater det. 

Lojale og tålmodige ansatte
Rådmannen vil benytte anledningen til å berømme de ansatte for innsatsen i en ekstraordinær tid. Flere av tjenestene har 
vært under et betydelig arbeidspress over tid. Dette er krevende i seg selv, i tillegg har det til dels hersket usikkerhet i forhold 
til hvilke retningslinjer som til enhver tid gjelder – for eksempel i forhold til bruk av hjemmekontor for de som kan løse sine 
oppgaver hjemmefra. Men kommunens medarbeidere har vært løsningsorienterte og har vært fokusert på å løse oppgavene 
best mulig for innbyggerne. 
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ØKONOMI OG BUDSJETT



Økonomisk status per 2. tertial 2020

Utfordringer i tjenesteområdene
Kommunestyret foretok store justeringer i tjenesteområdenes rammer i 1. tertialrapport. Det ble understreket at med de 
justeringer som ble foreslått er rammene bindende og realistiske. Rådmannen har arbeidet aktivt med å iverksette og 
kartlegge effektiviseringstiltak i hele 2020.  
 
De fleste tjenesteområder melder per 2. tertial et mindreforbruk eller balanse for den ordinære driften. Det er imidlertid 
fortsatt relativt store utfordringer innenfor hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. Å bringe budsjettet i balanse for disse 
områdene er en krevende prosess som må påregnes å ta noe tid. I dagens situasjon, hvor mange av virksomhetene er under 
hardt press som følge av pandemien, vil dette være ekstra krevende. De tjenesteområdene som her nevnes å ha de største 
økonomiske utfordringene er samtidig de som også er hardest rammet av pandemien. Det må også understrekes at for disse 
områdene er det nødvendig med strategiske og strukturelle grep for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer.  
 
Samlet sett meldes det om et merforbruk i den ordinære driften for tjenesteområdene på om lag 48 millioner kroner. 
Rådmannen jobber aktivt for å redusere merforbruket i 2020 og inn i økonomiplanen for 2021-2024. 

Rådmannen foreslår netto styrking av programområdene med cirka 7,4 millioner kroner. Dette inkluderer følgende:

• Styrking av P08 som følge av endret bruk av områdemidler i forhold til vedtatt budsjett

• Styrking av P18 til godtgjørelser til folkevalgte

• Styrking P09 til driftsutgifter til fotball og isbane

• Nedtrekk P01 som følge av lavere etterspørsel av gratis plasser SFO/AKS
 
Økonomiske konsekvenser av pandemien
Tjenesteområdene ble i 1. tertial kompensert med 122 millioner kroner for kostnader til pandemirelaterte tiltak. Rådmannen 
foreslår å kompensere tjenesteområdene med ytterligere 36,9 millioner kroner i 2. tertialrapport. I tillegg er det beregnet 
merkostnader til ekstraordinært renhold på 2,9 millioner kroner og tilbakeføring til sentral lønnsreserve med 3,9 millioner 
kroner. 
 
Disse forholdene foreslås i all hovedsak finansiert gjennom økte inntekter på sentrale poster med til sammen 36,4 millioner 
kroner. Det inkluderer oppjustert skatteanslag/inntektsutjevning med 14 millioner kroner, anslått ekstraordinære skjønnsmidler 
til smittevernutgifter 13,3 millioner kroner og oppjustert besparelse på arbeidsgiveravgift 13 millioner kroner. I 1. tertial ble 
det avsatt 8,7 millioner kroner i udisponerte midler til senere merbelastninger relatert til pandemien. Rådmannen foreslår å 
disponere 3,4 millioner kroner av disse midlene i 2. tertial. Det er gjort anslag for ytterligere merutgifter i 3. tertial som beløper 
seg til cirka 65 millioner kroner. Dette er svært usikre tall, både når det gjelder varigheten og omfanget av smitteverntiltak og 
finansieringen av kommunens utgifter. Rådmannen er per 2. tertial ikke kjent med ytterligere kompensasjon fra staten utover 
det som allerede er innarbeidet. 

Sentrale inntekter, utgifter og finansielle poster
Utover de endringer i skatteanslag, rammetilskudd mv. som er omtalt ovenfor foreslås å oppjustere øvrige sentrale inntekter 
med 5,1 millioner kroner. Dette gjelder blant annet høyere inntekter fra særtilskudd til enslige mindreårige og økt eieruttak fra 
Drammen Eiendom KF, mens inntektene fra integreringstilskudd blir lavere som følge av redusert bosetting. 

I tillegg nedjusteres sentrale utgiftsposter med cirka 45 millioner kroner. Dette skyldes lavere husleier til Drammen Eiendom KF 
og besparelser på pensjonsområdet. 

Netto finansbudsjettet ble nedjustert med 14 millioner kroner i 1. tertial. Rådmannen foreslår å ytterligere nedjustere med 
10 millioner kroner i 2. tertial, i hovedsak som følge av svært lavt rentenivå. I tillegg oppjusteres budsjettert utbytte med 1,1 
millioner kroner. 
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Forbedret netto driftsresultat
De foreslåtte justeringene bedrer kommunekassens netto driftsresultat med 74,8 millioner kroner fra -19,8 til +55,0 millioner 
kroner i forhold til revidert budsjett per 1. tertial. Av resultatforbedringen disponeres 24,4 millioner kroner til økt overføring 
til investeringsregnskapet (ekstraordinære vedlikeholdsmidler). I tillegg disponeres 3,4 millioner fra avsatte midler 1. 
tertialrapport til pandemi tiltak. Resten av resultatforbedringen på 53,8 millioner kroner foreslår rådmannen avsatt til dekning 
av pandemiutgifter i 3. tertial. 

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. 

Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) la regjeringen til grunn en nedjustering av kommunenes skatteinntekter 
med 4 milliarder kroner som følge av pandemitiltakenes virkninger på norsk økonomi. I forbindelse med en senere 
tiltakspakke ble kommunenes skatteinntekter nedjustert med ytterligere 550 millioner kroner (økt verdsettelsesrabatt for aksjer 
og driftsmidler mv.). Etter dette viser det nasjonale skatteanslaget for 2020 en nedgang på 1,4 prosent målt mot regnskap 
2019.  Rådmannen foreslo i 1. tertialrapport at Drammen kommunes skatteanslag nedjusteres etter samme forholdstall som det 
nasjonale anslaget. For Drammen kommune utgjør dette 70,2 millioner kroner i redusert skatteanslag. I tillegg er kommunens 
skatteanslag nedjustert med ytterligere 10 millioner kroner knyttet til den senere tiltakspakken. Drammen kommunes 
skatteanslag er etter dette nedjustert med totalt 80,2 millioner kroner, og skatteanslaget viser en nedgang på 1,1 prosent i 
forhold til 2019.

Skatteutviklingen hittil i år har vært sterkt preget av de iverksatte tiltakene som er gjennomført for å bekjempe pandemien. 
Utsatte frister for betaling av forskuddsskatt 1. termin (utsatt fra 15. mars til 4. mai) og 2. termin (utsatt fra 15. mai til 15. juli), 
samtidig som omfattende permitteringer innenfor en rekke bransjer har gjort grunnlaget for forskuddstrekk mer uforutsigbart. 
NAV har også hatt stort etterslep i utbetalingen av lønnskompensasjon og dagpenger til permitterte og arbeidssøkere.  Dette 
kom spesielt tydelig til uttrykk i kommunens skatteinngang for april og mai som var nesten 60 millioner kroner lavere enn i 
samme måneder i fjor. Imidlertid har skatteinngangen i månedene juni – august vært nesten 70 millioner kroner høyere enn 
i samme periode i fjor, tilsvarende en vekst på 18 prosent. Den svake skatteinngangen i april og mai er dermed i stor grad 
rettet opp. 

Forskuddstrekk med forfall 3. termin i juli ble 2,6 prosent høyere enn i samme måned i fjor. I en situasjon med fortsatt mange 
arbeidssøkere og permitterte er dette overraskende høy vekst. En forklaring kan være at etterslepet i utbetalingene fra NAV 
har bidratt til å øke forskuddstrekket for denne terminen. Akkumulert inntekt fra forskuddstrekk er per august 0,9 prosent høyere 
enn i samme periode i fjor.

Akkumulerte inntekter fra forskuddsskatt viser derimot en nedgang på 3,1 prosent - og er nok den skattearten som er mest 
påvirket av pandemien. 
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Drammen kommunes akkumulerte skattevekst per august er 1,6 prosent. Dette er vesentlig bedre enn det nedjusterte 
skatteanslaget som forutsetter en nedgang på 1,1 prosent i 2020 sammenliknet med i fjor. I forhold til opprinnelig budsjett 
for 2020 er skatteinngangen til og med august kun 5 millioner kroner lavere. Isolert sett viser kommunens skatteinngang i 
juli og august en vekst på henholdsvis 12,4 og 19,4 prosent sammenliknet med samme måneder i fjor. Utsatt forfall 2. termin 
forskuddsskatt bidro til den høye veksten i juli med 35 millioner kroner mer enn normal innbetaling, men inntektene for juli og 
august må likevel vurderes som uventet positive. 

Den nasjonale skatteinngangen viser samme positive tendens som man ser i Drammen – med om lag 12 prosent vekst i juli og 
9 prosent vekst i august. Akkumulert skattevekst til og med august er på 0,6 prosent. 

Akkumulert skattevekst per måned 2020

Vedtatt 
budsjett  
1)

RNB/1. 
tertial 
2020   2)

Jan Feb Mar April   Mai Juni Juli  Aug. 

Regnskap Drm. kommune 1,6 % -1,1 % 3,3 % 3,2 % 2,2 % 2,1 % -2,9 % -1,5 % 1,2 % 1,6 %

Regnskap landsbasis 1,3 % -1,4 % 3,1 % 2,6 % 1,6 % 1,2 % -3,5 % -2,3 % 0,4 % 0,6 %

1)  Budsjettert skatteinngang i 2020 målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2019

2)  Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2020 (nasjonalt) og 1. tertialrapport 2020

Akkumulert skattevekst per måned – målt mot revidert budsjett
Akkumulert skattevekst per måned – målt mot revidert budsjett

-3,5 %

-2,5 %

-1,5 %

-0,5 %

0,5 %

1,5 %

2,5 %

3,5 %

4,5 %

Ja
n

Fe
b

M
ar

Ap
ril M

ai

Ju
ni

Ju
li

Au
g.

Se
pt

O
kt

.

N
ov De

s

En
dr

in
g 

pr
os

en
t

Skatteutviklingen i 2020
Akkumulert vekst per måned i forhold til budsjett

Drammen bud. 2020 (-1,1
% endring)

Regnskap Drm. kommune

Regnskap landsbasis

Landet budsjett 2020 (-
1,4%)

Forslag til oppjustering av årets skatteanslag
For å nå det nedjusterte skatteanslaget må inntektene ligge cirka 5 prosent lavere i perioden september – desember 
sammenliknet med i fjor. Selv om man fortsatt vil ha en situasjon med forholdsvis høy arbeidsledighet anser rådmannen det 
som lite sannsynlig med at man vil få en så svak skatteutvikling. Det må derfor påregnes at årets skatteinngang vil vesentlig 
bli bedre enn det som er lagt til grunn i revidert budsjett. Det er imidlertid per i dag vanskelig å anslå hvor stor denne 
merinntekten vil være. Oppdaterte signaler fra staten vil sannsynligvis først komme ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 
2021 den 7. oktober. Og som vanlig knytter det seg stor usikkerhet til skatteinngangen i november med marginoppgjør og 
korrigert fordelingstall for skatteåret 2019.

Rådmannen velger likevel å foreslå en oppjustering av årets skatteinngang med 33,2 millioner kroner.  Dette innebærer 
at forventet skatteutvikling endres fra -1,1 til 0 prosent. Selv om det sannsynligvis også vil bli høyere skatteinngang på 
landsbasis, finner rådmannen det vanskelig å foreslå endring av det nasjonale anslaget uten at det foreligger signaler om 
dette fra regjeringen. Dette innebærer at kommunens inntektsutjevning reduseres betydelig med 19,2 millioner kroner, slik at 
netto inntektsøkning blir 14 millioner kroner.  

Rammetilskudd 
Rammetilskuddet er per august 13,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i sin helhet høyere inntektsutjevning 
enn budsjettert for perioden januar – mai. Drammen kommune hadde i denne perioden skatt per innbygger på 91,6 prosent 
av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen er på 92,7 prosent. Dette innebærer at inntektsutjevningen i denne 
perioden er vesentlig høyere enn budsjettert. Som det framgår i omtalen av kommunens skatteinngang har denne tatt seg 
betydelig opp i forhold til den nasjonale skatteinngangen i perioden juni - august, og skatt per innbygger til og med august 
utgjør 92,9 prosent av landsgjennomsnittet. Som følge av dette er merinntektene fra inntektsutjevningen mer enn halvert i 
forhold til perioden januar – mai.  

Basert på foreslått oppjustering av kommunes skatteinntekter med 33,2 millioner kroner vil inntektsutjevningen på årsbasis 
reduseres med 19,2 millioner kroner i forhold til budsjett, forutsatt uendret anslag for skatteinngangen på landsbasis. Dette er 
en svært usikker forutsetning, slik at dette bildet kan endre seg betydelig i løpet av høsten. Hvis den nasjonale skatteveksten 
forbedres, vil reduksjonen i inntektsutjevningen bli mindre. forutsetningen kan imidlertid endre seg hvis Drammen skulle få en 
svakere skatteutvikling enn landet resten av året. 
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Forslag til oppjustering av årets skatteanslag
For å nå det nedjusterte skatteanslaget må inntektene ligge cirka 5 prosent lavere i perioden september – desember 
sammenliknet med i fjor. Selv om man fortsatt vil ha en situasjon med forholdsvis høy arbeidsledighet anser rådmannen det 
som lite sannsynlig med at man vil få en så svak skatteutvikling. Det må derfor påregnes at årets skatteinngang vil vesentlig 
bli bedre enn det som er lagt til grunn i revidert budsjett. Det er imidlertid per i dag vanskelig å anslå hvor stor denne 
merinntekten vil være. Oppdaterte signaler fra staten vil sannsynligvis først komme ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 
2021 den 7. oktober. Og som vanlig knytter det seg stor usikkerhet til skatteinngangen i november med marginoppgjør og 
korrigert fordelingstall for skatteåret 2019.

Rådmannen velger likevel å foreslå en oppjustering av årets skatteinngang med 33,2 millioner kroner.  Dette innebærer 
at forventet skatteutvikling endres fra -1,1 til 0 prosent. Selv om det sannsynligvis også vil bli høyere skatteinngang på 
landsbasis, finner rådmannen det vanskelig å foreslå endring av det nasjonale anslaget uten at det foreligger signaler om 
dette fra regjeringen. Dette innebærer at kommunens inntektsutjevning reduseres betydelig med 19,2 millioner kroner, slik at 
netto inntektsøkning blir 14 millioner kroner.  

Rammetilskudd 
Rammetilskuddet er per august 13,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i sin helhet høyere inntektsutjevning 
enn budsjettert for perioden januar – mai. Drammen kommune hadde i denne perioden skatt per innbygger på 91,6 prosent 
av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen er på 92,7 prosent. Dette innebærer at inntektsutjevningen i denne 
perioden er vesentlig høyere enn budsjettert. Som det framgår i omtalen av kommunens skatteinngang har denne tatt seg 
betydelig opp i forhold til den nasjonale skatteinngangen i perioden juni - august, og skatt per innbygger til og med august 
utgjør 92,9 prosent av landsgjennomsnittet. Som følge av dette er merinntektene fra inntektsutjevningen mer enn halvert i 
forhold til perioden januar – mai.  

Basert på foreslått oppjustering av kommunes skatteinntekter med 33,2 millioner kroner vil inntektsutjevningen på årsbasis 
reduseres med 19,2 millioner kroner i forhold til budsjett, forutsatt uendret anslag for skatteinngangen på landsbasis. Dette er 
en svært usikker forutsetning, slik at dette bildet kan endre seg betydelig i løpet av høsten. Hvis den nasjonale skatteveksten 
forbedres, vil reduksjonen i inntektsutjevningen bli mindre. forutsetningen kan imidlertid endre seg hvis Drammen skulle få en 
svakere skatteutvikling enn landet resten av året. 

Forslag i statsbudsjett 2021 som påvirker årets budsjett
Regjeringen la 7. oktober fram forslag til statsbudsjett 2021. I denne forbindelse er det også foreslått endringer som påvirker 
kommuneøkonomien i 2020. Dette forslaget kommer så sent at det ikke har vært mulig å innarbeide disse virkningene i 
rådmannens forslag til 2. tertialrapport.

Regjeringen legger til grunn en oppjustering av kommunenes skatteinntekter i år med 1 870 millioner kroner. Det nasjonale 
skatteanslaget oppjusteres etter dette fra en endring på -1,4 til

-0,3 prosent målt mot regnskap 2019. Dette er i samsvar med rådmannens forslag i 2. tertialrapport om å oppjustere 
Drammen kommunes skatteanslag med 1,1 prosentpoeng. Imidlertid innebærer oppjusteringen av det nasjonale 
skatteanslaget at utslaget på kommunens inntektsutjevning blir vesentlig lavere enn angitt i rådmannens forslag ovenfor – i 
stedet for en reduksjon på 19,2 millioner blir nedgangen kun på 2 - 3 millioner kroner. Dette tilsier en merinntekt på 16 – 17 
millioner kroner fra skatt og rammetilskudd i forhold til rådmannens forslag i 2. tertialrapport.

 På den annen side foreslår regjerningen at innslagspunktet for tilskudd 2020 til ressurstjenester tjenester økes med 46 000 
kroner utover årets lønnsvekst. For Drammen kommune vil dette innebære en mindreinntekt på 5,5 millioner kroner i år. Netto 
merinntekter av forslag i statsbudsjett 2021 som påvirker årets regnskap blir dermed i størrelse 10 – 12 millioner kroner.
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Øvrige sentrale inntekter

Integreringstilskudd 
På grunnlag av IMDis anmodning vedtok kommunestyret ved behandlingen av økonomiplan 2020-2023 å bosette 85 
personer i år, hvorav seks plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger. 

På grunn av koronapandemien har planlagte bosettinger av kvoteflyktninger/familiegjenforening blitt noe forsinket. Det er 
per utgangen av august bosatt 44 personer, herav tre enslige mindreårige flyktninger. I tillegg har det kommet to personer på 
familiegjenforening. Dette innebærer at man per utgangen av august har bosatt 51,8 prosent av den vedtatte kvoten. 

Drammen kommune har senere mottatt et brev fra IMDi hvor antallet personer som anmodes bosatt i år er redusert til 55 
personer, jfr. vedlegg 5. I forhold til den nye anmodningen fra IMDi er bosettingsgraden per august på 80 prosent.

Bosatte flyktninger per august 2020

Antall bosatt per august 
2020

Vedtak 2020 Andel av vedtak

Voksne og barn i familie 41 79 51,9 %

Enslige midreårige 3 6 50,0 %

Sum bosatte 44 85 51,8 %

Familiegjennforening 2

Sum bosatte inkl. 
familiegjenforening

 
46

Budsjettert integreringstilskudd for 2020 ble ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 4,1 millioner kroner til 
totalt 113,4 millioner kroner. Det er per utgangen av august inntektsført 59,8 millioner kroner i integreringstilskudd som er 0,2 
millioner kroner mer enn budsjettert. 

Tilskudd år 1 er per august 3,3 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes etterslep i bosettingen i forhold til 
budsjettforutsetningen. Budsjettert tilskudd år 1 er basert på bosetting av den vedtatte kvoten på 85 flyktninger i år. Hensyntatt 
den reduserte bosettingsanmodningen fra IMDi vil tilskudd år 1 bli om lag 6 millioner kroner lavere enn tidligere forutsatt. 

Tilskudd år 2-5 viser per august en merinntekt på 3,8 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad refusjoner fra andre kommuner 
for personer som har flyttet til Drammen. Det er sendt ytterligere krav for tilflyttede personer i september, og det forventes etter 
dette gir en merinntekt på 4,3 millioner kroner på årsbasis for tilskudd år 2-5.  

Rådmannen foreslår ut fra vurderingene ovenfor at inntektene fra integreringstilskudd i 2020 nedjusteres med 1,7 millioner 
kroner. 

Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger
Budsjettert tilskudd til enslige mindreårige flyktninger for 2020 ble ved behandlingen av 1. tertialrapport nedjustert 
med 3,2 millioner kroner til totalt 29,5 millioner kroner. Det er per utgangen av august inntektsført 16 millioner kroner fra 
tilskuddsordningen, som er i samsvar med periodebudsjettet. Kommunen har i september sendt krav til IMDi på til sammen 
4,2 millioner kroner for fem personer det så langt ikke er mottatt tilskudd for. Dette gjelder blant annet personer som er 
direkte plassert i fosterhjem av IMDi i tidligere Nedre Eiker kommune. Hensyntatt dette tilleggskravet forventer rådmannen at 
inntektene fra særtilskuddet for enslige mindreårige flyktninger vil bli 2,4 millioner kroner høyere enn budsjett, og budsjetterte 
inntekter foreslås oppjustert tilsvarende. Dette forutsetter at det i samsvar med kommunestyrets vedtak bosettes totalt seks 
enslige mindreårige flyktninger i år. 

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 har falt gradvis fra og juli, og er for november og desember fastsatt til 0,80 prosent. 
Gjennomsnittlig lånerente for 2020 er etter dette på 1,56 prosent. Dette er 13 basispunkter lavere enn forutsatt i 1. 
tertialrapport, og vil gi en mindreinntekt på 0,6 millioner kroner i forhold til revidert budsjett.  
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Reformstøtte kommunereform
I samsvar med budsjettert forutsetning har Drammen kommune mottatt nesten 33,5 millioner kroner i reformstøtte som 
følge av kommunesammenslåingen. Reformstøtten er ved behandlingen av 1. tertialrapport disponert til finansiering av 
engangsbevilgninger i programområdene. 

Ekstraordinært vedlikeholdstilskudd
Ved Stortingets behandling av regjeringens tiltakspakke av 29. mai rettet mot økonomiske konsekvenser av pandemien ble 
det bevilget 2,5 milliarder kroner til et øremerket tilskudd til kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av 
bygg og anlegg. Av tilskuddet skulle 2 milliarder kroner fordeles etter innbyggertall, mens resterende 500 millioner kroner 
fordeles til kommuner med særlig høy arbeidsledighet. I 1. tertialrapport varslet rådmannen at Drammen kommune ville motta 
37,7 millioner kroner av rammen som skulle fordeles med 372,61 kroner per innbygger. Kommunestyret sluttet seg til foreslått 
disponering av midlene.

Ved tildeling av ekstraordinære vedlikeholdsmidler har Drammen kommune mottatt ytterligere 10,7 millioner kroner fra 
rammen som er fordelt etter registrert arbeidsledighet i april, slik at samlet vedlikeholdstilskudd er på 48,4 millioner kroner. 
Disponering av den økte tilskuddsrammen ble vedtatt av kommunestyret 22. september ved behandling av sak 111/20.

Det mottatte tilskuddsbeløpet er inntektsført under sentrale inntekter i kommunekassens driftsbudsjett. Midlene er forutsatt 
fordelt mellom kommunekassen (overføring til investeringsregnskapet) og overføring til Drammen Eiendom KF med 
henholdsvis 24,4 og 24,0 millioner kroner. 

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.

Flere kutt i Norges Banks styringsrente i løpet av våren og forsommeren har for første gang i historien gitt null-rente i Norge. 
Det tok noe tid før nedjustering av styringsrenten fikk fullt gjennomslag til markedsrenten, men i løpet av sommeren har NIBOR 
falt og 3 måneders NIBOR lå ved utgangen av august på 0,23 prosent. Dette gir en nedgang på hele 1,62 prosentpoeng 
fra rentenivået ved starten av året hvor 3 måneders NIBOR var 1,85 prosent.

Norges Bank valgte som forventet på rentemøte i 20. august å holde styringsrenten uendret, et vedtak som også enstemmig 
ble besluttet videreført på rentemøte 24.september. Til tross for at aktiviteten har tatt seg opp gjennom sommeren, og 
arbeidsledigheten har avtatt videre, forventes det at en økt spredningen av koronaviruset kan bremse oppgangen den 
nærmeste tiden. Det vil ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien. Slik sentralbanken 
vurderer utsiktene og risikobilde, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, 
og eventuelt frem til man ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres. Prognosen for styringsrenten innebærer 
dermed en rente på dagens nivå de neste par årene, for deretter å øke gradvis fra og med siste del av 2022 dvs. etter hvert 
som den økonomiske aktiviteten forventes å nærme seg et mer normalt nivå.

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.

Lånefondets kontantresultat
Markedsrenter og kredittmarginer har i løpet av 2. tertial stabilisert seg på lave nivåer, finansmarkedene fungerer bra og 
likviditeten i markedet er god.

Til refinansiering av et sertifikatlån på 370 millioner kroner som forfalt i juni, tok Drammen kommune opp et lån i 
Kommunalbanken med fast rente 0,75 prosent og løpetid tre år. Utover nytt låneopptak på 300 millioner kroner i 1. tertial, 
er det så langt i 2020 ikke tatt opp nye lån under årets reviderte låneramme på totalt 847,9 millioner kroner. Behovet 
for nye låneopptak i 2020 vurderes fortløpende i forhold til fremdrift i investeringsprosjektene, ubrukte lånemidler og 
likviditetssituasjonen.

Vedvarende lave renter forventes å gi reduserte renteutgifter i lånefondet. Anslag ved 1. tertial viste en mulig forbedring 
i lånefondets kontantresultat som følge av lavere renter i størrelse 16 -18 millioner kroner. Som følge av ytterligere fall i 
markedsrenten og at refinansiering av lån i perioden har vært gjort til svært gunstige betingelser, viser oppdatert anslag per 
2. tertial en mulig rentebesparelse i lånefondet i størrelsesorden 26 - 28 millioner kroner. Dette tilsvarer en resultatforbedring 
på om lag 10 millioner kroner i forhold til revidert budsjett etter behandlingen av 1. tertialrapport.  Dette forutsetter at 
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rentenivået holder seg tilnærmet uendret ut året. Som ved tidligere prognoser er rentebesparelse på gjeld knyttet til VA-
investeringer holdt utenfor beregningen (selvkostregime). Som omtalt nærmere i avsnittet Kommunekassens finansbudsjett 
nedenfor, er det imidlertid også andre forhold som påvirker netto effekten av redenedgangen i kommuneregnskapet.  

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en nedbetaling av gjelden i lånefondet over 22,8 år med utgangspunkt i nye regler 
for beregning av minsteavdrag, gjeldende fra 2020. Dette gir budsjetterte avdragsutgifter i lånefondet for inneværende 
år på 366,2 millioner kroner. Hva den endelige avdragsbelastningen blir, vil det imidlertid først være mulig å fastsette når 
åpningsbalanse per 1.1.2020 for Drammen kommune og Drammen Eiendom KF er ferdigstilt, og årets avskrivninger på 
varige anleggsmidler er beregnet. Per 2. tertial er ikke dette arbeidet sluttført, og inntil videre legger derfor rådmannen til 
grunn en nedbetalingstid på gjelden og årlige avdragsutgifter i tråd med budsjett. Det påpekes imidlertid at det, inntil årets 
minsteavdrag er endelig fastsatt, knytter seg usikkerhet til denne utgiftsposten i finansregnskapet. 

Status lånegjeld
Lånegjelden i Drammen kommunes lånefond var per 1. januar 2020 på om lag 8,3 milliarder kroner, dvs. tilnærmet lik 
budsjettforutsetningen i økonomiplan 2020 - 2023. Ved utgangen av august var lånefondets gjeld på drøye 8,5 milliarder 
kroner, etter nytt låneopptak i 1. tertial på 300 millioner kroner og avdragsbetaling på totalt cirka 110 millioner kroner.

Per 2. tertial og før årets låneopptak er sluttført, utgjør andel lån som er rentesikret cirka 57 prosent, mens lån med kortsiktige 
rentevilkår utgjør 43 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. 

Kommunen 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.  

Kommunekassens finansbudsjett
Endringer i rentenivået påvirker også kommunekassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntekter er avhengig av 
kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på driftskonto. Fall i renten vil dessuten også gi redusert rentekompensasjon 
fra Husbanken og lavere gebyrinntekter på selvkost som følge av lavere kalkulatorisk rente. 

Det ble ved 1. tertial anslått et inntektsbortfall på kommunekassens plasseringer i størrelse 2 -4 millioner kroner i forhold 
til budsjett som følge av lavere rente. Likviditeten har imidlertid i perioder vært bedre enn budsjettert, og forutsatt at dette 
vedvarer utover året, vil høyere rentebærende innskudd kunne motvirke noe av inntektsbortfallet som følge av lavere 
innskuddsrente. Inntil videre velger imidlertid rådmannen å opprettholde prognosen uendret.

I løpet av 2. tertial er anleggsregistre og gjeld fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune gjennomgått, og det er definert 
hvilke anlegg med tilhørende balanseverdier og lånegjeld som skal tilordnes henholdsvis Drammen Eiendom KF og Drammen 
kommune.

Som følge av høyere investeringsaktivitet enn forventet i siste del av 2019, er kommunekassens lånegjeld ved inngangen 
til 2020 en del høyere enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan, noe som vil gi høyere rente- og avdragsutgifter enn 
budsjettert. Som tidligere omtalt forventes imidlertid lånefondets nettoresultat å bli om lag 10 millioner kroner bedre enn 
forutsatt i 1. tertialrapport. 

 
Likviditet
Ved utgangen av august 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 Sparebank1 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 august til totalt cirka 680 
millioner kroner, og vurderes per 2. tertial å være tilfredsstillende. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er 
hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak.  

20 | 2. tertialrapport 2020



Likviditetsutvikling januar – august 2020

 
Oppsummering finansområdet
Etter et betydelig rentefall i løpet våren og forsommeren initiert av at Norges Bank i samme periode kuttet styringsrenten, 
har rentene over sommeren og utover høsten stabilisert seg på historisk lave nivåer. Sentralbanken signaliserer at 
dagens lave rente vil vedvare frem til høsten 2022. Nedsatt rente taler for at kommunens innlånsutgifter vil bli lavere enn 
budsjettert, men samtidig må det også forventes at avkastningen på plassering av kommunens overskuddslikviditet og andre 
renteavhengige inntekter bli redusert. De finansielle postene ble ved 1. tertial nedjustert med netto 14 millioner kroner i forhold 
til vedtatt budsjett. Anslag per 2. tertial viser imidlertid en ytterligere forbedring i lånefondets nettoresultat som følge av 
rentenedgangen. 

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en nedbetaling av lånegjelden i lånefondet over 22,8 år med utgangspunkt i 
nye regler for beregning av minsteavdrag, gjeldende fra og med 2020. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til hva som vil 
bli kommunens endelige avdragsbelastning i 2020. Inntil videre velger imidlertid rådmannen å opprettholde budsjettert 
minsteavdrag uendret.

Med utgangspunkt i vurderinger per 2. tertial anslår rådmannen en samlet netto besparelse innenfor finansområdet på om 
lag 24 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, forutsatt at rentenivået opprettholdes tilnærmet uendret på dagens 
nivå ut året. Dette er en forbedring i forhold til anslaget ved 1. tertial med cirka 10 millioner kroner. Gjeld knyttet til vann- og 
avløpsområdet er holdt utenfor beregningen. For en mer utdypende omtale av finansområdet, vises det til vedlagte finans- og 
gjeldsrapport per 2. tertial. 
 

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 august utbetalt nye startlån for til sammen 241,5 
millioner kroner. Samlet utbetaling til startlån i 2020 vurderes å ligge innenfor årets låneramme. Det foreslås derfor ingen 
utvidelse lånerammen. 

 
Status startlån per august

2020
Årets låneramme inkl. ubrukte midler fra 2019 427,9 millioner kroner

Utbetalte startlån 241,5 millioner kroner

Forhåndsgodkjent og innvilget startlån 139,3 millioner kroner

Antall søknader 717

Ubehandlede søknader 214

Lån på restanseliste 116

Lån til inkasso 19
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Sentrale utgifter

Husleie og renhold 
Virksomhetenes utgifter til husleie og kjøp av renholdstjenester fra Drammen Eiendom KF ble i økonomiplan 2020-2023 lagt 
på sentralt ansvar med et revidert budsjett på totalt 663,2 millioner kroner. Rådmannen legger opp til disse utgiftene føres 
på det sentrale ansvaret i alle fall ut inneværende år. Det er fortsatt en del interne leieforhold mv. som ikke er endelig avklart 
i forhold til organisasjonsstrukturen. Drammen Eiendom KF har nå foretatt ny beregning av husleiene for eiendommer som 
er overført fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner, basert på tilordning av anleggsverdier og lånegjeld i forbindelse 
med etablering av foretakets åpningsbalanse per 1. januar 2020.  Som følge av disse beregningene har årets husleier for de 
aktuelle eiendommene blitt nedjustert med 13,7 millioner kroner. 

Nedjusteringen er allerede hensyntatt med 8/12 virkning i regnskapet per august, med en reduksjon i utgiftene på 9,1 
millioner kroner. Rådmannen foreslår at den sentrale budsjettposten til husleie og renhold nedjusteres med 13,7 millioner 
kroner, tilsvarende den nye beregningen fra Drammen Eiendom KF. Mindreinntektene er innpasset i Drammen Eiendom KFs 
driftsbudsjett for 2020, delvis gjennom lavere finansutgifter som følge av noe mindre gjeld enn forutsatt til lånefondet. De 
reduserte husleieinntektene er således ikke forutsatt å få noen innvirkning på kommunens eieruttak fra Drammen Eiendom KF. 

Regnskapet per august viser etter dette en mindreutgift for husleie og renhold som bidrar til en mindreutgift på 10,3 millioner 
kroner i forhold til periodisert budsjett. Samtidig er det sentrale ansvaret belastet med ikke-budsjetterte utgifter på om lag 1,8 
millioner kroner som er ført på det sentrale ansvaret knyttet til strøm og andre bygningsrealterte utgifter for eiendommer det 
ikke har vært avklart hvem som skal disponere. Inntil alle avklaringer er på plass legges det til grunn en årsprognose i samsvar 
med budsjett.

Utgifter til utvidet renhold i skoler, barnehager og institusjoner mv. som følge av pandemien er belastet kommunekassens 
sentrale ansvar med nesten 2,9 millioner kroner i september. Dette er merutgifter for perioden mars – august. Rådmannen 
foreslår at den sentrale budsjettposten kompenseres for dette. 

Pensjon

Reguleringspremie og premieavvik
I vedtatt budsjett 2020 er det lagt til grunn reguleringspremie til Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP på 
henholdsvis 157 og 23,6 millioner kroner.  Som følge av betydelig lavere lønnsvekst og G-regulering enn opprinnelig 
forutsatt vil årets reguleringspremie bli vesentlig lavere enn budsjettert. Lavere pensjonspremie vil imidlertid også redusere 
premieavviket som er budsjettert med 162,8 millioner kroner. Årets reguleringspremie er ennå ikke kjent, men basert på 
tilgjengelig informasjon og aktuarberegninger legger rådmannen til grunn at disse endringene langt på vei vil nøytralisere 
hverandre. 

Sluttoppgjør fra KLP vedr. AFP 62-64 og AFP 65-67
Kommunen vil motta krav fra KLP vedr. sluttoppgjør for AFP 62-64 og AFP 65-67 i forbindelse med Nedre Eiker og 
Svelvik kommuners uttreden. Krav vedr. AFP 62-64 er på 8,8 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift og må dekkes over 
kommunekassens driftsbudsjett. Krav vedr. AFP 65-67 er på 17,1 millioner kroner og kan føres som økt pensjonspremie. 
Rådmannen foreslår at dette kravet dekkes med økt bruk av kommunens premiefond i DKP, slik at man unngår 
arbeidsgiveravgift. 

Status premiefond
Drammen kommunes andel av DKPs premiefond utgjorde per 30. juni 144,9 millioner kroner. I vedtatt budsjett 2020 er 
det lagt opp til å bruke inntil 60 millioner kroner fra premiefondet til dekning av årets reguleringspremie. I tillegg foreslår 
rådmannen som omtalt ovenfor å disponere ytterligere 17,1 millioner kroner fra premiefondet til delvis dekning av sluttoppgjør 
med KLP. 

I forbindelse med innføring av ny offentlig tjenestepensjon for personer født i 1963 eller senere fra 1. januar i år frigjøres 
betydelig midler fra DKPs premiereserve. Finanstilsynet har nå fastslått at de frigjorte midlene skal tilføres premiefondet. For 
DKP utgjør dette om lag 359 millioner kroner som vil bli tilført premiefondet ved avslutningen av regnskapet for 2020. 

Bruk av KLPs premiefond KLP til sykepleierordningen er budsjettert med 1,7 millioner kroner. Oppdaterte tall fra KLP viser at 
fjorårets resultat gir rom for å disponere 4,2 millioner kroner fra premiefondet. 

For mye avsatt premie i 2020
Ved beregningen av pensjonspremie for 2020 ble anslaget for premie til Statens pensjonskasse (SPK) satt for høyt. 
For å tilpasse budsjettrammen for programområde 01 Skole til realistisk premienivå ble 45 millioner kroner trukket ut av 
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programområdets ramme som en teknisk justering og tilført sentralt budsjettansvar. Da det ser ut til å være avsatt tilstrekkelig 
midler til pensjonspremie på øvrige programområder/pensjonsordninger foreslås at 40 millioner kroner av det avsatte 
beløpet trekkes inn fra det sentrale ansvaret. 

Lønnsreserve
Som følge av pandemien ble årets lønnsforhandlinger utsatt til høsten. Basert på regjeringens forutsetninger i revidert 
nasjonalbudsjett om nedjustering av årets lønnsvekst fra 3,6 til 1,5 prosent vedtok kommunestyret ved behandlingen av 1. 
tertialrapport at den sentrale lønnsreserven på 80,9 millioner kroner i sin helhet skulle trekkes inn. 

Årets kommuneoppgjør er nylig avsluttet med enighet mellom partene (med unntak av Akademikerne hvor det ble brudd 
i meklingen), med en ramme tilsvarende resultatet i frontfagene på 1,7 prosent. Overheng fra 2019 og lønnsglidning er 
beregnet til 1,6 prosent, mens det er gitt sentrale tillegg innenfor en årsvekstramme på 0,1 prosent med virkning fra 1. 
september. Dette er beregnet å gi en virkning for Drammen kommunekasse på 3,85 millioner kroner i år, og rådmannen 
foreslår at tilsvarende beløp tilbakeføres til den sentrale lønnsreserven. 

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien
Pandemien har hatt store økonomiske konsekvenser for Drammen kommune. Arbeidet med å følge opp dette for å ha en god 
oversikt har hatt første prioritet, og har krevd betydelig ressursinnsats. Situasjonen har vært preget av usikkerhet og stadige 
endringer underveis. Det er foretatt økonomiske vurderinger for kommunen som helhet og for de enkelte programområdene. I 
tillegg er det foretatt vurderinger av virkningene av de ulike kompenserende tiltakene fra staten. 

Selv om situasjonen har stabilisert seg noe, er det fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Smittetrykket er for tiden 
økende og det er uvisst hvor lenge smitteverntiltakene vil vare og hvilket omfang de vil ha, både nasjonalt og lokalt. Det er 
heller ikke avklart hvor omfattende statens kompenserende tiltak vil være utover høsten og vinteren.

1. tertial ble det vedtatt å tilføre programområdene i alt 122 millioner kroner i kompensasjon for økonomiske merbelastninger 
(økte utgifter og/eller reduserte inntekter). Rådmannen foreslår å tilføre ytterligere 36,9 millioner kroner i 2. tertial på 
bakgrunn av faktiske innmeldte forhold. Dette inkluderer 2,8 millioner kroner i ekstra tilskudd til Drammensbadet KF. 
 
Det er lagt til grunn økte inntekter på sentrale poster på til sammen 36,4 millioner kroner. Det inkluderer oppjustert 
skatteanslag/inntektsutjevning med 14 millioner kroner, anslått ekstraordinære skjønnsmidler til smittevernutgifter 13,3 millioner 
kroner og oppjustert besparelse arbeidsgiveravgift 13 millioner kroner. I tillegg er det beregnet merkostnader til ekstraordinær 
renhold på 2,9 millioner kroner og tilbakeføring til sentral lønnsreserve med 3,9 millioner kroner. 

I 1. tertial ble det avsatt 8,7 millioner kroner i udisponerte midler til senere merbelastninger relatert til pandemien. Rådmannen 
foreslår å disponere 3,4 millioner kroner av disse midlene i 2. tertial.

Under fremkommer kompensasjonen som er gitt det enkelte programområde og de ulike eierskapene i 2. tertial. Det er 
gjort anslag for ytterligere merutgifter i 3. tertial som beløper seg til cirka 65 millioner kroner. Dette er svært usikre tall, både 
når det gjelder varigheten og omfanget av smitteverntiltak og finansieringen kommens utgifter. Rådmannen er per 2. tertial 
ikke kjent med ytterligere kompensasjon fra staten utover det som allerede er innarbeidet. Rådmannen foreslår å avsette 
54,8 millioner kroner til finansiering av merutgifter til pandemien i 3. tertial. For nærmere detaljer henvises det til vedlegg til 
tertialrapporten og eierskapskapitlet.  
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Kompensasjon for merutgifter mv. per 2. tertial - koronapandemien 

Økonomiske konsekvenser av korona pandemien

Tall i hele kroner Kompensert 
1.tertial

Korrigerte rammer 
2.tertial 

Foreløpige 
estimater 
3.tertial

Estimerte totale korona 
utgifter 2020

P01 Skole  9 910 000  655 000  4 100 000  14 665 000 

P02 Barnehager  20 000 000  3 311 000  2 200 000  25 511 000 

P03 Forebyggende tjenester  1 330 000  -    -    1 330 000 

P04 Helse  20 721 000  7 576 000  22 300 000  50 597 000 

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne  2 970 000  -    600 000  3 570 000 

P06 Institusjoner og hjemmetjenester  43 700 000  16 734 468  22 100 000  82 534 468 

P07 Rus og psykisk helse  262 534  82 696  100 000  445 230 

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig  360 000  1 515 000  1 875 000 

P09 Kultur, fritid og idrett  1 905 000  1 903 000  2 500 000  6 308 000 

P11 Utbygging og samferdsel  7 200 000  1 676 000  3 400 000  12 276 000 

P13 Arealplan og miljø  2 500 000  -    -    2 500 000 

P14 Ledelse, styring og administrasjon  2 010 000  440 000  -    2 450 000 

P15 Samfunnssikkerhet -400 000  -    -   -400 000 

P18 Politisk styring (Teknisk infrastruktur i 
lokaler Mjøndalen)

 -    230 000  230 000 

Sum tjenesteområder  112 468 534  34 123 164  57 300 000  203 891 698 

Drammensbadet KF - Tilskudd fra P09  9 400 000  2 800 000  6 500 000  18 700 000 

Drammens scener - Tilskudd fra P09  -    -   

Hermanssentret KF  - Tilskudd fra P06  100 000  -    100 000 

Sum eierskap  9 500 000  2 800 000  6 500 000  18 800 000 

Sum tjenesteområder og eierskap  121 968 534  36 923 164  63 800 000  222 691 698 

Generell økning av rammetilskudd og 
skjønnstilskudd

-70 500 000 -70 500 000 

Rammetilskudd ekstra ordinære 
skjønnstilskudd

-5 900 000 -5 900 000 

Rammetilskudd Oppholdsbetaling 
barnehager, SFO/AKS

-18 400 000 -18 400 000 

Rammetilskudd Skjønnstilskudd Tisk strategi -13 275 000 -13 275 000 

Nedjustering skatteanslag / 
Inntektsutjevning

 75 000 000 -14 000 000  61 000 000 

Besparelse AGA (Redusert sats 3.termin) -16 000 000 -13 000 000 -29 000 000 

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

Renhold  2 860 000  1 400 000  4 260 000 

Nedjustert lønnsvekst - frigjort lønnsreserve -80 869 000  3 850 000 -77 019 000 

Sum sentrale poster og finansiering -130 669 000 -33 565 000  1 400 000 -162 834 000 

Netto regnskap korona pandemien -8 700 466  3 358 164  65 200 000  59 857 698 

Bruk av avsatte midler 1.tertial -3 358 164 

Rest udsiponerte midler 2.tertial  5 342 302 
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Årsoppgjørsdisposisjoner
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport legger opp til følgende årsoppgjørsdisposisjoner:

• Bruk av tidligere avsatt midler i 1. tertial til pandemi tiltak 3,4 millioner kroner

• Avsetning til pandemi tiltak i 3. tertial 53,8 millioner kroner

• Overføring til kommunekassens investeringsbudsjettet av ekstraordinært vedlikeholdstilskudd med 24,4 millioner kroner

Prognose for disposisjonsfondet per utgangen av 2020 viser blir etter dette på 508,5 millioner kroner.

Disposisjonsfond – prognose per 31.12.2020

Millioner kroner 2020

Saldo disposisjonsfond per 1.1.2020 556,5

   Avsetning overskudd 2019 81,3

   Bruk i driftsregnskapet - vedtatt budsjett -88,6

   Bruk av disposisjonsfond 1. tertialrapport 2020 -40,7

Saldo disposisjonsfond per 31.12.2020 (prognose) * 508,5

  Generell reserve (tilsv. 3% av brutto 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 178,3

*)  Avsetning til disposisjonsfond på 53,8 millioner kroner i 2. tertialrapport er ikke tatt

med i tabellen, da midlene forventes disponert i løpet av året
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Forslag til endringer i driftsbudsjettet i 2. tertialrapport
Tabellen nedenfor viser foreslåtte justeringer i Drammen kommunekasses driftsbudsjett per 2. tertial 2020:

Forslag justeringer i Drammen kommunekasses driftsbudsjett per 2.tertial 2020

Tiltak (tusen kroner)

 Drift 

Merknader Netto endring 2020 
E=eng.bev.

Økt utgift 
Redusert 

innt. 

Red. 
utgift  
Økt 

inntekt 
P01 Skole 655  - 2 900 Nto. rammeendring  - 2 245

Kompensasjon korona pandemien  655 

Uttrekk gratisplasser  - 2 900

P02 Barnehager  3 311  -   Nto. rammeendring  3 311 

Kompensasjon korona pandemien  3 311  E 

P03 Forebyggende tjenester  -    -   Nto. rammeendring  -   

Kompensasjon korona pandemien  E 

P04 Helse  7 576  -   Nto. rammeendring  7 576 

Kompensasjon korona pandemien  7 576  E 

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

 -    -   Nto. rammeendring  -   

Kompensasjon korona pandemien  -    E 

P06 Hjemmetjenester og institusjon  16 735  -   Nto. rammeendring  16 735 

Kompensasjon korona pandemien  16 735  E 

P07 Rus og psykisk helse  82  -   Nto. rammeendring  82 

Kompensasjon korona pandemien  82  E 

P08 Sosialtjeneste, etablering og 
bolig

 8 765  -   Nto. rammeendring  8 765 

Kompensasjon korona pandemien  1 515  E 

Områdemidler omdisponering  7 250 

P09 Kultur, idrett og frivillighet  5 203  -   Nto. rammeendring  5 203 

Kompensasjon korona pandemien  4 703  E 

Drift isbane og fotballhall  500 

P10 Medvirkning og lokaldemokrati  -    -   Nto. rammeendring  -   

P11 Utbygging og samferdsel  1 676  -   Nto. rammeendring  1 676 

Kompensasjon korona pandemien  1 676  E 

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

P13 Arealplan og miljø  -    -   Nto. rammeendring  -   

Kompensasjon korona pandemien  -    E 

P14 Ledelse, styring og 
administrasjon

 440  -   Nto. rammeendring  440 

Kompensasjon korona pandemien  440  E 

P15 Samfunnssikkerhet  -    -   Nto. rammeendring  -   

Kompensasjon korona pandemien 0  E 

P16 Næringsutvikling  -    -   Nto. rammeendring  -   

P17 Arbeid og inkludering  -    -   Nto. rammeendring  -   

P18 Politisk styring  2 730  -   Nto. rammeendring  2 730 

Kompensasjon korona pandemien  230 

Godtgjørelser folkevalgte  2 500 
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Forslag justeringer i Drammen kommunekasses driftsbudsjett per 2.tertial 2020

Tiltak (tusen kroner)

 Drift 

Merknader Netto endring 2020 
E=eng.bev.

Økt utgift 
Redusert 

innt. 

Red. 
utgift  
Økt 

inntekt 
P19 Sentrale poster  52 210 -171 275 Nto. rammeendring -119 065 

Oppjustert skatteanslag -33 200  E 

Rammetilskudd redusert inntektsutjevning  19 200  E 

Rammetilskudd skjønnsmidler smittevern -13 275  E 

Integreringstilskudd  1 700  E 

Tilskudd enslige mindreårige flyktninger -2 400  E 

Rente og inv. kompensasjon fra staten  600  E 

Ekstraordinært vedl.tilskudd -48 400  E 

Økt eieruttak DE KF -5 000  E 

Overføring av ekstraordinært 
vedlikeholdstilskudd til DEKF

 24 000  E 

Styrking lønnsreserve  3 850 

Husleieutgifter nedjustering -13 700 

Ekstraordinært renholdsutgifter  2 860  E 

Premiefond -17 100  E 

Diverse pensjon -14 100  E 

Økt utbytte -1 100  E 

Besparelse arb.giv.avgift -13 000  E 

Finans - bedret kontantresultat lånefond -10 000  E 

Årsoppgjørsdisposisjoner  78 150 -3 358 Nto. saldering  74 792 

Bruk av disposisjonsfond -3 358  E 

Avsetning til disposisjonsfond (reserver 
korona)

 53 750  E 

Avsetning til disposisjonsfond  E 

Overføring til investeringsregnskapet 
(vedlikeholdsmidler)

 24 400  E 

Sum  177 533 -177 533  -   

Udisponerte midler  -   

Investeringsbudsjettet 
Det er gjennomført investeringer for totalt 593 millioner kroner per utgangen av 2. tertial 2020. Prosjektene følger i hovedsak 
planlagt fremdrift. Det er meldt merkostnader knyttet til enkelte prosjekter i forhold til budsjetterte kostnader.

Det foreslås å øke investeringsbudsjettet til 2. tertialrapport med totalt 29,3 millioner kroner.

Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen kommunekasse og Drammen Eiendom KF i 2020, og 
regnskapsmessig status per utgangen av august. 
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Samlet investeringsbudsjett 2020 – status per 2. tertial

Beløp i 1000 kroner Regnskap per 
31.08.2020

Revidert 
budsjett etter 
1. tertial

Ekstraordinært 
vedlikeholdstil-
skudd (Kommune-
styresak 111/20)

Endringer 
2. tertial-
rapport

Revidert 
budsjett 
etter 2. 
tertial

Drammen kommunekasse 335 227 635 275 5 400 29 300 669 975

Drammen Eiendom KF 257 386 543 950 5 300 0 549 250

Sum investeringer  592 613 1 179 225 10 700 21 800 1 219 225

Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble det innarbeidet 37,7 millioner kroner fra statlig krisepakke til ekstraordinært 
vedlikehold til prosjekter angitt i vedlegg V til kommunestyrets vedtak.

I etterkant er det mottatt ytterligere 10,7 millioner i økt ekstraordinært vedlikeholdstilskudd for 2020 fra staten knyttet til 
koronapandemien, ref KMDs rundskriv H-3/20. Bruken av dette er vedtatt av kommunestyret i sak 111/20 den 22. 
september. 

Drammen kommunekasses investeringsbudsjett
Kommunekassen har for 2020 en justert brutto investeringsramme på 662,475 millioner kroner inklusiv rebevilgning av 
ubrukte midler fra 2019, vedtatte endringer ved behandlingen av 1. tertialrapport, ekstraordinært vedlikeholdstilskudd, 
inkludert forslag til justering til 2. tertialrapport.

Av bevilgningsrammen omfatter 200 millioner kroner tiltak innenfor investeringer til vann og avløp som er finansiert av 
gebyrinntekter.

Per utgangen av 2. tertial er det regnskapsført 335 millioner kroner i investeringsutgifter. Av påløpte investeringskostnader per 
2. tertial er 110,6 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. 

De største investeringsprosjektene utenom vann og avløp hittil i år er 
(utgiftsført beløp per 31. august 2020 i mill. kr.):

Større investeringsprosjekter 

Spiralen - utbedring/vanntetting 64,7

Bybrua - Prosjektering og avsetning 18,9

Asfaltering / forarbeider 17,0

Kunstisanlegg/varmepumpe Strømbanen 11,1

De største investeringsprosjektene innen vann og avløp hittil i år er 
(utgiftsført beløp per 31. august 2020 i mill. kr.):

Større prosjekter innen Vann og avløp

Opprusting av Rundtom pumpestasjon 16,9

Iver Holters gate, separering - fellesprosjekt DEKF 13,6

Horgen nytt VA-anlegg 11,4
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Revidert investeringsbudsjett Drammen kommunekasse

Det foreslås å korrigere enkeltinvesteringer og rammebevilgninger i investeringsbudsjettet for 2020 som det fremgår av 
tabellen nedenfor. 

Prosjektnavn Budsjett 2020 
pr 31.08.220

Forslag til 
justering

Forslag revidert 
budsjett 

Nye tiltak / justeringer 2020

Kunstisanlegg/varmepumpe Strømmbanen 1 900 10 600 12 500

Turløype Båsen rundt 1 400 350 1 750

Etablering av gang-/sykkelvei langs Markveien 400 100 500

Oppgradering Bokerøyveien  3 000 750 3 750

Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel 15 000 -4 000 11 000

Fjell almenning 4 000 7 000 11 000

Gang-/sykkelvei Hellinga/Bergåsen 2 100 -2 100 - 

Gjestebrygger i sentrum 5 900 5 100 11 000

Vei oppgradering 33 950 4 000 37 950

Samarbeid med Utbyggere  Fullmakt  7 500 7 500

Sum (mill.kroner) 67 650 29 300 96 950

       

Finansiering: Eksterne låneopptak investeringer      

MVA- kompensasjon    -5 500  

Økt låneopptak    -23 800  

Hovedbegrunnelsen for økning av rammene til flere av prosjektene er at det ved rebevilging av tidligere investeringsrammer 
fra de tidligere kommunene ved en feil ikke er fanget opp enkelte investeringer bevilget i Svelvik. I tillegg har Svelvik tidligere 
hatt praksis med å bevilge netto investeringer uten merverdiavgift. For å bringe dette i samsvar med nåværende praksis med 
brutto investeringsrammer (inkl.mva) foreslås dette korrigert. Av de foreslåtte justeringene utgjør momskompensasjon beløpet 
4,55 millioner kroner. 

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises det til programområdeomtalen på P11. 

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2020 en justert brutto investeringsramme på 549,250 millioner kroner inklusiv rebevilgning av 
ubrukte midler fra 2019, vedtatte endringer ved behandlingen av 1. tertialrapport, samt ekstraordinært vedlikeholdstilskudd. 
Ved utgangen av 2. tertial i år er det påløpt 239,1 millioner kroner i investeringsutgifter til utbyggingsprosjekter og 18,6 
millioner kroner i oppgradering av bygningsmassen.

Det foreslås ingen endringer til Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett per 2. tertial 2020.

Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift.

Til 1. tertialrapport ble det orientert om at entreprenøren som var ansvarlig for nybygg på Brandengen skole var gått konkurs. 
Det er gjennomført ny konkurranse. I denne konkurransen har det kommet inn 10 tilbud. Evalueringen er igangsatt, og tildeling 
vil foretas tidlig i 3. tertial. Det er forventet at arbeidene på byggeplass er gjenopptatt i løpet av 3. tertial 2020, og at skolen 
kan være ferdig i løpet av 3. tertial 2021.

Konsekvensen av konkursen er at ferdigstillelsen av prosjektet trolig blir rundt 9 måneder forsinket, økonomisk oppgjør mot 
garantister pågår og det utelukkes ikke et overforbruk i prosjektet som følge av konkursen.  

29 | 2. tertialrapport 2020



Drammen Eiendom KF har 7 ferdigstilte byggeprosjekter til 2. tertial og 8 investeringsprosjekter er under utførelse.

Ferdigstilte byggeprosjekter hittil i år:
Ung 11 
Lille Åsgaten 3, bolig – nybygg 
Killingrud ungdomsskole 
Mikkelsveien, PU bolig med base - nybygg 
Aktiviteten, dagsenter for PU - nybygg 
Stenseth skole - uteområde 
Samfunnshuset Svelvik

Byggeprosjekter under utførelse:
Brandengen skole – utvidelse    
Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus 
Fjellhagen, erstatningsbarnehage 
Eikveien 54, tidligere omtalt som “Drammensgården” 
Åskollen HOD (Helse og Omsorgs Distrikt) 
Åssiden – fotballhall, nybygg 
Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 
2. tertial 2020, jfr. vedlegg.

 De største investeringsprosjektene er (total prosjektkostnad fram til 31. august 2020 i mill. kr.):
Åskollen HOD - Omsorgsboliger  80,4

Åssiden - Fotballhall  69,4

Brandengen skole - utvidelse 61,7
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TJENESTEOMRÅDER



P01 Skole

P02 Barnehager

P03 Forebyggende tjenester

HOVEDUTVALG FOR

OPPVEKST OG
UTDANNING



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

P01 Skole har per 2. tertial et positivt avvik på 4,3 millioner kroner, som tilsier 0,4 prosent av programområdets totale 
ramme. Programområdet har iverksatt flere innsparingstiltak fra 2020. Programområdet styrer nå mot et positivt resultat 
innenfor to prosent, og det er følgelig ikke nødvendig å iverksette flere tiltak. Det er knyttet stor usikkerhet til de økonomiske 
konsekvensene av pandemien fremover.

P02 Barnehage har per 2. tertial et positivt avvik på 5,6 millioner kroner. Barnehage styrer mot et positivt resultat, men 
opplever fortsatt utfordringer med økte kostnader til spesialpedagogisk hjelp.  Barnetallsutviklingen resten av året er usikker 
og det er knyttet stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av pandemien fremover. 

P03 har et positivt resultat på 3,5 millioner kroner i 2. tertial. Programområdet består av Barnevernet, PP-tjenesten og 
Helsefremmede tjenester 0-100. Barnevernet melder et merforbruk knyttet til årets ramme men pga utfordringer i bemanning i 
helsefremmede tjenester styrer programområdet mot balanse ved årets slutt.

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har per 2. tertial et samlet positivt avvik på 13,4 millioner kroner. Ved årsslutt 
forventer hovedutvalget samlet sett å levere et resultat i tråd med revidert budsjett, innenfor to prosent.

Status økonomi
Beløp i 1000
Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020
P01-P01 Skole 653 084 648 751 4 333 1 069 496
P02-P02 Barnehager 552 928 547 374 5 554 851 355
P03-P03 Forebyggende tjenester 237 272 233 724 3 548 360 504
Sum 1 443 284 1 429 849 13 435 2 281 355

P01 Skole
Programområdet består av 32 grunnskoler; 21 barneskoler, ni ungdomsskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og en 
skole for elever på 1.-10.trinn med nedsatt funksjonsevne. I tillegg ligger Drammen voksenopplæring til programområde P01.

Rådmannen foreslår å trekke ut 2,9 millioner kroner til gratisplasser i SFO/AKS som følge av at det er færre barn i ordningen 
høsten 2020 enn tidligere anslått.

Programområdets netto merforbruk knyttet til pandemien er på 0,7 millioner kroner per 2. tertial. Rådmannen foreslår på 
bakgrunn av dette å styrke programområdet med 0,7 millioner kroner i 2. tertial.

I alt foreslår rådmannen å trekke ut 2,2 millioner kroner fra programområdet. 

Rådmannen forventer at programområdet ved årets slutt vil levere et positivt resultat innenfor to prosent, men det er knyttet 
stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av pandemien fremover.
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.
Lønn inkl sos. 721 493 726 134 -4 641 1 124 371
Andre driftsutgifter 95 564 104 640 -9 075 247 524
Sum Driftsutgifter 817 058 830 774 -13 716 1 371 895
Andre inntekter -136 295 -150 010 13 715 -264 078
Ref. sykelønn -27 679 -32 014 4 335 -38 320
Sum driftsinntekter -163 974 -182 023 18 049 -302 399
Netto resultat 653 084 648 751 4 333 1 069 496

Fakta
Programområdet har per 2. tertial et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer 0,4 
prosent av programområdets totale ramme.

Vurdering
Det utøves god og stram økonomistyring i skolene. Fra 1. januar 2020 ble det innført en ny budsjettfordelingsmodell, hvor 
midlene fordeles mellom skolene på bakgrunn av blant annet lærernorm. Enkelte skoler fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik 
gikk inn i nye Drammen kommune med høyere bemanning enn lærernormen og tildelt ramme skulle tilsi, og har hatt noen 
utfordringer med å tilpasse seg ny modell. Fra høsten 2020 har de fleste skolene allikevel klart å justere bemanningen til riktig 
nivå, i forhold til tildelt ramme.

Fra 1. august 2020 ble ordningen med gratis ettermiddagsplass i SFO/AKS for familier med lav inntekt utvidet til å også 
gjelde skolene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik. I tillegg ble det innført en nasjonal ordning, som innebærer at ingen skal 
betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for plass i SFO/AKS på 1.-2.trinn. 
 
Den nasjonale ordningen er finansiert av statlige midler som ble tilført programområdets ramme i økonomiplan 2020-
2023, mens gratis ettermiddagsplass finansieres av kommunen. I 1. tertial ble det bevilget 5,9 millioner kroner ekstra til gratis 
ettermiddagsplass for høstsemesteret, basert på en forventning om at cirka 600 barn i nye Drammen ville benytte seg av 
tilbudet. Til sammenligning hadde om lag 400 barn gratis plass i tidligere Drammen kommune på våren. 
Antallet med gratisplass er imidlertid lavere enn forventet. Per 1. september har kun 279 barn gratis ettermiddagsplass. 
169 av disse barna går i 1. eller 2. trinn, og omfattes følgelig også av den nasjonale ordningen. I tillegg har 60 barn 
kun moderasjon etter nasjonal ordning, det vil si at familiene har en samlet inntekt over grensen for gratisplass, men under 
øvre grense for den nasjonale ordningen. Det forventes at antallet vil stige noe utover høsten, men trolig ikke like mye 
som tidligere antatt. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å trekke ut 2,9 millioner kroner til gratisplasser i 2. tertial. 
Rådmannen vil følge utviklingen fremover mot økonomiplan 2021-2024, og justere prognosene om nødvendig.

Pandemien har medført ekstra utgifter, samt tapte inntekter for skolene og voksenopplæringen. Det totale omfanget er rundt 
12,0 millioner kroner per 2. tertial, og omfatter blant annet smittevernstiltak, ekstra renholdsutgifter og tapt brukerbetaling 
i SFO/AKS og voksenopplæringen. Pandemien har også medført at enkelte kostnader er redusert i forhold til budsjett. 
Eksempelvis ble kostnadene til sommerskolen og utdanningsvalg lavere enn i normale år. De totale innsparingene utgjør 
cirka 1,4 millioner kroner, hvilket medfører at programområdets netto utgifter knyttet til pandemien er 10,6 millioner kroner.

Programområdet ble i 1. tertial tilført 9,9 millioner kroner til merutgifter som følge av pandemien. Ikke kompenserte merutgifter 
utgjør følgelig 0,7 millioner kroner per 2. tertial. Rådmannen foreslår at programområdet blir kompensert med 0,7 millioner 
kroner.

Det forventes i tillegg ekstra utgifter til smittevernstiltak utover høsten. Omfanget er forventet å ligge på cirka 4 millioner kroner 
basert på hittil påløpte smittevernskostnader. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til fremtidige kostnader, som vil være 
avhengig av hvordan pandemien utvikler seg.

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. Kostnadene til SFO/AKS dekkes kun av foreldrebetaling 
og kompensasjon for moderasjonsordninger, uten ekstra tilskudd. Ved de enkeltskolene som gikk inn i nye Drammen 
kommune med for høy bemanning er det gjennomført nedbemanningstiltak fra august. Ved skoler hvor mange elever har rett 
til spesialundervisning eller særskilt norskopplæring er det utfordrende for skolen å ha tilstrekkelig med ressurser til både 
lærernorm i ordinær undervisning og lærerressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring.

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

Investeringer

Bykassen
Programområdets reviderte investeringsramme er 10,4 millioner kroner. Midlene fordeler seg mellom Fjell skole (5 millioner 
kroner) og inventar og utstyr i de andre skolene (5,4 millioner kroner).

Ved Fjell skole er det per 2. tertial investert for totalt 1,9 millioner kroner. Resterende midler forventes brukt innen årsslutt. 
De resterende midlene ble fordelt mellom skolene i august, og forventes brukt på høsten. Oppussing av uteområder ved 
Mjøndalen skole er påbegynt.

Drammen Eiendom KF
Drammen Eiendom KF (DEKF) har et investeringsbudsjett på cirka 240 millioner kroner til utbyggingsprosjekter på 
programområde P1 Skole i 2020. Det har ifølge DEKFs rapport per 2. tertial påløpt kostnader på totalt 65,9 millioner 
kroner. I tillegg er det budsjettert med om lag 10,5 millioner kroner til oppgradering av bygningsmasse, hvorav 1,7 millioner 
kroner er påløpt ved utgangen av august. 

Det er per 2. tertial ferdigstilt prosjekter ved Killingrud og Stenseth skoler, samt ved Ung 11. Det pågår prosjekter ved Fjell og 
Brandengen skoler. Ved Mjøndalen, Åskollen og Veiavangen skoler har DEKF prosjekter under utvikling. 

For mer detaljert informasjon vises det til rapport fra Drammen Eiendom KF for 2. tertial. 

Øvrige rapporteringspunkter

Ny statlig betalingsordning i SFO/AKS.
Gjelder elever på 1.-2.t rinn og elever med særskilte behov på 5.-7.trinn 
Fra 1.8.20 ble det iverksatt en statlig ordning for 1.- og 2. klassinger som tilsier at ingen skal betale mer enn 6 prosent av 
husstandsinntekten for opphold i SFO/AKS. Ordningen er finansiert av staten med 1,1 million kroner for høsthalvåret 2020. 
Dette er et tiltak for å sikre lavere oppholdsbetaling for barn i husholdninger med lav inntekt. I Drammen kommune er det per 
september 229 barn som kommer inn under ordningen for 6 prosent på 1. og 2.trinn.

Samtidig innførte også regjeringen en nasjonal ordning med gratis plass på SFO/AKS for barn med særskilte behov på 5.-7. 
trinn. Per september er 22 barn i kommunen omfattet av ordningen. Drammen kommune har mottatt 400 000 kroner i statlig 
tilskudd for høsthalvåret 2020 og det dekker foreldrebetaling for cirka 24 barn. Kostnader utover dette må kommunen dekke 
innenfor eget programområde.   

Sommerskolen
Sommerskolen 2020 ble på grunn av pandemien gjennomført med redusert kurstilbud til barn og unge i kommunen i forhold 
til tidligere år. Det ble i år organisert for 300 elevplasser hver uke i totalt tre uker, til sammen 900 elevplasser. Tidligere har 
sommerskolen kunnet tilby inntil 1 600 elevplasser over fire uker. Det var i budsjettet satt av 3 millioner kroner til sommerskolen 
2020, men på grunn av redusert sommerskoletilbud ble den totale kostnaden om lag 2 millioner kroner. Innsparingen på 
cirka 1 million kroner er medregnet i det totale pandemiregnskapet for programområdet.

Prosjekt gratis skolemat på én skole 
I økonomiplanen 2020–2024 ble P01 tildelt 0,5 millioner kroner til igangsetting av et gratis skolematprosjekt på én skole i 
kommunen. På grunn av smittevernstiltak har skolematprosjektet så langt ikke latt seg gjennomføre. 
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P02 Barnehager
Programområdet består av 86 barnehager, 36 kommunale og 50 private. Drammen kommune har barnehageplasser til alle 
som søker. Barnehagene oppfyller bemannings- og pedagognormen.  

Programområdet viser et positivt resultat på 5,6 millioner kroner per 2. tertial. Prognose for programområdet er et 
mindreforbruk på 7 millioner kroner. 

Situasjonen rundt pandemien estimeres til å koste barnehagene rundt 25,5 millioner kroner i 2020, hvorav 20 millioner knyttet 
til brukerbetaling allerede er kompensert.

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med en engangsbevilgning på ytterligere 3,3 millioner kroner for å 
dekke innmeldte kostnader vedrørende pandemien i 2020. 

Økonomisk status

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 294 477 283 821 10 655 447 795
Andre driftsutgifter 368 658 386 210 -17 553 553 815
Sum Driftsutgifter 663 135 670 032 -6 897 1 001 609
Andre inntekter -91 874 -104 958 13 085 -122 743
Ref. sykelønn -18 333 -17 699 -634 -27 511
Sum driftsinntekter -110 207 -122 658 12 451 -150 254
Netto resultat 552 928 547 374 5 554 851 355

Programområdet viser et positivt resultat på 5,6 millioner kroner per 2. tertial. Spesialpedagogiske tjenester har et merforbruk 
på 6,7 millioner kroner per 2. tertial. Driften av kommunale barnehager har et positivt avvik på 8,2 millioner per 2. tertial. 

Vurdering
Det er per september i alt 4 801 barn i barnehagene i Drammen. Det er en reduksjon på vel 235 barn siden i juni. 
Reduksjonen er stor, men følger i stor grad ordinær sesongtrend. I forhold til tallene fra desember 2019 er det for året alt 
plassert i snitt 13 flere barn i barnehage. Med ledig kapasitet og åpent inntak er det ventet en økning i barnetallet utover 
høsten. Kun 67 prosent av 2019-kullet er i dag plassert i barnehage per november 2020. 
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De største variasjonene så langt i år finner vi i de private barnehagene.

Gratis barnehage
Hensikten med den kommunale ordningen gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og styrke 
norskspråkelig kompetanse. Staten regulerer grensen for gratis kjernetid i barnehage (20 t/u for 2-6 åringer) i forbindelse 
med statsbudsjettet hvert år. 

Merutgiften ved å gi denne gruppen tilbud om fulltids gratisplass kompenseres ikke av staten, ettersom det er en lokal 
ordning. Dagens innslagspunkt for gratis barnehage er på 462 000 kroner. 

Spesialpedagogiske tiltak
Utgiftene til spesialpedagogisk hjelp er til enhver tid avhengig av antall vedtak og omfanget av disse. Det er mange 
barn med store og sammensatte hjelpebehov, og disse må tildeles ressurser. Antallet barn som har fått vedtak om særskilt 
tilrettelegging er økende. Dette er en bekymringsfull utvikling. Per 2. tertial er det et merforbruk på 6,7 millioner innenfor 
spesialpedagogiske tiltak. 

Opprettelsen av egen virksomhet for spesialpedagogiske tjenester med harmonisering og tjenesteutvikling på området, er et 
omfattende arbeid som er under gjennomføring. En forventet effektivisering vil derfor ikke kunne forventes inneværende år.

Utenbysbarn, «handelsbalansen»
Det er flere drammensbarn som går i barnehager i andre kommuner enn det er utenbysbarn i drammensbarnehager. Per 
første halvår er resultatet -1,1 millioner kroner.

Økonomiske effekter av pandemien
De kommunale barnehagene har per august merutgifter på 3,3 millioner kroner som følge av pandemien. Samtidig er 
mindreforbruket i kommunale barnehager en indirekte effekt av ukene med nedstengning i vår. Rådmannen foreslår å styrke 
programområdet med 3,3 millioner kroner for å dekke pandemirelaterte kostnader. 

Tiltak
Det jobbes kontinuerlig med å sikre god økonomisk drift av barnehagene i 2020. Målet er at antall årsverk skal tilpasses 
pedagog- og bemanningsnormen. Normene avhenger igjen av barnetallet og om nåværende barnehageplasser blir fylt 
opp. 

Konklusjon
Rådmannen forventer et mindreforbruk for programområdet på 7 millioner kroner for året. 

Øvrige rapporteringspunkter 

Ledig kapasitet i barnehagene
Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser til en viss grad blir 
fylt opp i løpet av høsten. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn. Det arbeides med å 
nedskalere driften av kommunale barnehager da det er overkapasitet på barnehageplasser i Drammen.
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Sammendrag status investeringer
Av årsbudsjettet på 3,9 millioner kroner (kommunekassa) er det per august påløpt 0,8 millioner kroner. Av 
budsjettmidlene tilhører 2,0 millioner kroner Fjellhagen barnehage. I regi av Drammen Eiendom KF er det i 2020 budsjettert 
(revidert) 41,5 millioner kroner til utbygging av Fjellhagen barnehage. Per august er det påløpt 26,9 millioner kroner. 
Drammen Eiendom KF har budsjettert 1,4 millioner til oppgradering av barnehager. Per august er det påløpt 0,4 millioner 
kroner. 

P03 Forebyggende tjenester
Forebyggende tjenester har per 2. tertial et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner.

Det ble i 1. tertial kompensert for utgifter knyttet til pandemien på i alt 1,3 millioner kroner. Programområdet melder foreløpig 
ingen økte utgifter utover dette i 2. tertial. 

Forebyggende tjenester melder i balanse mot årets slutt. 

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 
2020

Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 200 993 199 066 1 927 312 180
Andre driftsutgifter 51 018 52 263 -1 245 96 859
Sum Driftsutgifter 252 011 251 328 682 409 039
Andre inntekter -10 233 -11 450 1 217 -41 551
Ref. sykelønn -4 505 -6 154 1 649 -6 985
Sum driftsinntekter -14 738 -17 605 2 866 -48 535

Netto resultat 237 272 233 724 3 548 360 504

Status
Programområdet har et positivt resultat på 3,5 millioner kroner per 2. tertial. Dette er i hovedsak knyttet til virksomheten 
Helsefremmede tjenester 0-100 (HFT 0-100). HFT 0-100 har hatt en utfordring med å bemanne opp ubesatte stillinger 
igjennom 2020. Tjenesteområdet har i tillegg endret regnskapspraksis i forhold til inntektsføring fra HELFO. Dette medfører en 
merinntekt i 2020 som ikke videreføres i 2021.

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

Det er utover dette ikke påløpt vesentlige utgifter i 2. tertial og programområdet dekker det som er innenfor egne rammer.

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

Ansvaret for enslige mindreårige flyktninger ligger under barnevernet. Ett av tiltakene for å tilpasse seg til rammen var å 
bruke ansatte fra oppfølgingsteamet i turnus i bofellesskapet. Dette har det ikke vært mulig å få til på grunn av behovet for 
oppfølging av ungdom som ikke bor i dette fellesskapet. 
 
Disse ungdommene ble også rammet ekstra hardt av koronatiltakene fordi mange har et begrenset nettverk og nå ble enda 
mer isolert. De har dermed hatt ytterligere behov for kontakt med ansatte i avdelingen. Det knyttes større behov for støttetiltak 
til fosterhjem og vertsfamilier enn forutsatt grunnet større behov hos ungdommer. Avdeling for enslige mindreårige flyktninger 
melder et negativt avvik på 0,5 millioner kroner. Samlet melder barnevernet et underskudd på 4,5 millioner kroner. 
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PP-tjenesten
Tjenesteutvikling spesialpedagogisk hjelp i barnehagen - samarbeid ppt og barnehage – 

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

For å redusere ventelistene og frigjøre kapasitet til forebyggende og systemrettet arbeid, planlegger tjenesten kjøp av ekstern 
kompetanse for å utarbeide sakkyndige vurderinger. PPT går i balanse mot årets slutt.

Helsefremmende tjenester 0–100
Tjenesteområdet har hatt en utfordring med å bemanne opp ubesatte stillinger igjennom 2020. Det medfører at tjenesten vil 
ha et positivt avvik mot årets slutt.

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

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

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

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

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

P03 har etablert fellesarenaer der man vurderer i hvilke saker det er mulig å oppnå resultater gjennom et utstrakt tverrfaglig 
samarbeid. Tjenestene benytter verktøyet FIT (feedback-initierte-tjenester) for raskt å kunne treffe med tiltak som oppleves som 
nyttig for mottaker av tjenesten.

Nedgangen på 12 plasserte barn fra januar til august kan indikere at samhandlingsstrukturene knyttet til forebyggende 
arbeid begynner å fungere.
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Konklusjon/prognose 
HFT 0-100 har et større innkjøpsbehov knyttet til inventar og utstyr for å oppnå en tilfredsstillende standard.

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

Barnevernet melder et merforbruk på 4,5 millioner kroner. Programområdet samlet melder balanse mot årets slutt inklusive 
omdisponering av 1,65 millioner kroner fra drift til investering i HFT 0-100. Det som dekker opp for merforbruket i 
barnevernet, er ubesatte stillinger i Helsefremmede tjenester 0-100.

Øvrige rapporteringspunkter
Fordi barnevernloven er en rettighetslov, dvs. at alle barn som har behov for tiltak i henhold til kriteriene i loven har krav på 
dette, vil prognosene for fremtidige kostnader til barneverntiltak være forbundet med usikkerhet. Plasserte barn er, sammen 
med lønnsutgifter, de største budsjettpostene. Når fylkesnemnda vedtar at barn skal plasseres utenfor hjemmet, er dette 
kostnader som barneverntjenesten i liten grad kan påvirke. 

Arbeidet pågår kontinuerlig med å iverksette avhjelpende tiltak i familien, for å redusere behovet for plassering i fosterhjem 
eller institusjon. Ved å intervenere tidlig med rett hjelp prioriteres forebygging framfor reparering. Det er etablert arenaer for 
samhandling på tvers av profesjoner i barnevern, PP-tjenesten og HFT 0-100 for å oppnå dette. Målsettingen er å hjelpe 
familier før det er grunn til å bekymring for omsorgsevne og samhandling i familien.

Barnevernet samarbeider også med Helse og omsorg om barn som har rettigheter knyttet til to lovverk, både barnevernloven 
og helselovgivingen. Kommunens egne utgifter forbundet med omsorg for disse barna kan oppfylle kriteriene knyttet til 
ressurskrevende brukere.  Kommunens egenandel øker hvert år og det er kun direkte (ansikt til ansikt tid) lønnsutgifter utover 
dette som refunderes med 80 prosent (ref. helsedirektoratet).

Barnevernet forbereder implementering av ny barnevernsreform som iverksettes i 2022. Innhold og konsekvenser vil omtales i 
økonomiplan 2021-2024.

Lokaler
PP-tjenesten

PP-tjenestens Avdeling Nord i Mjøndalen er lokalisert i innleid bygg som ikke er tilrettelagt for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Drammen Eiendom KF vurderer utbedring av lokalene.  Testrom, som er tilpasset tjenestens behov med god 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede, er i dag gjenstand for sambruk med voksenopplæringen i Mjøndalen. 

Helsefremmede tjenester
Tjenesteområdet ble tildelt 2,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Målsettingen med forsterkningen er å sikre 
forebyggende tilbud til sårbare barn og unge i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Følgende prioriteringer er foretatt: 

Helsestasjon 0-5 år: Jordmor, ett årsverk og helsesykepleier, 0,25 årsverk

Skolehelsetjenesten: forsterkning av skolehelsetjenesten på Marienlyst skole, ett årsverk

Ergoterapi for barn og unge, 0,5 årsverk.

Restbeløpet benyttes til aktiviteter der utsatte barn og unge får aktivitetstilbud sammen med andre barn og unge. Disse 
tilbudene gis i samarbeid med programområde kultur, idrett og frivillighet.

Det er registrert avvik i forhold til kapasitet i jordmortjenesten i juni og juli måned. Det var ikke mulig å oppfylle kravene i 
Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen hvor det fremgår at gravide bør få tilbud om første konsultasjon så 
snart som mulig - og senest en uke etter at hun hunveder seg til fastlege eller jordmor for å avtale time. I Drammen kommune 
var det i juli måned 40 gravide som ikke fikk tilbud om time innen en uke.  Forebygging er satsningsområde i kommunen og 
hensikten med den første samtalen tidlig i svangerskapet er å identifisere behov for veiledning, støtte og for å oppmuntre til 
sunne levevaner.
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Nøkkeltall

Diagrammet viser antall nye meldinger og antall undersøkelser av barn i barnevernet innfor nevnt periode. Antallet har ligget 
fra 69 til 112 i tidligere måneder. Antallet i august var 151.

 

Diagrammet viser en stor økning i antall bekymringsmeldinger i august. Antallet plasserte barn har hatt en nedgang på 12 
siden nyttår. Antall akuttplasseringer varierer fra måned til måned, men august har færrest slike. Plassering av barn utenfor 
hjemmet er den største kostnadsdriveren i tjenesten.
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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
Den er i alt fem programområder i utvalgets ansvarsområde: Programområde 04 - Helse, Programområde 05 -Tjenester 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Programområde 06 -Hjemmetjeneste og institusjon, Programområde 07 - rus- og 
psykiske helsetjenester og Programområde 8 - Sosiale tjenester, etablering og bolig .

Hovedutvalget har ansvar for helsetjenester, medisinskfaglige tjenester, legevakt, psykososial beredskap, habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester, inkludert hjelpemidler, ulike typer korttidsplasser, omsorgstjenester i hjemmet og i institusjon, psykisk 
helse og rustilbud, sosiale tjenester og arbeid og inkludering.

Hovedutvalgsområdet helse, sosial og omsorg har et samlet merforbruk i 1. tertial på 83,1 millioner kroner. Om lag 33,4 
millioner kroner er direkte knyttet til merutgifter som følge av pandemien. Rådmannen arbeider for å redusere merforbruket.

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

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

Det pågår et strategisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i et forventet fremtidig økt behov for heldøgnsomsorg som følge av 
befolkningsvekst. I mai la rådmannen frem første del av et kunnskapsgrunnlag. Dette var knyttet til innbyggere som er 80 år 
og eldre.

Status økonomi
Beløp i 1000
Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 

2020
Avvik hiå. Rev. bud. 2020

P04 Helse 222 256 236 778 -14 522 341 054

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 219 453 228 195 -8 742 322 612
P06 Hjemmetjenester og institusjon 725 098 770 587 -45 489 1 064 313
P07 Rus og psykisk helse 117 068 118 758 -1 690 158 815
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 248 393 261 070 -12 678 409 001
Sum 1 532 269 1 615 388 -83 119 2 295 794

P04 Helse
Per 2. tertial har programområdet et samlet merforbruk på cirka 14,5 millioner kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet 
til håndtering av pandemien. Alle virksomhetene i dette programområdet, Medisinskfaglig virksomhet, Drammen legevakt, 
Drammen helsehus og Aktivitet og rehabilitering, har forsterket tjenestetilbudet. Iverksatte smitteverntiltak fra 12. mars har med-
ført store endringer i driften i programområdet. Dette medfører betydelige kostnader knyttet til innleie av helsepersonell for å 
sikre den ordinære driften.
I perioden har fastlegedekningen sunket til under 100 prosent og behovet for tiltak for å sikre nok fastleger har blitt ytterligere 
aktualisert. 

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for utgifter knyttet til pandemien med 7,6 millioner kroner.

Det anslås at programområdet vil få et merforbruk på 10,3 millioner kroner ved årets slutt. Rådmannen arbeider for å 
redusere merforbruket.  
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 
2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 166 098 177 020 -10 923 254 729
Andre driftsutgifter 96 728 106 402 -9 674 150 599
Sum Driftsutgifter 262 825 283 422 -20 597 405 328
Andre inntekter -37 340 -41 257 3 917 -59 134
Ref. sykelønn -3 229 -5 387 2 158 -5 140
Sum driftsinntekter -40 569 -46 644 6 075 -64 274
Netto resultat 222 256 236 778 -14 522 341 054

Programområdet viser et merforbruk mot budsjett på 14,5 millioner kroner per 2. tertial. Av dette er 10,5 millioner kroner 
tilknyttet håndteringen av pandemien. Dette merforbruket kommer i tillegg til at programområdet er kompensert 18,5 millioner 
kroner for pandemirelaterte kostnader per 2. tertial. Resterende merforbruk er tilknyttet ordinær drift.

Vurdering/analyse
Beredskapsordninger og utvidet legevaktsdrift i forbindelse med pandemien medfører store lønnskostnader, som viser seg i 
merforbruket på 10,9 millioner kroner. Samtidig er det vakanser i flere virksomheter som bidrar til å dekke opp den varslede 
budsjettutfordringen, som utgjør 3 millioner kroner per 2. tertial. 

Merforbruket på andre driftskostnader på 9,7 millioner kroner knyttes delvis til innkjøp av medisinsk utstyr og forbruksmateriell 
til håndtering av pandemien. I den ordinære driften medfører utfordringer med å ansette kvalifisert helsepersonell betydelige 
innleiekostnader, primært hos Drammen Helsehus. Det jobbes kontinuerlig med å løse disse utfordringene. Det er ellers 
noe lavere ordinær aktivitet i flere tjenester, med bortfall av eksempelvis reisevaksinering, gruppeaktiviteter i fysio- og 
ergoterapitjenesten og mindre pågang i ordinær legevakt. Dette medfører noe lavere driftskostnader, men også bortfall av 
inntekter. 
 
De sentrale forhandlingene om driftstilskudd til de private fysioterapeutene er utsatt grunnet pandemien, dette gir et 
midlertidig mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Legevakta i Drammensregionen IKS er avviklet, og programområdet har 
hatt kostnader på 1,1 millioner kroner tilhørende det interkommunale selskapet. Dette vil bli avregnet mot balansen slik at 
driftsregnskapet i vertskommunesamarbeidet i 2020 ikke påvirkes.

Pandemien påvirker inntektsbildet både med inntektsbortfall grunnet redusert aktivitet og økte refusjonsinntekter fra staten. 
Programområdet har også en ekstraordinær refusjonsinntekt fra 2019 på 1,7 millioner kroner tilknyttet fysioterapitjenesten. 
Totalt er merinntekten i driften 3,9 millioner kroner. I tillegg ligger sykelønnsrefusjoner 2,2 millioner kroner over budsjett.

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

KAD-senger ved Drammen legevakt er avviklet og personell omdisponert til pandemirelaterte tiltak. 

Konklusjon
Programområdet ble i 1. tertial kompensert med 24,2 millioner kroner for å dekke merkostnader knyttet til pandemien. Det er 
innmeldt ytterligere merkostnader per utgangen av august og rådmannen foreslår å kompensere for dette med 7,6 millioner 
kroner i 2. tertial. 

I den ordinære driften meldes et forventet merforbruk på 10,3 millioner kroner, i all hovedsak tilknyttet innleie av personell. 
Vakanser, sykelønnsrefusjon og ekstraordinære inntekter i 2020 dekker opp for budsjettutfordringene, samt merkostnad 
tilknyttet oppbemanning av psykososial beredskap i hele budsjettåret (1,0 million kroner).

Øvrige rapporteringspunkter

Fastlegeordningen
I 1. tertial ble det varslet om en forverret situasjon for fastlegekapasiteten i Drammen kommune i årets første fire måneder. 
Det ble også varslet om arbeid med å få på plass to nyopprettede fastlegehjemler ved Knutepunkt Strømsø og behov for 
ytterligere flere hjemler. Per 2. tertial har det ikke lyktes å få etablert fastlegekontor ved knutepunkt Strømsø. Per 2. tertial er det 
kun to fastleger som har ledig plass på sine lister, begge lokalisert i Svelvik. Rådmannen kommer tilbake i egen politisk sak og 
i økonomiplanen med vurdering av nye tiltak for å bedre innbyggernes tilgang på fastleger.
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Psykososial beredskap
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. Kommunestyret tok saken til orientering i junimøtet. Dette ble også meldt i 1. 
tertial. Rådmannen legger opp til politisk behandling av sak om psykososial beredskap innen utgangen av året.

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Det anslås at programområdet vil kunne få et merforbruk på mellom 7 og 8 millioner kroner ved årets slutt. Det gjennomføres 
tiltak for å redusere merforbruket.

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 
2020

Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 214 649 223 076 -8 428 343 413

Andre driftsutgifter 17 714 21 842 -4 128 46 382

Sum Driftsutgifter 232 363 244 918 -12 555 389 795
Andre inntekter -2 361 -4 774 2 413 -49 497

Ref. sykelønn -10 549 -11 950 1 400 -17 686

Sum driftsinntekter -12 910 -16 723 3 814 -67 183
Netto resultat 219 453 228 195 -8 742 322 612

Status
Programområdet har per august et merforbruk på 8,7 millioner kroner. Merforbruket ligger i hovedsak på lønn og skyldes økt 
ressursbruk som følge av økt tjenestebehov.

Kostnader knyttet til pandemien 
Det er i perioden fra januar til og med august påløpt kostnader på i alt vel 2,1 millioner kroner knyttet til pandemien. 

Det anslås at samlede kostnader for 2020 vil beløpe seg til om lag 3,6 millioner kroner.  

Vurdering/ analyse
Eventuelle endringer i brukeres hjelpebehov vil kunne medføre økte utgifter på kort sikt. Enkeltbrukeres hjelpebehov kan 
variere, og vil i perioder være økende. Det gjennomføres individuelle faglige vurdering fra sak til sak om bistanden skal økes 
fast eller om det skal ytes ekstra hjelp i perioder. Det vil eksempelvis gi betydelige utslag i regnskapet, dersom det blir behov 
for å endre fra hvilende til våken nattevakt.

Det er arbeidet med å kartlegge og analysere behovet for tilpassede boliger for tjenestemottakere innenfor 
programområdet. Arbeidet vil fortsette inn i den boligsosiale handlingsplan for de under 80 år som starter opp i løpet av 
høsten. 

Igangsatte tiltak for å begrense merforbruk

Demografikartlegging
Planlegging av langsiktig investerings- og driftsbehov sett ut fra et demografisk utviklingsbilde er påbegynt. 

Omdisponere og utvikle avlastning- og aktivitetssenhetene
Det vurderes som hensiktsmessig og smart at man i en ny virksomhet ser samlet på ressursene til aktivitet og avlastning. Det 
forventes at dette endringsarbeidet vil gi en mer effektiv drift, men de  økonomiske effektene er usikre, særlig på kort sikt.

Redusere kjøpte tjenester
For å kunne redusere omfanget av kjøpte tjenester er programområdet avhengig av investeringer.  Tilbakeføring av kjøpte 
tjenester til tiltak i kommunal regi må foretas gradvis og planlagt ,og det er viktig å planlegge for tilførsel av nødvendig 
kompetanse.
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Transport til/fra dag- og aktivitetssenter
Det planlegges for å transportere med egne leasede biler for enkelte tjenestemottakere til og fra dag- og aktivitetssenter. 
Dette er et tiltak som i denne omgang begrenses til enkelte personer der det av erfaring ikke har fungert optimalt med dagens 
transportordning.

Effektivisering
Det arbeides med effektivisering av arbeidsprosesser, blant annet ved hjelp av digitale løsninger.

Konklusjon/ prognose
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 på enkelte områder. Foreløpige analyser viser at det blir innvilget behov 
for flere tilpassede boliger enn programområdet kan fremskaffe. Dette medfører økte kostnader til kjøpte tjenester på kort 
sikt. Det jobbes med flere tiltak, men disse har blitt forsinket under pandemien, og noen tiltak er langsiktige. Det anslås et 
merforbruk mot slutten av året på mellom 7 og 8 millioner kroner.   

Øvrige rapporteringspunkter

Status Pilot prosjekt Livsfortellingsarbeid. (Planlagt ferdig vår 2021).  
Bruker orientert utviklingsarbeid. 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. 

Grunnleggende avtaler for samarbeid mellom OsloMet og Drammen kommune er på plass. Det arbeides nå med å få på 
plass en fremdriftsplan med oversikt over informasjonsmøter for tjenestemottakere og ansatte på de tjenestestedene som har 
takket ja til deltakelse. 

Status tiltak for livsmestring og velferdsteknologi
Overførte midler fra helsedirektoratet til livsmestring og velferdsteknologi ble meldt i 1. tertial. Hovedmålet er at bruk av 
teknologi skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser (livsmestring) og kunne bidra til at barn 
og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. På grunn av pandemien har prosjektet blitt 
forsinket.

Status investeringer

Lille Åsgaten 3, bolig – nybygg
Lille Åsgaten 3 består av tre nye bygg, A, B og C med til sammen 15 leiligheter. Bygg A og B, er bygget i tre etasjer, med 
to leiligheter per etasje. Det er etter søknad innvilget tilskudd fra Husbanken.  
Bygg C er godkjent som avlastningsinstitusjon i to etasjer og består av tre leiligheter, fellesareal og en base for ansatte.  
Bygg C brukes foreløpig som mulig alternativ boenhet for eventuelle koronapasienter for målgruppen innenfor 
programområdet, og dette vil vedvare ut desember. 

Aktiviteten, dag- og aktivitetssenter
Aktiviteten er et nybygg i to 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 tomten er på rundt 1700 m2. Aktiviteten har egen skjermet 
hage.

Bygget er ferdig og tatt i bruk. Det eneste som gjenstår er formell overtakelse av tekniske anlegg etter gjennomført 
prøvedriftsperiode. Prosjektet er sluttført innenfor samlet investeringsramme på 42,3 millioner kroner. For ytterligere informasjon 
vises til 2. tertialrapport fra Drammen Eiendom KF.

Korsveien 68 - planlagt botilbud med base
Korsveien 68 ble totalskadet i brann i 2013. Det ble høsten 2019 utviklet mulighetsstudie/ skisseprosjekt for etablering 
av tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er gjennomført en kvalitetssikring og revidering av 
skisseprosjektet for etablering av åtte boenheter med fellesfunksjoner og personalfasiliteter. 

Konseptvalgfase er sluttstilt. Det er utarbeidet et revidert skisseprosjekt på bakgrunn av innspill fra bestiller/brukergruppen. 
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. I Økonomiplan 2019-22 ble det avsatt en 
investeringsramme på 21,0 millioner kroner. 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 11,7 millioner kroner. I forbindelse med forsikringsoppgjør etter 
brann i 2013, ble det utbetalt 5,8 millioner kroner.
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Anslått investeringsbehov på grunnlag av foreliggende konsept, ekskl. inventar og utstyr, er på om lag 50 millioner kroner. 
Dersom prosjektet skal videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-24.

Blichs gate 1 - kartlegging nytt bofelleskap 
Det kartlegges om 5. etg. i Blichs Gate 1 kan tilpasses for personer med nedsatt funksjonsevne med utvidet bistands behov. 
Etasjen er del av et sameie, og inneholder i dag leiligheter for eldre, samt fellesarealer og personalfasiliteter som eventuelt 
vil bli tatt i bruk. En eventuell omdisponering vil utløse behov for oppgradering, og søknadsplikt samt godkjennelse fra 
Arbeidstilsynet.

Basert på foreløpige antakelser anslås kostnader til oppgraderinger og endringer til 2,5 millioner kroner.

Flisa og vaktrom/base 
I Flisa Borettslag i Krokstadelva er det i dag en personellbase. Det vurderes at basen ikke er godkjent etter gjeldende 
forskrifter. Dette dreier seg om forhold knyttet til fasiliteter som garderober, toalett, møte/samtalerom, kontorer og lager. 
Dette kan løses gjennom en utvidelse av det bebygde arealet på nåværende friareale mellom dagens personalbase og 
leilighetene 23-27.

Kostnadene ved en eventuell realisering av prosjektet anslås til om lag 10 millioner kroner (inkl. mva.).

Gitt finansiering må tegningene kvalitetssikres hos Drammen Eiendom KF og deretter settes ut på konkurranse. Skal prosjektet 
videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-24.

 

P06 Hjemmetjenester og institusjon
Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 16,7 millioner kroner for merkostnader knyttet til pandemien.   

Det forventes allikevel at programområdet vil få et merforbruk på mellom 25 og 35 millioner kroner ved årets slutt. 
Rådmannen arbeider for å redusere merforbruket. Det gjennomføres tiltak for å redusere kjøp av eksterne tjenester, og 
å styrke kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 
2020

Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 664 922 709 985 -45 063 1 037 441
Andre driftsutgifter 235 998 250 457 -14 459 347 816
Sum Driftsutgifter 900 920 960 441 -59 521 1 385 257
Andre inntekter -140 502 -147 728 7 226 -264 327
Ref. sykelønn -35 320 -42 127 6 806 -56 617
Sum driftsinntekter -175 822 -189 855 14 033 -320 944
Netto resultat 725 098 770 587 -45 489 1 064 313

Status 
Programområdet har per august et merforbruk på 24 millioner kroner, ekskl. merkostnader relatert til pandemien. Det er blant 
annet et etterslep på inntekter fra andre kommuner i forbindelse med kjøp av smittevernutstyr og lager. Rådmannen foreslår å 
kompensere programområdet med 16,7 millioner kroner for å dekke merkostnader knyttet til pandemien.

Vurdering/analyse
Programområdet ble budsjettmessig styrket med 17 millioner kroner som en varig rammestyrking i 1. tertial. Disse midlene er 
fordelt og flere virksomheter har fått bedre rammer i form av økt finansiering til både hjemmetjenester og institusjonene.  

Netto lønnskostnader (ekskl. pandemirelaterte utgifter) er 5,7 prosent høyere enn periodisert budsjett og halvparten av 
dette skyldes økte kostnader til ekstrahjelp, vikarer og overtid. Andre driftsutgifter viser mindreforbruk på 12 millioner kroner.

2019 var preget av stor økning i hjemmetjenester og et økt behov for kjøpte tjenester. Antall brukere som mottar hjemmetjenester og 
antall vedtakstimer så langt i år, viser variasjoner fra måned til måned, men volumet totalt sett er så å si stabilt.
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På grunn av pandemien er det vanskelig å se en tydelig trend. Det følges nøye med på utviklingen.

Beleggsprosent i sykehjemmene hittil i år er på over 94 prosent. Det forventes større press i institusjonene for resten av året, 
da antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus begynner å øke etter en periode med lavere aktivitet, som konsekvens av 
pandemien.

På grunn av situasjonen rundt pandemien har det vært vanskelig å igangsette omorganisering av antall og type plasser og 
reduksjonen i kjøpte tjenester. Disse planlagte efffektiviseringstiltakene vil det ta lengre tid å gjennomføre og dette vil ikke gi 
effekt i 2020.

Samlede pandemirelaterte utgifter på programområdet er på 60,2 millioner kroner ved utgangen av august. 

Tiltak
Gjennomføring av planlagte tiltak tas nå opp igjen, og følgende områder er sentrale: 

• Organiseringen av antall og type institusjonsplasser

• Vurdering og reduksjon av kjøpte tjenester

• Gjennomgang av vedtak om hjemmetjenester og harmonisering av tildelingspraksis

• Effektivisering av arbeidsprosesser, blant annet med digitale løsninger

Konklusjon/prognose
Programområdet har fortsatt utfordringer i 2020 på enkelte områder, med flere usikkerhetsmomenter og en krevende 
økonomisk situasjon. En framskrivning av dagens situasjon tilsier et merforbruk mot slutten av året på mellom 25 og 
35 millioner kroner i tillegg til merkostnader knyttet til pandemien. Det arbeides med tiltak for å begrense merforbruket.   

Øvrige rapporteringspunkter

Utskrivningsklare pasienter (USK) 
På tross av koronapandemien har kommunen klart å holde antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter på et relativt 
lavt nivå, med et gjennomsnitt på 26 betalingsdøgn per måned i årets 7 første måneder og mellom 0 og 14 døgn siden 
mars. Antall meldte utskrivningsklare pasienter fra Vestre Viken har vært stabilt i perioden med en liten økning i august.

Digitalt førstevalg – mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
Anskaffelsesprosessen med anskaffelse av mestrings- og trygghetsskapende teknologi og velferdsteknologisk plattform er 
ferdigstilt og det forventes kontraktsignering med leverandør i løpet av oktober. Avtalen trer i kraft umiddelbart etter signering.

Smittevernutstyr
For å opprettholde god lagerbeholdning av smittevernutstyr planlegges innkjøp av mer smittevernprodukter enn tidligere 
planlagt. Det økte behovet for smittevernutstyr gjelder overflatesprit, munnbind, hansker og smittefrakker beregnet til en 
totalkostnad på om lag 5,8 millioner kroner. 

Endring fra dobbelt- til enkeltrom
Av smittevernhensyn har flere dobbeltrom (KT-plasser) blitt gjort om til enkeltrom. Dette har medført en nedgang i antall 
sykehjemsplasser som er kompensert ved å opprette 8 nye plasser ved Svelvik sykehjem.

Kvarter Helleristningen
Det er 19 omsorgsboliger under oppføring på Åskollen. Det er tidligere meldt at disse skulle være ferdigstilt ved årsskiftet. 
Drammen Eiendom har meldt om at ferdigstilling først vil bli i mai 2021. 

Investeringer
Det er per 2. tertial påløpt investeringskostnader på 0,6 millioner kroner i forbindelse med ny hjemmesykepleieavdeling. I siste tertial 
vil det komme flere kostnader relatert til inventar og utstyr. Innenfor Drammen eiendom er det påløpt 48,7 millioner kroner i forbindelse 
med etablering av tilrettelagte boliger i Helleristningen.

Krokstad sykehjem. I vedlegg til 1.tertialrapport redegjorde Drammen Eiendom KF status i prosjektet om bygging av et nytt sykehjem 
i Krokstadelva. Prosjektet er planlagt og videreført ut fra tidligere planer i tidligere Nedre Eiker. Prosjektet har et gjennomarbeidet 
skisseprosjekt. Drammen Eiendom KFs anbefaling er at prosjektet går videre til forprosjekt, i henhold til Drammen kommunes reglement 
for investeringsprosjekter. Gjennomføringsfasen kommer etter investeringsbeslutning, noe som legges opp til blir i Økonomi og 
handlingsplan 2022-2025. I sak 98/20 «Investeringsrammer og prioriteringer i økonomiplanarbeidet», vedtok kommunestyret i møte 
22. september at nytt sykehjem i Krokstadelva, ny bybru og ungdomsskole på Åskollen er de investeringsprosjektene som har høyest 
prioritering. Tidligere føringer om at Krokstad sykehjem skal bygges i massiv tre tas ut, fordi dette kom for sent inn i prosjektet og vil føre 
til store ekstra kostnader.
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P07 Rus og psykisk helse
Rådmannen forventer at programområdet vil få et merforbruk på 2,8 millioner kroner ved utløpet av året. Dette forutsetter at 
iverksatte tiltak gir forventede reduserte kostnader.  

Rådmannen arbeider for å redusere merforbruket. Det gjennomføres tiltak for å redusere kjøp av eksterne tjenester, og 
å styrke kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

Beregninger som er foretatt viser at tildelte lønnsmidler når det gjelder avtalefestede tillegg ikke er tilstrekkelig i forhold til den 
virkelige driftssituasjonen. Beløpet på årsbasis er anslått til 5,2 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at programområdet blir tilført 83 000 kroner som kompensasjon for pandemirelaterte kostnader som er 
påløpt per 2. tertial. 

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 
2020

Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 87 430 88 170 -740 137 526

Andre driftsutgifter 37 230 41 738 -4 508 56 556

Sum Driftsutgifter 124 661 129 908 -5 247 194 081
Andre inntekter -3 692 -7 156 3 464 -29 412

Ref. sykelønn -3 900 -3 994 94 -5 855

Sum driftsinntekter -7 592 -11 150 3 558 -35 267
Netto resultat 117 068 118 758 -1 690 158 815

Økonomisk status
Programområdet har per august et regnskapsført merforbruk på 1,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. 

Lønn inkludert sosiale kostnader har et merforbruk på 0,7 millioner kroner per august. Dette er i hovedsak knyttet til 
avtalefestede tillegg. 

Sykelønnsrefusjon viser en merinntekt på 0,1 millioner kroner per august. Forholdet mellom vikarutgifter og sykelønnsrefusjon, 
tilsier at en god del fravær ikke er erstattet med vikarer.

Driftsutgifter (eks mva) viser et merforbruk på 4,4 millioner kroner per august. Tallet inkluderer 4,0 millioner kroner av et 
tidligere identifisert innsparingskrav. I øvrig er merforbruket knyttet til kjøp av eksterne tjenester.

Inntekter (eks mva) viser merinntekter på 3,3 millioner kroner per august. Av dette er 0,8 millioner kroner ikke budsjetterte 
prosjektmidler, 2,3 millioner kroner ikke budsjetterte refusjoner samt salgs- og gebyrinntekter 0,2 millioner kroner. 0,6 millioner 
kroner er tilskudd som foreløpig ikke motsvares av tilsvarende kostnader.

Den økonomiske effekten av pandemien er moderat. Per august er dette beregnet til 
83 000 kroner i 2. tertial, som foreslås tilført programområdet.

Vurdering/analyse
Det er gjort en gjennomgang av samtlige ansvar som gjelder lønnskostnader. Gjennomgangen avslørte unøyaktig 
budsjettering mellom konti og var nødvendig for å kunne være i stand til å kontrollere de virkelige lønnskostnadene som 
påløper. I tillegg er øvrige budsjettposter og periodiseringer gjennomgått og kvalitetssikret, spesielt budsjetter for kjøp av 
eksterne tjenester.

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

Kjøp av private tjenester erstattes med egenproduserte tjenester  1,4 millioner

Vikar og overtid reduseres til et minimum     1,0 millioner

Administrativ effektivisering       0,5 millioner

SUM effekt 2020:       2,9 millioner
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Det forventede effekten pr mai var 5,9 millioner kroner. Årsaken til at effekten er lavere enn forventet er at prosessen med å ta 
hjem brukere er blitt forsinket. 

Konklusjon/prognose
Med iverksettelse av tiltak forventer rådmannen at programområdet vil få et merforbruk på året på om lag 2,8 millioner 
kroner i forhold til revidert budsjett. 

Øvrige rapporteringspunkter

Utskrivningsklare pasienter (USK) – psykisk helse og rus 
Hittil i år er det i gjennomsnitt meldt 48 utskrivningsklare pasienter fra sykehus hver måned. Det er hittil i år i snitt betalt for 48 
betalingsdøgn per måned for overliggerdøgn i sykehus. Mange pasienter som blir overliggere er uten fast bopel og oppgis 
å ha behov for tett bemanning store deler av døgnet.  

Kostnadene per 2. tertial er beregnet til 1,9 millioner kroner, basert på telling av overliggerdøgn. Dette er en økning fra 1. 
tertial, hvor rådmannen rapporterte om en tilsvarende kostnad på 0.7 millioner. 

Det gjennomføres en tiltaksplan for at kommunen skal bli bedre rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Rådmannen 
forventer at kostnadene vil reduseres som følge av dette. Rådmannen vil følge utviklingen og effekten av tiltakene i tiden 
fremover.  

Tiltaket «Drammengården» 
Rådmannen rapporterte i 1. tertial 2020 at tiltaket ikke ville bli iverksatt som planlagt i 2020, men ville bli vurdert 
i økonomiplan 2021 – 2024. 

Som forberedelse til økonomiplanarbeidet er det gjennomført møter med Husbanken for å avklare muligheter for 
medfinansiering. Dette vil bli nærmere omtalt i økonomiplanen. For øvrig pågår arbeidet med å forberede en eventuell 
oppstart. 

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Per 2. tertial har programområdet et samlet merforbruk på cirka 12,7 millioner kroner. Rådmannen arbeider for å redusere 
merforbruket.

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 1,5 millioner kroner for å dekke merkostnader forbundet med 
pandemien i 2. tertial.

Merforbruket er i all hovedsak knyttet til sosialhjelp. Iverksatte smitteverntiltak fra 12. mars har medført at arbeidsrettet aktivitet 
for sosialhjelpsmottakere stoppet helt opp frem til august og sosialhjelp har blitt hovedinntekt for flere. Dette har ført til økte 
utbetalinger til den enkelte.

Rådmannen forventer at tiltakene vil kunne gjennomføres med større effekt resten av året. Videre gjennomføres flere 
innsparingstiltak, primært knyttet til bemanningsjusteringer i Ny Start.

Drammen kommune søkte om å få benytte midler knyttet til områdeutvikling av Gamle Strømsø til gratis barnehageplass, 
aktive lokalsamfunn og aktivitet for barn i familier med varig lavinntekt. Søknaden ble avslått fordi slike midler ikke kan 
benyttes til generelle ordninger som gjelder hele kommunen. Rådmannen foreslår derfor å tilføre 7,25 millioner kroner til 
programområdet.  

Rådmannen forventer merforbruk for programområdet på rundt 20 millioner kroner ved året slutt, forutsatt tilførsel av 7,25 
millioner kroner for manglende innvilgede områdemidler til de omsøkte formålene.
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 
2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 157 509 155 151 2 358 250 089
Andre driftsutgifter 132 108 152 114 -20 006 212 877
Sum Driftsutgifter 289 617 307 265 -17 648 462 967
Andre inntekter -37 633 -40 486 2 853 -49 004
Ref. sykelønn -3 591 -5 709 2 118 -4 962
Sum driftsinntekter -41 224 -46 195 4 971 -53 965
Netto resultat 248 393 261 070 -12 678 409 001

Status per august, fordelt på programområdets virksomheter:

NAV, merforbruk 14,7 millioner kroner

Ny start, mindreforbruk 2,1 millioner kroner

Knutepunkt Strømsø, merforbruk 0,07 millioner kroner

Sentrale ansvar P08, balanse. 

De økonomiske merkostnadene forbundet med pandemien er beregnet til cirka 1,5 millioner kroner i 2. tertial, og rådmannen 
foreslår at programområdet kompenseres for dette. 

Vurdering/analyse

NAV
Merforbruket er i hovedsak knyttet til sosialhjelp. Dette omfatter både boutgifter og livsopphold. 
Nedgangen i antall mottakere av sosialhjelp fortsetter (1 165 mottok støtte i august mot 1 227 i mai) ,men utbetalingene 
til den enkelte har økt. Den gjennomsnittlige utbetalingen per bruker har økt de siste tre månedene, fra 8 621 kroner i mai 
til 10 293 kroner i august. Pandemien har ført til at planlagte tiltak for å redusere sosialhjelpsutbetalingene ikke har kunnet 
iverksettes. Stram styring har så langt i år gitt et mindreforbruk på lønn og ordinær drift. NAV ble tilført 5,0 millioner kroner 
som engangsmidler i 2020 til sosialhjelp i 1. tertial. 

Ny start
Samlet sett er det et mindreforbruk/merinntekter i forhold til budsjett på totalt cirka 5.6 millioner kroner per 31.8. Dette 
skyldes mindreforbruk på lønn, tilbakeførte kostnader for introduksjonsstønad utbetalt i 2020 som gjelder 2019, samt lavere 
utbetalinger til etablering av flyktninger enn budsjettert, fordi bosetting fra utlandet delvis har stoppet opp som følge av 
pandemien. På grunn av forsinkelsene i bosettingen har det også vært mindre aktivitet på flere området og også redusert 
behov for tolketjenester. Det har også vært merinntekt på sykelønnsrefusjoner.

Det er et merforbruk i forhold til budsjett på totalt rundt 3,4 millioner kroner som skyldes  «forskuttering» av kostnader for 
miljøarbeidere/pedagogiske medarbeidere i Flyktningetjenesten. Det er forventet at kommunen vil kompensert med 
ekstramidler fra IMDi i tråd med regnskapet for disse kostnadene. Ekstratilskuddet er et søkbart, øremerket tilskudd til 
flyktninger med store helseplager. Disse kostnadene utgjør alene et merforbruk per 31.08 på om lag 2,6 millioner kroner, men 
noe midler er allerede overført fra IMDi slik at merforbruket er lavere enn det regnskapet viser. Det er ikke budsjettert med 
tomgangsleie, som per august beløper seg til rundt 765 tusen kroner. 

Knutepunkt Strømsø
Ved Knutepunkt Strømsø tilbys helsetjenester til barn, ungdom og familie, kulturtilbud og innbyggertorg, pedagogisk 
psykologisk tjeneste og en barnevernsavdeling (undersøkelse og tiltak). Virksomheten har fått tilført personell og lønnsmidler 
fra andre programområder, men ikke midler til løpende driftsutgifter som blant annet strøm, fjernvarme, renovasjon og 
forsikring. I tillegg har Knutepunkt Strømsø hatt flyttekostnader og kostnader til møblering i forbindelse med utbedring av Fjell 
helsestasjon, samt møblering og utstyr til Strømsø helsestasjon som det ikke er gitt midler til. Men på grunn av vakanser og 
sykefravær uten innleie av vikarer, med dertil økte sykelønnsrefusjoner, er driften innenfor gitte rammer så langt i år.

Områdemidler
I vedtatt budsjett for 2020 ble det forutsatt at 7,25 millioner kroner av områdemidlene som var avsatt i statsbudsjettet skulle 
benyttes til finansiering av tiltak som nevnt under:
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• Gratisplass barnehageplass

• Aktive lokalsamfunn

• Aktivitet for barn i familier med vedvarende lavinntekt

Tiltakene gjennomføres i andre programområder som er tilført midler til dette i sine budsjettrammer. Siden dette ble forutsatt 
finansiert med områdemidler ble inntektsforventningen rent budsjettmessig lagt til programområde 08. Kommunen fikk 
imidlertid avslag på sin søknad om å finansiere disse tiltakene gjennom områdemidler, siden slike midler ikke kan benyttes 
til generelle ordninger som gjelder hele kommunen (for eksempel gratis barnehageplass). Dette betyr at vedtatte tiltak i 
programområdene P02, P03 og P09 på til sammen 7,25 millioner kroner må finansieres på annen måte.

Kommunen utarbeidet, etter dialog med departementet, ny søknad i tråd med kriteriene for å utløse de øremerkede 
midlene på 10,6 millioner kroner. Det ble søkt om midler til blant annet jobbtiltak, innbyggerinvolvering, istandsetting av 
bygningsmasse og uterom som del av knutepunkt og møteplass, samt følgeevaluering. Allerede budsjettert inntekt på P08 
vil inngå som finansiering av de godkjente tiltakene. Programområdet må derfor kompenseres med 7,25 millioner kroner i 2. 
tertial.

Tiltak

NAV
Umiddelbart etter kommunesammenslåingen ble det iverksatt flere tiltak som hadde som formål å redusere utbetalingene til 
sosialhjelp hos NAV, hvorav de viktigste var:

Innføring av aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere

Økt bruk av kvalifiseringsprogram for å få flere mottakere i arbeid

Innføring av «beslutterordning», for å styrke veiledernes kompetanse og for å kvalitetssikre vedtak. Ordningen medfører at alle 
vedtak om økonomisk sosialhjelp blir kvalitetssikret av et team medarbeidere som har lang erfaring og spisskompetanse på 
dette.

På grunn av smitteverntiltak har det siden medio mars vært helt stans i aktiviteter som NAV benytter som tiltak for å redusere 
utbetaling av sosialhjelp, og muligheten til å redusere merkostnader på dette området i 2020 er derfor begrenset.

Ny Start
Det er satt i gang et arbeid for å redusere tomgangsleie i Boligtjenesten ved å se på bruk av boliger på tvers av 
programområder.

Det er gjort vurderinger og iverksatt tiltak med tanke på dimensjonering av årsverk og behov for kompetanse i denne nye 
virksomheten. Det er identifisert effektiviseringstiltak relatert til nedbemanning gjennom naturlig avgang. Ytterligere tilpasninger 
vurderes opp mot virksomhetens oppdrag. Virksomhetens vurdering er at med effektuering av disse tiltak, vil bemanningen i 
Ny Start være tilpasset oppdraget. 

Konklusjon
Prognosen for programområdet er svært usikker og etter gitte korreksjoner ved 1. tertial anslås et merforbruk på 20 millioner 
kroner ved utgangen av året for den ordinære driften. Dette omfatter summen av et merforbruk på rundt 25 millioner kroner 
i NAV og et mindreforbruk på cirka 5 millioner kroner i Ny Start, forutsatt tilførsel for feil inntektsforventning tilsvarende 7,25 
millioner kroner knyttet til områdesatsing.

Øvrige rapporteringspunkter

Bruk av startlån – bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet
Husbanken tildeler startlån til kommuner, som videreformidlet lånet til innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Kommunestyret beslutter ønsket startlånramme.

Disponibel ramme for startlån i 2020 er 427 millioner kroner. Av dette er 360 millioner bevilget ramme, i samsvar med vedtak i 
kommunestyret ved behandling av økonomiplan 2020 – 2023. De øvrige 67 millioner er restbeløp fra tidligere år.

Per 31.8 er det totalt utbetalt 240,6 millioner kroner i startlån til i alt 121 husstander. 62,8 prosent av familiene er barnefamilier. 
Det er i tillegg gitt finansieringsbevis tilsvarende 139 millioner kroner. Erfaringsmessig vil det ikke være behov for innløsing av alle 
finansieringsbevis innen årets utgang. På samme tidspunkt i 2019 var det utbetalt 183,3 millioner kroner til i alt 106 familier. Ved 
årsavslutningen var den totale utbetalingen på 306 millioner kroner.  
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Etableringstilskudd/tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig var tidligere et statlig øremerket tilskudd som ble bevilget til kommunen. Fra 
1.1.2020 ble dette inkludert i rammetilskuddet. Boligtjenesten har per august tildelt 10,2 millioner kroner av totalt 11,2 millioner 
kroner, avsatt til formålet.

Bosetting av flyktninger
Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2020 – 2023 bosetting av inntil 79 ordinære flyktninger (enslige voksne, eller familier 
med barn) og 6 enslige mindreårige for 2020, totalt 85 personer.

Per 31.8.20 har Drammen kommune bosatt 3 enslige mindreårige og 40 ordinære flyktninger. I tillegg har kommunen 
akseptert bosetting av en overføringsfamilie, med 5 personer.

Drammensregionens krisesenter – endrede driftsbetingelser
Rådmannen viser til egen sak om Drammen krisesenter, som ble behandlet av hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i 
møte den 13. mai 2020. I saken redegjorde rådmannen for endrede driftsbetingelser. 

Hovedutvalget vedtok at Drammen kommune skal opprettholde eget krisesenter, at rådmannen skal utrede muligheter for 
samlokalisering av kvinne- og mannsbolig og vurdere behov for økte driftsrammer.

Etter dette har Lier kommune varslet at de ikke ønsker å forlenge sin midlertidige avtale om kjøp av krisesentertjenester, etter at 
avtalen utløper den 31.12.20.

Rådmannen vil følge opp vedtaket i økonomiplan 2021–2024.

Buskerudregionens incestsenter (BRIS) – endrede vilkår for organisering
Etter endringer om vertskommunesamarbeid i kommuneloven vil Ny Start vurdere behovet for endret organisering av BRIS i 
samarbeid med medlemskommunene i dagens vertskommunesamarbeid. Organisatoriske og økonomiske konsekvenser vil 
eventuelt bli fremmet som egen politisk sak.

Knutepunkt Strømsø
Knutepunkt Strømsø er pilot for knutepunktsatsingen i Drammen kommune. 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. 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. For å kunne tilrettelegge for barneverntjenester lokalisert i knutepunktet vil 
rådmannen i høst fremme en politisk sak med forslag om at dagens barneverntjeneste deles i to, slik at kommunen får to 
barneverntjenester. Dette som en prøveordning i inntil 2 år.

Det er lagt til rette for et legesenter med to fastlegehjemler i knutepunktets lokaler, noe som ikke har latt seg realisere per i 
dag.

Knutepunkt Strømsø vil være sentralt i den nye områdesatsingen i Drammen kommune, «Strømsø2030». Det er så langt gitt 
tilsagn om til sammen 10,6 millioner kroner i statlige midler. Det legges opp til å følge-evaluere utviklingen av knutepunkt 
Strømsø med midler fra områdesatsingen.
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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 frivil-
lighet og P10 som er medvirkning og lokaldemokrati.
Hovedutvalgsområdet kultur, idrett og frivillighet har et samlet overforbruk i 2. tertial på 1,0 millioner kroner. Det er iverksatt 
innsparingstiltak og begge programområdene styrer mot balanse i henhold til budsjett. Det er knyttet stor usikkerhet til de 
økonomiske konsekvensene av pandemien fremover. 

Rådmannen foreslår å dekke merkostnader knyttet til pandemien med 15,3 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 Kultur, idrett og frivillighet 180 316 181 925 -1 609 302 504
P10 Medvirkning og lokaldemokrati 1 394 806 588 4 680
Sum 181 710 182 731 -1 021 307 184

P09 Kultur, idrett og frivillighet
Programområdet er tilrettelegger og bidragsyter for Kirke og andre tros og livssynssamfunn, Drammensbadet, Drammen 
Scener, museer, lokal kunst, kulturaktiviteter, idrett og friluftsliv samt kulturminnevern. Det driftes bibliotek, samfunnshus, 
idrettsanlegg og ytes tilskudd til andres idrettsanlegg, kulturhus, scener, museum, teater og fritidstilbud til barn og unge. 
Området omfatter også skogsdrift i kommunal skog og tilrettelegging for friluftsliv. 

Programområdet har ansvar for innbyggertorgene med de nye møteplassene og frivilligsentralene som skal ivareta 
informasjon til, og dialog med, innbyggerne i kommunedelene i den nye kommunen. 

Programområdet har et merforbruk på 1,6 millioner kroner per august i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer 0,5 
prosent av programområdets totale ramme.

Rådmannen foreslår å dekke merkostnader knyttet til pandemien med 1,9 millioner kroner til virksomhetene, 2,8 millioner 
kroner til Drammensbadet og 10,6 millioner kroner i eiertilskudd til Drammen Scener. Totalt 15,3 millioner kroner. 

Det forventes at programområdet går i balanse ved årets slutt.

Rådmannen foreslår for å dekke kostnader til drift av nye anlegg ved å tilføre 0,5 millioner kroner til ny fotballhall på Åssiden 
og isbane på Strømm. Helårseffekt er 1,4 millioner kroner i 2021.

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 73 256 73 828 -572 116 931
Andre driftsutgifter 128 361 126 786 1 576 209 469
Sum Driftsutgifter 201 617 200 613 1 004 326 401
Andre inntekter -20 327 -16 565 -3 761 -23 096
Ref. sykelønn -974 -2 123 1 149 -800
Sum driftsinntekter -21 301 -18 689 -2 613 -23 896
Netto resultat 180 316 181 925 -1 609 302 504
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Øvrige rapporteringspunkter

Pandemien 
Pandemien har påvirket programområdet, kirken, kulturarrangører og idrett ved tapte inntekter og ekstra kostnader for å holde 
åpne aktiviteter. Rådmannen foreslår å dekke merkostnader knyttet til pandemien med 1,9 millioner kroner til virksomhetene 
og kirken, 2,8 millioner kroner til Drammensbadet og 10,6 millioner kroner i eiertilskudd Drammen Scener - totalt 15,3 
millioner kroner. Det vil fortsatt være usikkerhet knyttet til utvikling rundt pandemien i tiden som kommer.   

Korona-telefon er lagt organisatorisk under innbyggertorg på programområdet. Telefonen skal være en tilgjengelig tjeneste 
for bestilling av korona-test fra kl 08-22 syv dager i uka, i samarbeid med andre kommuner. Det er usikkert hva dette vil 
koste i 2020, men det anslås at det påløper mellom 0,1–0,2 millioner kroner ekstra i uka på lønn. Denne tjenesten medfører 
kortere ventetid ved bestilling av korona-test.  Videre sikrer det at legevakttjenesten kan ha fokus på helse. Flere virksomheter 
har avgitt ressurser. Bibliotek og møteplass har prioritert internt for å bemanne telefonen.

Harmoniseringer er egne politiske saker og omtales videre i økonomiplan for 2021-2024. 

Sammendrag status investeringer

Kommunekassa
Programområdet har opprinnelig ramme på 5,5 millioner kroner. Det ble overført 25,6 millioner fra forrige år til pågående 
prosjekter og omdisponert 3 millioner fra P11. Programområdet har pågående prosjekt og forventer å levere alle i 2020. De 
største prosjektene er bibliotek, nytt dekke på friidrettsbane Marienlyst, midler til Skoger gamle kirke og kunstisanlegg på 
Strømmbanen. Programområdet forventer å levere innenfor tildelte rammer 2020. Flere prosjekter fra tidligere år er avsluttet 
etter gammel struktur og omtalt i P11. Friluftlsøftet ble avsluttet etter vedtak 1. tertial og midler ble ikke videreført. 

Drammen eiendom KF
Drammen eiendom har 75 millioner kroner til å bygge fotballhall på Åssiden og 2,6 millioner til oppgradering av 
bygningsmasse. Det ble 1.tertial overført 2,5 millioner for å ferdigstille påbegynte prosjekt. Drammen eiendom ber i sin 
tertialrapport om rebevilgning av 4 millioner kroner til ferdigstillelse av fotballhall.

Samfunnshuset i Svelvik har oppgradert kjeller og samfunnsalen i 1.etg med tilstøtende rom og utskiftet møbler. 

Fotballhall Åssiden er i gjennomføringsfase og gjenstående arbeid er ferdigstillelse av kunstgress, garderober og 
utomhusarbeider. 

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. 

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati og kommunestyret har definert tre mål:  

• Påvirkning - alle skal ha reell mulighet til å påvirke beslutningsprosesser som angår en selv.

• Medvirkning - det skal være både ønsket og enkelt å medvirke i utviklingen av den nye kommunen, særlig der man bor. 

• Vitalisering - det skal være motiverende å delta i partipolitisk arbeid. 

Lokaldemokrati og lokale knutepunkt er definert som hovedaktiviteter under programområdet. Videre gis en kort status i 
arbeidet med nærutvalg, lokaldemokratisk verktøykasse, lokale koordinatorer og knutepunkt. 
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 995 813 182 2 075
Andre driftsutgifter 399 3 396 2 604
Sum Driftsutgifter 1 394 816 578 4 680
Andre inntekter 0 0 0 0
Ref. sykelønn 0 -10 10 0
Sum driftsinntekter 0 -10 10 0
Netto resultat 1 394 806 588 4 680

Programområdet har et positivt avvik på 0,6 millioner kroner mot periodisert budsjett per august.

Avvik er knyttet til lønn og annen drift. Underforbruket på lønn henger sammen med utsettelse i ansettelse av lokale 
koordinatorer. Per dags dato er totalt 2,5 av totalt 6 årsverk  besatt. 

Driftsavviket skyldes utsettelse av oppstart med nærutvalg grunnet pandemien og ubrukte midler til utvikling av kommunedeler 
(sentral pott til nærutvalgets arbeid).

Tiltak
Foreløpige besparelser vil ikke bli brukt. 

Konklusjon
Utsettelse i ansettelse av lokale koordinatorer, utsettelse i oppstart av nærutvalg og midler avsatt til utvikling av 
kommunedelene gir besparelser på 0,6 millioner kroner.

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). På grunn av pandemien ble arbeidet med etablering av nærutvalg satt på vent. Arbeidet er tatt opp igjen; 
innbyggere kan i september/oktober melde interesse for å sitte i nærutvalg, valg av innbyggere gjennomføres i oktober/
november, første møte i nærutvalgene gjennomføres i desember.  

Lokaldemokratisk verktøykasse – under arbeid
Lokaldemokratisk verktøykasse skal samle ulik metodikk for medvirkning og bidra til refleksjon og bevisstgjøring rundt 
innbyggerinvolvering. Arbeidet er i ide/konseptutviklingsfase og inneholder tre hovedelementer; metodevelger, digital 
medvirkningsløsning samt opplæring/innføring. Flere løsninger vurderes innenfor de ulike hovedkategoriene. 

Lokale koordinatorer - delvis gjennomført
Rekrutering av 2,5 årsverk lokale koordinatorer er gjennomført. Medarbeidere starter i løpet av høsten 2020. Ett årsverk er 
satt på vent grunnet prosessen knyttet til evaluering av organisering.  Øvrige 2,5 årsverk er satt på vent grunnet kommunens 
økonomiske situasjon og arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Tiltaket vil få konsekvenser ved at lokal koordinator 
ikke vil være like tilgjengelig ute i den enkelte kommunedel, samt få mindre tid til å utføre arbeidet slik det er beskrevet i 
økonomiplanen. Dette utfordrer oss til å tenke nytt, i tillegg til at ambisjonsnivået på hva lokal koordinator skal ivareta må 
justeres. 

Knutepunkt - under arbeid 
Knutepunktene i Mjøndalen og Svelvik har nå åpnet for innbyggerne og er i drift. I tillegg er knutepunktene på Strømsø 
og Fjell i drift. På rådhuset på Bragernes er det i tillegg innbyggertorg. Det har vært nødvendig å avgi personell fra 
knutepunktene, blant annet til bemanning av koronatelefonen. Som følge av pandemien er det derfor ikke gjennomført formell 
åpning med markering for de knutepunktene som er satt i drift så langt. 

Det har vært jobbet med et eget internt arbeid i Bibliotek og møteplass, avdeling innbyggertorg for å sette innbyggertorgene 
i stand til å løse sin del av oppgavene i knutepunktene i nært samarbeid med øvrige tjenester. 

Rådmannen kommer tilbake med flere vurderinger av det videre arbeidet med knutepunktene i forbindelse med 
økonomiplanen.

Annet
Øremerkede midler til «Lokaldemokratiske løsninger i nye Drammen» tilført i 1. tertial forventes brukt siste tertial av året. 
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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 ansvar for programområdene P11 Utbygging og samferdsel, P12 Vann og avløp og renovasjon og P13 
Arealplan og miljø.

- P11 Utbygging og samferdsel omfatter utbygging, forvaltning og drift av veier, gater, parker og plasser i Drammen 
kommune, samt myndighetsutøvelse innen disse fagområdene. Dette inkluderer byggherreansvaret for utbygging av 
kommunal infrastruktur. Kommunal forvaltning, myndighetsutøving og håndheving av parkering ligger også i programområdet. 
P11 har et merforbruk på 14 millioner kroner pr 2. tertial, men dette skyldes delvis feilperiodisering. Prognosen på årsbasis 
er et merforbruk på 5 millioner kroner. Det er behov for å tilføre investeringsmidler på i alt 21,8 millioner kroner, noe som i 
hovedsak gjelder rebevilgning til prosjekter som ble startet opp i de tidligere kommunene.

- P12 Vann, avløp og renovasjon omfatter utbygging, vedlikehold og drift av kommunens vann- og avløpstjenester. P12 har 
et mindreforbruk på 9,1 millioner kroner pr 2. tertial, og forventes å gå i balanse ved årsavslutning. Kommunal renovasjon 
omfattes også av programområdet, men ivaretas av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD).

- P13 Arealplan og miljø omfatter arealplanlegging, byggesaksbehandling, geodata/karttjenester, og landbruks- og 
miljøforvaltning. Ved overgangen til 3. tertial vil programområdet vil også få økt ansvar for å følge opp kommunens 
klimasatsing. P13 har pr 2. tertial et underforbruk 11,8 millioner kroner, noe som skyldes vakante stillinger. Prognosen på 
årsbasis er et underforbruk på i størrelsesorden 3 millioner kroner. 

Status økonomi
Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud. hiå. 2020 Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev. bud. 2020

P11 Utbygging og samferdsel 78 290 92 442 -14 152 96 572
P12 Vann, avløp og renovasjon 2 653 -6 442 9 096 -136 820
P13 Arealplan og miljø 39 498 27 649 11 849 58 684
Sum 120 441 113 648 6 792 18 435

P11 Utbygging og samferdsel
 

Programområdet har et merforbruk på 14,1 millioner kroner. Dette skyldes feil periodisering av inntekter. 

Per 2. tertial er prognosen for årsslutt et merforbruk på 5 millioner kroner. Rådmannen arbeider for å redusere merforbruket. 
 
Vinteren 2020 var usedvanlig mild og snøfattig, og dersom vinteren hadde vært mer normal ville merforbruket vært på 
15-20 millioner kroner. Erfaringer fra 2020 viser at programområdet, spesielt samferdsels-, vei- og parktjenestene, har vært 
betydelig underbudsjettert i forhold til oppgavene som er overført fra de tidligere kommunene. Frem mot økonomiplan vil det 
bli utarbeidet nytt budsjett med reviderte budsjettforutsetninger.

Programområdet ble i 1. tertial tilført 7,2 millioner kroner til merutgifter og tapte inntekter som følge av pandemien. Ikke 
kompenserte merutgifter utgjør 1,7 millioner kroner per 2. tertial. Rådmannen foreslår å kompensere dette i 2. tertial. 

Investeringsbudsjett for programområde 11:

Det er nødvendig å tilføre 21,8 millioner kroner som en konsekvens av manglende rebevilgninger i 1. tertial. Dette går til 
prosjekter i tidligere Svelvik som ikke er budsjettert med mva., eller der det ikke er rebevilget i henhold til tidligere budsjett. 
Rebevilgning til Fjell almenning i tidligere Drammen er også lagt inn, samt oppretting av for stort nedtrekk i 1. tertial innenfor 
posten veioppgradering.  
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 65 673 62 845 2 828 102 924
Andre driftsutgifter 81 289 71 648 9 641 124 169
Sum Driftsutgifter 146 962 134 493 12 469 227 092
Andre inntekter -68 172 -40 309 -27 863 -129 771
Ref. sykelønn -500 -1 742 1 242 -750
Sum driftsinntekter -68 672 -42 051 -26 621 -130 521
Netto resultat 78 290 92 442 -14 152 96 572

Per utgangen av 2. tertial er prognosen for årsslutt et merforbruk på 5 millioner kroner. Vinteren 2020 var usedvanlig mild og 
snøfattig, og dersom vinteren hadde vært mer “normal” ville merforbruket vært på 15-20 millioner kroner. 

Opprinnelig tildelt budsjett for 2020 var basert på en overføring av beløp fra flere ulike budsjettposter i de tre 
tidligere kommunene, samt budsjett og regnskap for tidligere Drammen Drift KF. Det viser seg at de opprinnelige 
budsjettforutsetningene for 2020 ikke samsvarer med de oppgavene programområdet har fått videreført fra de tidligere 
kommunene, og at programområdet  i realiteten har vært betydelig underbudsjettert. Dette gjelder spesielt virksomhet 
Samferdsel, vei og park, som har blitt satt sammen av ulikt oppbygde enheter med ulik budsjetteringspraksis i de tidligere 
kommunene.

Virksomheten har måttet gjennomføre betydelige nedskjæringstiltak på drift, vedlikehold og forvaltning i 2020 for å oppnå et 
resultat nærmere tildelt budsjett. Programområde 11 er i ferd med å bli grunnbudsjettert opp på nytt, nedenfra og opp, basert 
på de oppgavene som ligger til tjenestene. Dette vil ligge til grunn for kommende økonomiplan. 

Programområdet er før og i 2. tertial også tilført økte oppgaver som først vil få full virkning fra 2021. Dette gjelder dels økt 
standard på vinterdrift i henhold til veikontrakt vedtatt av hovedutvalget 10. juni, og dels nybygde anlegg som krever nye 
driftsmidler. I økonomiplan 2021-24 vil rådmannen komme tilbake til ovenstående, samt muligheter og behov for innsparinger 
og effektiviseringer.

Pandemien har medført ekstra utgifter, samt tapte inntekter fra parkering og virksomhet Samferdsel, vei og park. Totalt beløp 
er om lag 8,9 millioner kroner per 2. tertial, og omfatter blant annet tapte inntekter fra kommunale parkeringsplasser, ekstra 
renholdsutgifter og tapte inntekter fra utleie av gategrunn og torgarealer. Programområdet ble i 1. tertial tilført 7,2 millioner 
kroner til merutgifter og tapte inntekter som følge av pandemien. Ikke kompenserte merutgifter utgjør følgelig 1,7 millioner 
kroner per 2. tertial. Det forventes i tillegg ytterligere ekstra utgifter-/ tapte inntekter på om lag 1,9 millioner kroner fram til 
årets slutt.

Investeringsbudsjett for programområde 11
Det kreves betydelige justeringer som en konsekvens av manglende rebevilgninger i 1. tertial. Dette går i hovedsak til 
prosjekter i tidligere Svelvik som ikke er budsjettert med mva., eller der det ikke er rebevilget i henhold til tidligere budsjett. 
Rebevilgning til Fjell almenning i tidligere Drammen er også lagt inn. Oppretting av for stort nedtrekk i 1. tertial innenfor 
posten veioppgradering er også en del av dette. Fratrukket et mindreforbruk for noen poster utgjør beløpet som er nødvendig 
å tilføre investeringsmidler på i alt 21,8 millioner kroner. 
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Øvrige rapporteringspunkter
Oppfølging av vedtak i økonomiplan 2020-23 og 1. tertial

Verbalvedtak i økonomiplan / 1. tertial Status pr 2. tertial
Sykkelplan 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 være ambisiøse på å søke statlige bidrag til sykkel- og 
gangeprosjekter. Kostnadsramme: 5 000 000,-
Tillegg i 1. tertial - vedtak: 
- Satsingen på sykkelplanen utvides med 4 millioner.
 - Drammen kommune øker aktiviteten med å søke på 
statlige støttemidler, ytterligere satsing på sykkelplanen 
knyttes til dette.

Forslag til sykkelplan ferdigstilles  i 2020,  Det er forventet at planen kommer 
til politisk behandling tidlig i 2021.
Ekstratilskudd fra staten ifm korona muliggjorde gjennomføring av 
sykkelveiprosjekt i Øvre Storgate. Videre har tilskudd fra Buskerudbyen 
ført til at det gjennomføres 15 andre fysiske tiltak, en rekke 
sykkelparkeringsprosjekter og forberedende arbeider for kommende 
prosjekter. Totalt har Drammen kommune mottatt eksterne tilskudd på kr 
6 050 000 til sykkelveisatsing pr 2. tertial 2020.
Investeringsbevilgningene på 5+4 millioner kroner er omsatt i bygging av 
sykkelprosjekter.
En mulig kilde for ytterligere statlige bidrag til sykkel og gange kunne vært 
byvekstavtale. Samferdselsministeren har i brev 02.09.20 orientert om 
rammer for forhandling om byvekstavtale, jf kommunestyresak 112/20.  

Kollektivtransport Rådmannen bes igangsette en dialog 
med fylkeskommune, stat og kollektivselskap for å kartlegge 
muligheter for å 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. 

Viken fylkeskommune skal gjennomføre en utredning av fremtidig 
organisering av kollektivtrafikken i fylket, i samarbeid med Oslo kommune. 
I den forbindelse vurderer fylkeskommunen om utredningen skal ta for seg 
store kommuners anledning til å søke om å overta administrasjonen av 
kollektivtrafikken, men det er foreløpig ikke besluttet om dette temaet skal 
inngå.
Viken fylkeskommune og Brakar er kjent med det politiske vedtaket i 
Drammen. Fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at dersom Drammen 
kommune velger å sette i gang et eget utredningsarbeid om kommunal 
administrasjon av kollektivtrafikken, vil et eventuelt samarbeid om dette for 
fylkeskommunens del være styrt av tilgjengelige ressurser og prioriteringer. 
Fylkeskommunen understreker at både fylkeskommunen og Brakar har 
store utfordringer med å håndtere daglig drift av kollektivtilbudet grunnet 
pandemien. Med bakgrunn i dette anbefales det at kommunen avventer 
Viken fylkeskommunes utredning om det fremtidige kollektivtilbudet.

Plan for ladeinfrastruktur 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 være elektriske fra 2025.

Utarbeidelse av denne planen er en omfattende oppgave. Arbeidet starter i 
andre halvdel av 2020 og er tenkt gjennomført med interne ressurser. Dette 
gjør at ressurstilgangen er begrenset, og at det først vil være mulig å ha klar 
en politisk sak i 2021.

Biogass Rådmannen bes fremme en egen sak med formål 
om å stimulere til økt bruk av kortreist biogass i kommunal 
og privat regi på bekostning av fossil energi.

Rådmannen har pr august ikke hatt kapasitet til å påbegynne saken.

P-registrering 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.

Analyse er utarbeidet, og ble rapportert i 1. tertial.

Parkering 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 være i tråd med sentrumsplanen innen 
utgangen av 2020. Eventuelle unntaksvis dispensasjoner 
skal opp til ny politisk behandling

Det forventes at saken kan legges fram politisk vinteren 2020/2021.
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Ny gang- og sykkelbru Rådmannen bes legge frem en 
egen sak med formål etablering av ny gang og sykkelbru 
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 parallelkonkurranse 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. 

Det er tidligere varslet at utredninger og tilhørende sak som det her er bedt 
om, vil være ressurskrevende fordi det må engasjeres rådgiverfirmaer for å få 
gjennomført de nødvendige utredningene. Det ble bedt om at budsjettmidler 
tildeles til gjennomføring av arbeidene, men dette ble ikke prioritert i 1. tertial.
Det er nå - etter en ny vurdering - lagt til grunn at budsjettposten «Utredning 
og planlegging Infrastruktur og samferdsel» kan benyttes, og det vurderes å 
være tilstrekkelige budsjettmidler på posten i 2020. Dette vil danne grunnlag 
for en fremlegging av en politisk sak i slutten av 2020 - alternativ tidlig 2021.

Tilfartsvei vest del 1 Det er ikke lenger et politisk flertall 
for bygging eller planlegging av Tilfartsveg 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.

Politisk sak er ventet i 2020/21.

Områdeplan for Drammens Gamleby Området på 
Strømsø, rammet inn av Telthusgata i vest, Krysset på 
Rundtom i Øst og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i syd er på 
mange måter å anse som Drammens gamleby. Dessverre 
har området over lengre tid blitt neglisjert og har utviklet 
seg til å bli ett området med lave levevilkår. Det bestilles 
derfor en områdeplan for hele området. Denne kan 
ses i sammenheng med eller utarbeides sammen med 
områdeplan for Tangen brygga. Formålet med en ny 
områdeplan er: - Åpne flere gater for lek, samspill og 
byliv - Øke bokvalitet og områdets attraktivitet - Sikre 
myke trafikanter - Sikre verneinteresser  - Etablere 
grønne lunger og møteplasser - Løse utfordringene med 
gjennomfartstrafikk, - Legge til rette for forsiktig fortetting 
ved «infill prosjekter» - Binde bydelen sammen med 
planlagt byutviklingsprosjekt på Tangen Brygge 

Orienteringssak om arbeidet med å oppnå intensjonsavtale med staten ble 
fremlagt for formannskapet 15.09.

Trygge skoleveier Skoleveisatsningen skal styrkes. Andel 
av midler i vei og sykkelbudsjett skal innrettes mot veier som 
er skoleveier i trafikksikkerhetsøyemed. 

Det bygges fire nye fortau, gjøres siktutbedringer, kryssinnsnevringer, 
settes opp intensivbelysning, legges bedre til rette for universell utforming 
og settes opp autovern og gjerder. I tillegg gjennomføres tiltak rettet mot 
bilistene, i form av humper, bommer, skilter og fartsmålinger, slik at det skal 
bli tryggere å ferdes langs veiene. Alle midlene benyttes på skoleveier i 
trafikksikkerhetsøyemed. Totalt har Drammen kommune mottatt eksterne 
tilskudd på kr 1 153 230,- til trafikksikkerhetstiltak pr 2. tertial 2020.

Vintervedlikehold Ved utlysning av nye brøytekontrakter 
skal fokus på brøyting av all gang og sykkelveier styrkes 
betraktelig.

Ny veidriftskontrakt er inngått, standard på vinterdrift av gang- og 
sykkelveier er hevet. Økonomiske konsekvenser av økt standard fremmes i 
økonomiplanarbeidet.

El-bysykler 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.

Politisk sak er ventet høsten 2020.

Veglys Lyspunkter som står på fylkeskommunale veier 
skal ikke betales av Drammen kommune, rådmannen bes 
gå i dialog med fylkeskommunen og øvrige forvaltende 
myndigheter.

Politisk sak fremmes september 2020 på bakgrunn av tilbakemelding fra 
Viken fylkeskommune
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Tillegg gjennom 1.tertialvedtak:

• 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 parkerings- 
avgift på gateparkering og parkeringshus med 1 krone, 
gratis ordning i kommunale parkeringshus bevares.

Valg av betalingsordning for innkreving av ladeavgift er under vurdering.
Økning av parkeringsavgift på 1 krone er gjennomført.

Sammendrag status investeringer 
Rebevilgningsbehov for anlegg som ble startet i tidligere kommuner.

Det ble utført et omfattende arbeid med gjennomgang og detaljering av budsjettbehovet for 2020, men likevel viser det seg 
at noen av prosjektene fra tidligere Svelvik kommune ikke kom med i 1. tertialrapport. I tillegg ble alle prosjektene fra tidl. 
Svelvik kommune rebevilget uten merverdiavgift. Budsjettbehovene vist i dette notatet inkluderer nå også 25% av rebevilget 
beløp, da alle kostnadene skal bruttoføres på prosjektet. Av de foreslått endringer utgjør mva samlet 4,55 millioner kroner. 

Strømm kunstisbane og nærmiljøanlegg
Kommunestyret i Svelvik vedtok høsten 2017 å tilrettelegge for et kunstisanlegg på Strømmbanen, og i tillegg se på 
mulighetene for å etablere et nærvarmenett for gjenvinning av overskuddsvarme. I 2019 vedtok kommunestyret i Svelvik å 
etablere en kunstisbane med banestørrelse 30 x 60 m og arbeidene startet opp høsten samme år. I tillegg ble det vedtatt at 
de nærliggende investeringsprosjektene «Utelager Svelvik ungdomsskole» og «Leskur Svelvik ungdomsskole» skulle inkluderes i 
dette prosjektet (samlet kr. 1,65 millioner eks. mva). Total investeringsramme for prosjektet ble da ca. kr. 9,7 millioner eks, mva.

Strømm kunstisbane og nærmiljøanlegg ble delvis overtatt sommeren 2020 og kunstisbanen med tilhørende teknisk anlegg 
ferdigstilles i oktober 2020. Det tekniske anlegget er tilrettelagt for gjenvinning av overskuddsvarme.

Kunstisbanen er et lavterskeltilbud både for de som er aktive og for den uorganiserte idretten. Anlegget, med unntak av 
kunstisbanen, er tatt i bruk både av skolene til kroppsøvingsfaget og av innbyggerne generelt. Etablering av anlegget har 
allerede vist seg å være et svært populært tiltak, og anlegget har vist seg å ha stor betydning som en sosial møteplass. 
Kunstisbanen vil bidra til å fremme den lokale skøytesporten, i tillegg til å øke aktivitetsnivået blant barn og unge. 

Prosjektet fikk 1 million kroner i midler fra Norges Ishockeyforbund, bandyforbund og Norges Skøyteforbund. I tillegg ble det 
søkt om ca. 2 millioner kroner i spillemidler. Det ble ikke tildelt spillemidler til dette prosjektet i 2020, men søknaden gjentas 
for 2021. 

Det ble rebevilget 1,9 millioner fra 2019 til 2020, men prosjektet har en anslått kostnadsramme på totalt ca. 13,5 millioner 
kroner (inkl. tilskuddet på 1 millioner nevnt ovenfor), hvorav mva utgjør 3,4 millioner. Det er derfor nødvendig å tilføre 10,6 
millioner kroner i 2. tertial 2020.

Svelvik gjestebrygge
Etablering av gjestebrygger i Svelvik sentrum var forankret i flere av Svelvik kommunes planer og også beskrevet som et tiltak 
i Næringsrådets plan. Et av målene var å gjøre sentrum til en levende møteplass, videreutvikle sentrum og kvalitetene knyttet 
til sjøen, i tillegg legge til rette for bedre tilgjengelighet fra sjø til land. 

Som en gammel seilskuteby og vinterhavn for Drammen,  er det naturlig med et stopp for båtfolket  i Svelvik,  og i år kunne de 
første båtene legge til på den nye gjestebryggen.  Arbeidet med gjestebryggen ble startet i 2019 og fullført sommeren 2020.        

Gjestebryggen er en del av Kyststien som går fra Storgaten og ned til Doktorparken og videre langs bryggen. For å ivareta 
kravene til universell utforming er gjestebryggen bygget med en rampe fra Dampskipskaia og hele strekningen er tilgjengelig 
for alle. Noen av gjesteplassene kan også tilby strøm. 

Det ble i Kommunestyret i Svelvik 18.06.2019 vedtatt å etablere gjestebrygger fra Dampskipskaia og frem til Doktorparken 
med en budsjettramme på kr. 6,8 mill. Prosjektet skulle realiseres innenfor en samlet investeringsramme vedtatt i årsbudsjettet 
2019. Dykkerundersøkelse foretatt i august 2019 avdekket erosjon under eksisterende konstruksjoner i sjøfronten. Disse 
forholdene påvirket de økonomiske rammene og budsjettet ble derfor etter avtale med Rådmann i Svelvik (beslutningsnotat 
oktober 2019) endret til kr. 10.3 million eks. mva. 

Det ble rebevilget 5,9 millioner kroner fra 2019 til 2020 i 1. tertial, og nå må resterende kr. 5.1 million bevilges i 2. tertial 
2020 for å nå opp til budsjettrammen.
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Fjell almenning  (Fjell 2020)
Nærmiljøprosjektet Fjell 2020 ble igangsatt i Drammen kommune allerede i 2008 for å gi bydelen Fjell et løft, og prosjektet 
avsluttes naturlig nok nå i 2020. Beløpet som nå må rebevilges i 2. tertial 2020, gjelder etablering av almenningen som er 
en sentral del av nærmiljøprosjektet som omfatter skoleutvidelse og ny flerbrukshall og inngår i Fjell 2020-prosjektet. 

Hovedgrepet i denne delen av planen er at allmenningen inviterer til aktivitet og skal være en samlende forbindelse for alle 
funksjonene i området, og på tvers av terrengnivåer

Langs rampen og trappen er det etablert aktivitetssoner med blant annet treningsutstyr og sklie, samt benker. På toppen 
av allmenningen er det opparbeidet en torgplass. Torgplassen fungerer som et samlende element hvor det kan holdes 
arrangementer og tilstelninger av ulikt slag. 

Almenningen er etablert som en del av totalprosjektet som Drammen Eiendom KF har hatt ansvaret for, men den skal 
finansieres ved et bidrag som nå må rebevilges fra kommunekassen.

Knemstranda
Resterende arbeidet på Knemstranda i tidligere Svelvik kommune måtte utsettes grunnet flere ulike forhold, blant annet 
pågående anleggsvirksomhet i nærliggende områder, kartlegging av naturverdier, forurensningsproblematikk/tilsig til kanaler 
og sjø i forbindelse med bygging av ny gang/sykkelvei, samt bygging av næringsbygg på Grunnane næringsområde. 
Gjenstående arbeider omfatter ferdigstillelse av volleyballbane, etablering av broer/klopper over kanalene, møblering og 
utendørs treningsapparat. Dette arbeidet er ikke naturlig å gjennomføre vinterstid. På bakgrunn av ny kostnadsberegning vil 
det være behov for bevilgning til prosjektet i kommende økonomiplan.

Åsen - ny vei/infrastruktur inkludert VA (vann og avløp) 
I henhold til inngått utbyggingsavtale i tidligere Nedre Eiker kommune.

Forutsetter utbygging av vei/infrastruktur kalkulert i forprosjektfasen til ca. 100 millioner kroner inkl. grunnerverv. I tillegg 
kommer VA-tiltak anslått til 30-40 millioner kroner

En forenklet konseptfaseprosess KS2 gjennomføres høsten 2020. Resultatet av denne er planlagt ferdigstilt som grunnlag 
for innspill til økonomiplan 2021. Det er avsatt egne midler for gjennomføring av KS2 og prosjektering i 2020 innenfor 
budsjettpost «Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel».

Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel 
Denne budsjettposten ble redusert fra 25 million kroner til 15 million kroner i 1. tertial 2020. I denne posten inngår 5 
million kroner til Åsen-utbyggingen i 2020 (beskrevet ovenfor). Det er nå klart at kostnadene knyttet til Åsen-utbyggingen 
vil bli maksimalt 1 million kroner, dvs. budsjettposten kan reduseres med 4 million kroner som kan omfordeles til andre 
budsjettposter innenfor programområdet.

Samarbeid med andre utbyggere
Mye av aktiviteten i fysisk by- og stedsutvikling må baseres på samarbeid mellom kommune, stat, næringsliv og 
andre aktører. Kommunale investeringer skal primært bidra til å stimulere andres investeringsvilje. Felles og koordinert 
anleggsgjennomføring gir gjennomgående lavere anleggskostnader totalt sett, og omgivelsene slipper å bli utsatt for ekstra 
ulemper gjennom gjentagende anleggsperioder. Eventuelle partnerskapsløsninger kan ikke programmeres på forhånd. Det 
er derfor i økonomiplanen gitt fullmakt  til rådmannen til å inngå avtaler med samarbeids-partnere innenfor en årlig ramme 
på 15 millioner kroner i inneværende økonomiplanperiode. For 2020 er det gitt fullmakt til kun 50 % av denne rammen, altså 
7,5 millioner kroner. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes 
til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Disponering av bevilgningsrammen rapporteres i 1. og 2. tertialrapport. 
Nedenfor er det angitt de aktuelle samarbeidsprosjektene pr. 2.tertial. 
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Prosjekt Samarbeid med 2. tertial   

Samarbeid med andre utbyggere   

Gebyr (tinglysning, byggesak, kart og geodata)   600 000 

Forprosjekt Torgeir Vraas plass
Christensen Eiendom AS, Strømsø Torg 
Eiendom AS

 400 000 

Webergsgate - oppgradering lekeplass Gårdeier  1 980 000 

Kirkegårdsparken Pratum AS  1 100 000 

Helleristningen Helleristningen AS  1 680 000 

Samarbeid med Bane Nor IC Bane Nor  940 000 

Gågater Bragernes Gårdeiere  100 000 

Nedre Storgate 13 Christensen Eiendom AS  700 000 

  kr 7 500 000

Revidering av investeringsbudsjett 

Det foreslås endringer i Drammen kommunes investeringsbudsjett som fremgår av tabellen nedenfor:

Prosjektnavn Budsjett 2020 pr 
31.08.220

Forslag til 
justering

Forslag Revidert 
Budsjett 

Nye tiltak / justeringer 2020      

Kunstisanlegg/varmepumpe Strømmbanen 1 900 10 600 12 500

Turløype Båsen rundt 1 400 350 1 750

Etablering av gang-/sykkelvei langs Markveien 400 100 500

Oppgradering Bokerøyveien  3 000 750 3 750

Utredning og planlegging infrastruktur og samferdsel 15 000 -4 000 11 000

Fjell almenning 4 000 7 000 11 000

Gang-/sykkelvei Hellinga/Bergåsen 2 100 -2 100 -   

Gjestebrygger i sentrum 5 900 5 100 11 000

Vei oppgradering 33 950 4 000 37 950

Samarbeid med Utbyggere  Fullmakt  7 500 7 500

Sum (mill.kroner) 67 650 29 300 96 950

       

Finansiering: Eksterne låneopptak investeringer   -29 300  
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P12 Vann, avløp og renovasjon
Programområdet har et mindreforbruk på 9,1 millioner kroner. Dette skyldes forsinkede fakturaer. Prognose er balanse ved 
årets slutt.

Det ble i 1. tertial ikke kompensert for utgifter knyttet til pandemien. Programområdet melder ingen økte utgifter i 2. tertial. 

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 39 694 37 673 2 021 62 196
Andre driftsutgifter 80 402 65 534 14 868 153 036
Sum Driftsutgifter 120 096 103 207 16 889 215 232
Andre inntekter -117 443 -108 677 -8 766 -352 052
Ref. sykelønn 0 -973 973 0
Sum driftsinntekter -117 443 -109 650 -7 793 -352 052
Netto resultat 2 653 -6 442 9 096 -136 820

Programområde 12 styrer mot balanse i 2020.

Noe lavere inntekter de siste årene enn stipulert gjør at det er opparbeidet et negativt fond. Dette er ikke større enn normale 
svingninger, men det må justeres for i kommende økonomiplan slik at fondet ikke bygger seg opp med ytterligere minus.

For investeringsbudsjettet vil periodisering bestandig være en utfordring fordi prosjektene varer lenger enn et budsjettår. Siden 
investeringsbudsjettet til oppgradering av ledningsnettet har noenlunde samme årlig størrelse vil et over- eller underforbruk 
justeres kontrollert. I år ligger det foreløpig an til et overforbruk, men ikke større enn at det enkelt justeres inn for neste års 
budsjett. Som regel har det vært underforbruk på investeringsbudsjettet innenfor P12. I år er det derfor bevisst budsjettert med 
noe overforbruk for å treffe bedre på tildelt ramme, da entreprenørene erfaringsvis ikke klarer å fakturere så raskt som de har 
krav på. Hvis mønsteret fra tidligere år fortsatt gjelder, er prognosen for programområdet balanse ved årets slutt.

Pandemien 
Det er ikke påløpt vesentlige utgifter i 2. tertial og programområdet dekker det som er innenfor egne rammer.

66 | 2. tertialrapport 2020



P13 Arealplan og miljø
Det overordnede økonomiske bildet for programområdet viser per. 2. tertial et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner. 
Prognosen på årsbasis er et mindreforbruk på i størrelsesorden 3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger 
og stort mindreforbruk på kompetansehevende tiltak på grunn av pandemien.

Det ble i 1. tertial kompensert for utgifter knyttet til pandemien på i alt 2,5 millioner kroner. Programområdet melder foreløpig 
ingen økte utgifter utover dette i 2. tertial. 

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 51 467 49 316 2 151 83 796
Andre driftsutgifter 17 528 9 838 7 689 21 441
Sum Driftsutgifter 68 995 59 154 9 841 105 236
Andre inntekter -27 755 -27 923 169 -43 828
Ref. sykelønn -1 742 -3 582 1 839 -2 724
Sum driftsinntekter -29 497 -31 505 2 008 -46 553
Netto resultat 39 498 27 649 11 849 58 684

Regnskapet pr. august viser et periodisert mindreforbruk på om lag 11,8 millioner kroner.

Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger i flere av virksomhetene. I tillegg er det en merinntekt fra sykepengerefusjon. 
Driftsutgiftene viser et periodisert mindreforbruk. 

Pandemien
Programområdet rapporterte til 1. tertial en kostnad på cirka 2,5 millioner kroner som følge av pandemien. Det ble 
kompensert for dette i 1. tertial. Det er utover dette ikke påløpt vesentlige utgifter i 2. tertial og programområdet dekker det 
som er innenfor egne rammer.

Vurdering analyse
En god del av vakante stillinger er nå besatt, men det gjenstår fortsatt rekruttering blant annet av to lederstillinger, 
virksomhetsleder for Arealplan og en avdelingsleder på Byggesak. Sett i sammenheng med merinntekter på refusjon, er det 
sannsynlig med et underforbruk ved årets slutt.

Når det gjelder driftsutgifter, er vurderingen at avvik i stor grad skyldes periodisering. Det er imidlertid et stort underforbruk 
av midler til kurs, kompetanseheving og lignende på grunn av pandemien. Det er lite sannsynlig at dette vil endre seg i siste 
tertial.

Inntektssiden er utfordrende da dette er avhengig av saksinngangen innen Byggesak, Arealplan og Geodata. Vi ser at 
saksinngangen på Byggesak har vært svært høy i 1. halvår, men per 2. tertial har dette gått noe ned. Det må også tas høyde 
for en kommende tilbakebetaling av et gebyr på cirka 1,5 millioner kroner. Dette skyldes overfakturering av et tiltak i tidligere 
Svelvik kommune, som det nå må korrigeres for. Totalt vurderes en mindreinntekt på i størrelsesorden 3,5 millioner kroner.

Første halvår innebar en svært stor saksmengde innen alle områder. Grunnet manglende bemanning har 
saksbehandlingstiden økt, noe som har ført til tap av gebyrinntekter innen Byggesak. Per. 2. tertial nærmer 
saksbehandlingskapasiteten seg planlagt kapasitet, samtidig som saksmengden, spesielt innen byggesak, har gått noe ned. 
Det jobbes dermed med å få saksbehandlingstiden ned på lovpålagt nivå.

Med styrket kapasitet både innen miljøområdet og innen klima, vil innsatsen innen disse områdene styrkes inn mot 2021. 
Dette gir gode muligheter for å følge opp kommunens ambisjonsnivå på disse fagfeltene.

Tiltak
Det er ikke behov for å iverksette spesielle tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen, ut over generell kostnadsbevissthet. 
Kommunen har mistet noe gebyrinntekter på grunn av for lang saksbehandlingstid. Dette må det jobbes med, men styrket 
bemanning vil bidra til å forhindre dette.
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Konklusjon/prognose
Slik situasjonen ser ut nå vil programområdet komme ut med overskudd.

Lønn, inkludert refusjoner, vurderes til et mindreforbruk på 5 millioner kroner.

Innen andre driftsutgifter vurderes et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner.

På inntektssiden viser prognosen en mindreinntekt på 3,5 millioner kroner.

Prognose på nettoresultat blir da et mindreforbruk på om lag millioner kroner.

Øvrige rapporteringspunkter
I samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak er det rekruttert tre medarbeidere, med kompetanse på klima. Disse er på 
plass og i gang med arbeid knyttet til klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap. Klimautvalget involveres i fremdrift og 
faglig innhold på oppgavene.

Plankapasitet er en utfordring for hovedutvalgets arbeidsområde totalt sett, og det vises i så måte til omtale i 1. tertialrapport.
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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 område-
regulering. 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 Ledelse, styring og administrasjon 255 467 247 444 8 024 416 737
P15 Samfunnssikkerhet 54 742 54 814 -72 86 978
P16 Næringsutvikling 5 912 5 962 -50 11 627
P17 Arbeid og inkludering 0 23 -23 0
P18 Politisk styring 23 879 25 886 -2 007 35 471
P19 Sentrale poster -158 141 331 388 -489 529 -389 699
Sum 181 859 665 518 -483 659 161 114

P14 Ledelse, styring og administrasjon
Programområdet hadde et positivt avvik på 8,0 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial. Det forventes et positivt 
økonomisk resultat på 10 til 15 millioner kroner ved årsslutt.

Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 0,4 millioner kroner for utgifter som følge av pandemien

Statliggjøring av skatteoppkrevingen gjennomføres av fra 1.11.2020. Avdeling for kommunal innkreving blir værende i 
kommunen og foreslås organisert under virksomhet Regnskap, lønn og personal.

Rådmannen har iverksatt en gjennomgang av administrativ lederstruktur.

Investeringsprosjekt Digitalisering er godt i gang og vil bli ferdigstilt i løpet av året.
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.
Lønn inkl sos. 201 705 196 926 4 779 316 106
Andre driftsutgifter 101 190 106 415 -5 225 171 779
Sum Driftsutgifter 302 896 303 341 -445 487 885
Andre inntekter -43 404 -49 845 6 441 -64 941
Ref. sykelønn -4 024 -6 052 2 028 -6 207
Sum driftsinntekter -47 428 -55 897 8 469 -71 148
Netto resultat 255 467 247 444 8 024 416 737

Programområde 14 har et samlet positivt avvik på 8,0 millioner kroner mot periodisert budsjett per utgangen av august. 

Lønn har et underforbruk som følge av vakante stillinger og pensjonsutgifter. Avviket ser tilsynelatende ut til å gjelde 
ekstrahjelp, men utgiftene budsjettert her er i stedet ført på fastlønn. Pensjonsavviket er hovedsakelig knyttet til lærlinger. 
Administrasjonen har bevist jobbet med kostnadsreduksjoner for å møte det pålagte effektiviseringskravet.

Andre driftsutgifter viser overforbruk på 5,2 millioner kroner. Årsaken til avviket er todelt hvor MVA står for halvparten, og det 
resterende kan sies hovedsakelig knyttet til IT-lisenser og KS kontingenter. KS kontingentene vil bli fordelt ved årsslutt, og IT 
kostnadene finansieres av merinntekter. 

Merinntektene på 8,5 millioner kroner skyldes i tillegg til MVA og ubudsjetterte sykelønnsrefusjoner også tjenestesalg til Asker 
og Holmestrand kommuner.

Konklusjon
Programområde ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden 10 til 15,0 millioner inneværende år. Dette tilskrives vakanser og 
midlertidig lav aktivitet på kompetansesenteret som følge av pandemien.

Øvrige rapporteringspunkter

Pandemien
Programområdet har hatt 2,0 millioner i merkostnader per august. Utgiftene er knyttet til lønn og lisenser i forbindelse med 
avvikling av digitale politiske møter samt anskaffelse av utstyr. Det forventes ytterligere lønnskostnader på 0,4 millioner kroner 
knyttet til de politiske møtene.

Statliggjøring skatteoppkreving
Skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. november 2020. Det er 30 ansatte som berøres av endringen 
totalt. Foruten overføringen avsluttes 3 årsverk som følge av pensjon, oppsigelse etter eget ønske m.m. Etter kartlegging 
defineres 22 ansatte å ha arbeidsoppgaver som overføres til Skatteetaten. Overføringen gjennomføres som en 
virksomhetsoverdragelse. Innkreving av kommunale krav beholdes i kommunen, og ivaretas av fem medarbeidere som 
fortsetter sitt arbeidsforhold i Drammen kommune, som vil bli organisert under virksomhet Regnskap, lønn og personal.

Gebyrregulativet benyttet i innkreving justeres for fakturaer med forfall etter 1.10.2020. Som utgangspunkt er tjenesten basert 
på selvkost med tillegg av administrative støttefunksjoner/lederfunksjoner. Dog råder det noe usikkerhet etter 1. oktober 
2020, da regjeringen har besluttet å redusere purregebyret fra 70 til 35 kroner, og gebyret for betalingsoppfordringen 
fra 210 til 105 kroner. Gebyrene er den hovedsakelige inntektskilden til avdelingen. Samtidig vil innbyggertallet man 
innfordrer for være større i 2021 enn inneværende år og for enkelte krav går man fra to terminer til tre, hvilket indikerer 
at det blir et større volum av fakturaer med påfølgende purringer. Dette forventes ikke å ha stor økonomisk effekt på 
programområdet før i budsjettet for 2021.

Ved overføringen av kemneren anses følgende punkter som særskilt viktig å følge opp i forbindelse med innkreving av 
kommunale krav:

• Delegasjon av myndighet/særnamskompetanse

• Prosessfullmakt til å føre saker inn for domstol og namsmann

• Vedtatte endringer i purregebyr og salær med virkning fra 1.oktober

• Vertskommuneavtale med Holmestrand kommune skal fornyes og vil bli formalisert den 30.9.2020.

• Avtale med Tilsynet for små avløpsanlegg

• Videre oppfølging av høringsrunde for ny inkassolov med forskrift
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Sammendrag status investeringer
Kommunekassa
Anskaffelse av IKT-utstyr til skoleelevene gjennomføres som planlagt. Det påregnes at midlene som er satt av til formålet 
benyttes. 

Ved kommunesammenslåingen var arbeidet med tilpasning og tilrettelegging av IKT-systemene ett av de viktigste og 
største prosjektene. Prosjektet har betegnelsen A4.2. Prosjektet pågår fremdeles og avsluttes i løpet av året. Det forventes at 
prosjektet avsluttes i økonomisk balanse. 

Øvrige IKT-investeringer gjennomføres som planlagt og innenfor rammene som er bevilget.

Drammen Eiendom KF
Drammen Eiendom har 2,5 millioner kroner til oppgradering av administrativ bygningsmasse. Av disse er 1,4 millioner kroner 
avsatt til oppgradering Rådhuset i Engene 1 og Brannstasjon Mjøndalen. 1,1 millioner kroner er foreløpig disponible midler.

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, og i hovedsak koronapandemien, har medført at øvelser som Øvelse Bjørn og enkelte andre 
planlagte aktiviteter og tiltak har blitt utsatt.  
 
Programområdet mottok 0,6 millioner kroner i kompensasjon for kostnader til befolkningsvarsling, knyttet til pandemien i 1. 
tertial.

Rådmannen melder at programområde er i balanse ved utgangen av august og at prognosen også er å være i balanse ved 
årsslutt.

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.

Lønn inkl sos. 0 0 0 0
Andre driftsutgifter 55 027 54 767 259 87 405
Sum Driftsutgifter 55 027 54 767 259 87 405
Andre inntekter -285 47 -332 -427
Sum driftsinntekter -285 47 -332 -427
Netto resultat 54 742 54 814 -72 86 978

Programområdet er i balanse ved utgangen av august. Det er noe underforbruk knyttet til materialforvaltning hos sivilforsvaret, 
men samtidig er det et negativt avvik på refusjon fra andre kommuner.

Vurdering og analyse
Det har vært en utfordrende vår med pandemien som har påvirket kommunen på mange måter. Fordelingsmodellen for 
tilskudd til DRBV er gjennomgått med konklusjon om at DRBV’s forslag til fordeling er korrekt. Programområdets avsetning til 
ekstrakostnader for brannstasjon i Mjøndalen forventes derfor utgiftsført som budsjettert. 

Tiltak 
Det utøves god økonomistyring og det iverksettes derfor ingen ytterligere tiltak i 2020.
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Konklusjon
Rådmannen forventer at programområdet leverer et resultat i balanse ved årets slutt. 

Øvrige rapporteringspunkter

Kostnadsfordelingsmodell
Rådmannen har gjennomgått kostnadsfordelingsmodellen for DRBV basert på sammenslåingen av Nedre Eiker, Svelvik og 
Drammen til en kommune og utmelding av Sande fra samarbeidet.

Det konkluderes med at DRBVs bruk av fordelingsmodellen på en god måte hensyntar både bortfall av faste utgifter og 
fordeling av ekstrautgifter knyttet til brannstasjonen i Mjøndalen.

Sammenslåingen til ny kommune og bortfall av Sande kommune har som DRBV påpeker, gjort fordeling av kostnader mer 
sensitive i forhold til innbyggertallet. Det forventes ingen økonomisk konsekvens for inneværende år.

Pandemien
Programområdet ble tilført 0,6 millioner kroner til varslingskostnader knyttet til pandemien i 1. tertial. Foreløpig er kun 0,2 
millioner kroner av disse benyttet da utgiftene er bokført andre steder. 

DRBV
DRBV vil utarbeide en over oversikt over kostnader knyttet til pandemien, som følger av deltidsmannskaper som er permitterte 
fra sin hovedarbeidsgiver. Oversikten vil bli sendt til den kommunen hvor deltidsmannskapet har sitt bosted og brannstasjon.

Sammendrag status investeringer

Kommunekassa
Programområdet fikk rebevilget 1,8 millioner kroner fra 2019 til prosjekt av varslingssystem i skoler og barnehager. Det er 
per august brukt 1,0 millioner kroner av disse og det resterende forventes brukt innen utgangen av året.

Pandemien har påvirket fremdriften i prosjektet som følge av nedstengning av skoler og barnehager. Det har derfor blitt 
vurdert unødvendig å be om ytterligere friske midler i 2020, men det vil bli behov for 2,0 millioner kroner i løpet av 
kommende økonomiplanperiode. 

Drammen Eiendom KF:
Programområdet har ingen investeringsmidler knyttet til Drammen Eiendom.

P16 Næringsutvikling
Pandemien har forsterket behovet for en satsing på næringsutvikling. Det er viktigere enn noen gang at kommunen tar en aktiv 
rolle i arbeidet med å tilrettelegge for vekst og utvikling i næringslivet, og dermed for flere arbeidsplasser. Arbeidsledigheten 
er høyere enn på mange år, og store deler av næringslivet sliter med effektene av smitteverntiltak. Aktiviteten er derfor rettet 
inn mot å utvikle et kommuneapparat som oppleves som næringsvennlig, og med vilje og kunnskap til å tilrettelegge innenfor 
de rammer som er tilgjengelige. 
 
Det arbeides også aktivt med å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skal danne basis for en ny og virkningsfull næringspolitikk. 
Samhandling og dialog med næringslivsaktørene er et viktig verktøy for kommunen for å lykkes.

Programområdet har ingen avvik per august og prognose for året er innenfor tildelt ramme.
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Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.
Lønn inkl sos. 1 303 1 297 6 2 047
Andre driftsutgifter 4 609 4 675 -66 9 580
Sum Driftsutgifter 5 912 5 972 -60 11 627
Andre inntekter 0 -10 10 0
Sum driftsinntekter 0 -10 10 0
Netto resultat 5 912 5 962 -50 11 627

Programområdet har ett resultat i samsvar med budsjett.

Kostnader knyttet til dette programområdet er i hovedsak avtalefestede aktiviteter. Prognose for 2020 er innenfor tildelt 
ramme. Gjeldende budsjettramme og aktiviteter knyttet til dette, vil bli evaluert og vurdert sett opp mot overordnede 
styringssignaler knyttet til arbeidet med næringsutvikling. Budsjettramme må gjenspeile aktuelle satsingsområder. Enkeltposter 
vil bli spilt opp til politisk vurdering i forbindelse med økonomiplan 2021-2024.

Øvrige rapporteringspunkter

Pandemien
Næringslivet ble raskt rammet da tiltakene knyttet til pandemien ble iverksatt medio mars 2020. Dog rammet det noe ulikt 
fra bransje til bransje. Spesielt servicenæringer, helse- og velvære, sentrumshandel, reiseliv, besøksnæringer, restaurant- og 
utelivsbransjen, og kulturnæringen ble hardt rammet. Andre næringer, som for eksempel varehandelen opplevde vekst. Bygg- 
og anleggsbransjen har foreløpig vært mindre preget av situasjonen, men frykter senvirkninger utover høsten og vinteren, når 
effekten av stillstanden i forbindelse med nedstengningen kan komme til uttrykk gjennom at færre prosjekter blir igangsatt.

Situasjonen i næringslivet påvirket umiddelbart arbeidsledigheten, som på et tidspunkt var helt oppe i 12,2 prosent. Frem til 
medio mars var ledigheten i Drammensregionen på cirka 3 prosent. Den dramatiske økningen i ledighet skyldtes i stor grad 
permitteringer. Da samfunnet gradvis åpnet opp igjen etter nedstenging, virket dette også raskt inn på ledighetstallene som 
per september er nede på 5,2 prosent.

Det er registrert en gradvis positiv utvikling og optimisme i næringslivet etter gjenåpningen. Videre er det også verdt å nevne 
at næringslivet rapporterer om at krisen også har hatt positive effekter i form av nye digitale løsninger, større vilje og evne til 
omstilling, økt grad av samarbeid og ikke minst nye kreative løsninger som uten pandemien antagelig ikke ville sett dagens lys.

Fortsatt høye ledighetstall underbygger behovet for at Drammen kommune må arbeide målbevisst og koordinert, for å legge 
til rette for vekst og utvikling i næringslivet. Vekst i næringslivet vil bidra til flere arbeidsplasser og lavere ledighet.

Med et begrenset økonomisk handlingsrom, har det enda større betydning at Drammen kommune innretter arbeidet med 
næringsutvikling på en slik måte at hele det kommunale virkemiddelapparatet tas i bruk.

Tiltak og aktiviteter
Arbeidet gjennom 2. tertial er i stor grad gjennomført i tråd med vedtak i økonomiplanen for 2020:

Kommunens samlede innsats for næringsutvikling og økt innsats for sysselsetting vil skje internt; på tvers av tjenesteområdene; 
og gjennom en styrking av kommunens utadrettede aktiviteter. Virkemidlene som ligger i NAV, og i arbeidsmarkedsbedriftene 
vil kobles sterkere til næringsutvikling.

Drammen kommune har blant annet etablert tett dialog med næringslivsorganisasjonene. Det er etablert faste møtearenaer, 
som sikrer både politisk og administrativ nivå god innsikt i status og behov i næringslivet. Dette har hatt god effekt gjennom at 
ulike innspill har blitt omsatt i konkret handling.

Videre er det satt økt fokus på kommunens egen rolle som tilrettelegger. I tråd med føringer i politisk plattform har kommunen i 
større grad tatt en aktiv rolle i næringsutviklingsarbeidet, og er i flere sammenhenger en pådriver for samarbeid med aktørene 
i næringslivet. Erfaring viser at samarbeid er veien å gå, for å finne nye bærekraftige løsninger.

74 | 2. tertialrapport 2020



Drammen kommunes aktiviteter og tiltak for å bistå lokalt næringsliv- og kulturliv, lag og foreninger i den 
oppståtte krisen

• I møte 17. april 2020, sak 30/20, fattet formannskapet vedtak, med tverrpolitisk enighet, om å iverksette en tiltakspakke 
for næringslivet som var rammet av pandemien. 

• 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. Arrangement 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 ikke hatt noen økonomiske konsekvenser for programområde 16.

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 stimulerer til nye arbeidsplasser i Drammen. Prosjektet går mot slutten, og skal snart evalueres.

Som et ledd i tiltakene for å legge til rette for næringslivet da krisen rammet, besluttet styringsgruppen i prosjektet å 
omdisponere midler for å gi akuttbistand til lokale bedrifter. De omdisponerte midlene skulle kunne brukes til å 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.

Drammen og Lier kommune har gått sammen i et regionalt samarbeid for å legge til rette for tiltak som har effekt for vekst, 
utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser på tvers av kommunegrenser. De to kommunene har til sammen blitt tildelt til 4 
millioner kroner til kommunalt næringsfond (hhv. 2.6 millioner kroner til Drammen og 1.4 millioner kroner til Lier).

Utbruddet av pandemien har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Regjeringen har i krisepakke, fase 
3 for 2020, avsatt totalt 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Saken ble behandlet i Stortinget 19. juni 2020. 
Viken fylkeskommune har fått tildelt 61,4 millioner kroner til fordeling på kommunene. Pengene skal bidra til næringslivet i 
kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av pandemien. Midlene skal sette kommunene i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er 
landsdekkende.

Midlene er lyst ut, og vil bli fordelt gjennom politisk behandling i oktober/november 2020.

Strategi for organisering og videreutvikling av Etablererveiledningen i Drammensregionen.
Etablererveiledningen (EVD) er en gratis tjeneste til de som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift 
og er et viktig virkemiddel kommune har for å bidra til å skape flere arbeidsplasser gjennom nyetableringer og gründerskap.

I dag eies EVD av de tre kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker, mens arbeidsgiveransvaret og fysisk plassering er hos 
Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR). Hver av de tre kommunene har hver sin avtale med EVD, men ingen avtale 
seg imellom. Dette bidrar til både uforutsigbarhet og kortsiktighet i arbeidet for EVD. De tre kommunene ønsker derfor å se 
på om det er andre og bedre måter å organisere tjenesten på og å utarbeide en felles strategi for EVD og samarbeid med 
andre deler av virkemiddelapparatet.

De tre kommunene søkte derfor Viken fylkeskommune om bidrag for å jobbe fram en strategi for organisering og 
videreutvikling av EVD og fikk tilsagn på 200 000 kroner i august og arbeidet med innhenting av grunnlagsinformasjon er i 
gang.
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Utvikling av kunnskapsgrunnlag
Gjennom 2. tertial har det vært fokus på å innhente og sette sammen et helhetlig kunnskapsgrunnlag, som er relevant for 
videre arbeid med næringsutvikling i Drammensregionen. Dette skal ferdigstilles i løpet av høsten 2020, og vil bli benyttet 
som grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og ny strategisk næringsplan.

Inntil kommunen har etablert en helhetlig næringspolitisk plattform har vi valgt å legge innhold og retning i planprogrammet 
for samfunnsdelen til grunn, der kommunestyret har valgt «Omstillingsdyktig næringsliv» som ett av seks utvalgte 
politikkområder.

I dette fokusområdet er det særlig pekt på tre perspektiver og utviklingstrekk som vil prege kommunens arbeid med å utvikle 
en ny næringspolitisk plattform:

• Klima- og miljøutfordringene, og behovet for et grønt skifte 

• Den teknologiske utviklingen 

• Næringsutvikling som bidrag til økt sosial bærekraft 

P18 Politisk styring
Programområdet står for driften av det politiske styringssystemet i kommunen. Ved utgangen av 2. tertial er resultatet et mer-
forbruk på 2,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.
Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 2,5 millioner kroner til dekning av godtgjørelser og pensjonskostnader 
knyttet til politisk aktivitet.

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 0,2 millioner kroner for ekstrautgifter knyttet til pandemien.

Totalt tilføres programområdet 2,7 millioner kroner og rådmannen forventer at programområdet med dette vil være i balanse 
ved årsslutt.

Økonomisk status
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap hiå. 2020 Avvik hiå. Rev.bud.
Lønn inkl sos. 14 001 16 342 -2 341 21 087
Andre driftsutgifter 11 043 11 107 -64 15 571
Sum Driftsutgifter 25 044 27 449 -2 405 36 658
Andre inntekter -1 165 -1 563 398 -1 187
Sum driftsinntekter -1 165 -1 563 398 -1 187
Netto resultat 23 879 25 886 -2 007 35 471

Programområdet har et negativt avvik på 2,0 millioner kroner mot periodisert budsjett pr august. Overforbruket stammer fra 
lønnspostene og de største avvikene gjelder pensjon og godtgjørelser til folkevalgte. Det er også overforbruk på administrativ 
lønn. 

Godtgjørelse til folkevalgte har et foreløpig overforbruk på 0,8 millioner kroner, som forventes økt til 1,0 millioner kroner ved 
årsslutt. Overforbruket skyldes hyppigere møtefrekvens enn budsjettert, samt permisjons- og vikarutgifter.

Opprinnelig budsjettramme har ikke tatt høyde for nye forskrifter som har ført til at flere politikere enn forutsatt er innrømmet 
pensjonsrettigheter. Foreløpig overforbruk er 1,0 millioner kroner og dette forventes økt til 1,5 millioner kroner ved årsslutt. 

Fastlønn har overforbruk på 0,4 millioner kroner, men deler av dette kompenseres av etterlønnsmidler fra Drammen og Nedre 
Eiker. Det ventes tilførsel av etterlønnsavsetninger fra Svelvik. 

Merinntektene på 0,4 millioner skyldes etterlønnsordning fra Nedre Eiker. 

Tiltak
Avsatte midler til godtgjørelser og pensjon er underbudsjettert. Møtehyppighet bestemmes politisk og det er få tiltak som kan 
settes inn fra administrasjonens side.  
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Konklusjon
Rådmannen foreslår å tilføre 2,5 millioner kroner og programområdet forutsettes med dette å være i balanse ved årsslutt.

Øvrige rapporteringspunkter

Pandemien
Programområdet ble ikke kompensert for utgifter knyttet til pandemien i 1. tertial. Det er utgiftsført 230 tusen kroner, i hovedsak 
til konsulentbruk og nettverksutstyr til avvikling av kommunestyremøte i lokaler i Mjøndalen hvor det ikke fantes tilstrekkelig 
infrastruktur.
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EIERSTYRING



Eierstyring
Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i 
kommunens eierpolitikk for perioden 2020-2024 som ble vedtatt av kommunestyret 28.4.20. 

Kommunale foretak – status per 2. tertial 2020

Tabellen nedenfor viser regnskapsstatus for de kommunale foretakene per. 2. tertial 2020. Samlet viser foretakene et positivt 
resultat på 106,2 millioner kroner, som er 29,6 millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatforbedring kan i stor grad 
tilskrives Drammen Eiendom KF som har et positivt avvik på 27,3 millioner kroner. 

Også Drammensbadet KF har positivt avvik i forhold til budsjett på 2,4 millioner kroner. Dette forklares med lavere drifts- 
og personalkostnader i de nesten tre månedene badeanlegget var stengt på grunn av pandemien. Inntektstapet i samme 
periode er i stor grad kompensert med ekstraordinært tilskudd fra kommunekassen. 

Hermansenteret KF har et underskudd på nesten 0,1 millioner kroner etter omsetningssvikt som følge av pandemien. 

Kommunale foretak – resultat per 2. tertial 2020
Tusen kroner Resultat per 2. 

tertial 2019
Resultat per 2. 
tertial 2020

Budsjett per 2. 
tertial 2020

Avvik Budsjett 
eieruttak 
2020

Drammen Eiendom KF                 1) 81 817 102 878 75 596 27 282 87 383

Drammensbadet KF                     2)  511  3 419  1 050 2 369

Hermansenteret KF - 41 - 99 0 - 99
Sum kommunale foretak 82 287 106 198 76 646 29 552 97 383

1) Resultat for Drammen Eiendom KF er inklusiv gevinst fra salg av eiendom på 18,4 millioner kroner

2) Resultat for Drammensbadet KF fremkommer etter ekstraordinært eiertilskudd (Covid 19) på 9,4 millioner kroner

Drammen Eiendom KF

Driftsregnskapet
Drammen Eiendom KF (DEKF) har et positivt resultat per utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 84,5 millioner kroner. 
Dette er 17,6 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 2. tertial 2020 solgt eiendommer for 20,3 millioner kroner, med en bokført gevinst 
på 18,4 millioner kroner, som er 9,7 millioner kroner mer enn budsjett. Dette bidrar til et resultat etter salg av eiendom på 
102,9 millioner kroner, som er 27,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det positive resultatet skyldes i hovedsak høyere 
driftsinntekter (salg av renholdstjenester), lavere driftsutgifter (spesielt til lønn/administrasjon og eiendomsdrift) og lavere 
finansutgifter enn budsjettert.

Eieruttaket
Drammen Eiendom KF eier parkeringsselskapet Thamsgaten Parkeringshus AS som igjen eier Grev Wedels Parkeringshus AS. 
Styrene i disse selskapene har vurdert at driften av disse selskapene forsvarer et eierutbytte på 5 millioner kroner for 2019. 
Generalforsamlingene har fastsatt utbytte i samsvar med dette, og beløpet er utbetalt og inntektsført i DEKF regnskap per 
2.tertial.  

Foretakets styre har foreslått at det mottatte utbyttet benyttes til styrking av vedlikeholdet av eiendomsmassen. Rådmannen har 
imidlertid i denne omgang valgt å se utbyttet i sammenheng med utfordringene knyttet til kommunens økonomiske situasjon 
og ekstra belastning i forbindelse med pandemien, og foreslår derfor at årets eieruttak fra Drammen Eiendom KF økes med 5 
millioner kroner til totalt 92,4 millioner kroner. 
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Pandemisituasjonen
Under pandemien har noen bygg som eksempelvis sykehjem vært vanskelig tilgjengelig. Dette har medført at noen tiltak har 
blir forskjøvet i tid, og det har vært enklere å få gjennomført tiltak ved skoler og barnehager selv om anbudsbefaringer har 
krevet ekstra fokus. 

De ekstra driftskostnadene som har påløpt i pandemiperiode er viderefakturert til kommunekassen, og DEKF har dermed ikke 
merkostnader av betydning forbundet med drift og renhold av eiendommene.

Ny åpningsbalanse
Som følge av kommunesammenslåing med Nedre Eiker og Svelvik kommune fra 01.01.20 er det utarbeidet ny 
åpningsbalanse for Drammen Eiendom KF per 1. januar 2020. Åpningsbalansen omfatter en videreføring av utgående 
balanse i Drammen Eiendom KF per 31. desember 2019 med tilordning av eiendomsverdier fra Nedre Eiker og Svelvik, som 
finansieres av egenkapitalinnskudd og langsiktig lån fra Lånefondet i Drammen kommune.

Fordeling mellom eiendom, gjeld og egenkapital pr. 01.01.2020 er som følgende:

Eiendom Fra tidl. Nedre 
Eiker

Fra tidl. Svelvik DEKF Totalt

Bebygde eiendommer 1 051 982 391 128 4 336 715 5 779 825

Andeler i borettslag 10 710 182 725 193 435

Festetomter og grunnarealer 58 530 1 040 81 850 141 420

Andre driftsmidler/biler 1 932 1 107 9 216 12 255

Sum fra anleggsmidler Dekf  1 123 154 393 275 4 610 506 6 126 935

Egenkapital 351 670 123 138  1 063 098 1 537 907

Langsiktig gjeld i Lånefondet  771 483  270 137  3 633 736 4 675 356

For komplett åpningsbalanse henvises til balanse-oppstilling i pkt. 7.4 i foretakets rapport per 2. tertial. 

I budsjettet for 2020 ble foreløpig internhusleie på overtatte formålsbygg fra Nedre Eiker og Svelvik beregnet med 
utgangspunkt i bokførte verdier og de FDV-utgiftene som lå til grunn for kommunenes budsjetter i 2019. Ny beregning av 
internhusleiene er nå gjort på grunnlag av åpningsbalansen, og helårseffekten ga en reduksjon i internleien på kr. 13,7 
millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Rådmannen har under sentrale budsjettposter foreslått at kommunekassens 
budsjetterte internhusleier nedjusteres med tilsvarende beløp. 

Investeringsregnskapet
Drammen Eiendom KF har for 2020 en justert brutto investeringsramme på 525,3 millioner kroner inklusiv re-bevilgning av 
ubrukte midler fra 2019 og vedtatte endringer i 1. tertialrapport. I tillegg er foretaket tilført 24 millioner kroner finansiert med 
ekstraordinært vedlikeholdstilskudd fra den statlige tiltakspakken mot pandemien.  

Per utgangen av 2. tertial i år har det påløpt investeringsutgifter på 257,7 millioner kroner. Det er noe mindre enn i 
samme periode i 2019, da det var regnskapsført 281,2 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har per 2. tertial i år 
foretatt investeringer for 257,7 millioner kroner. Dette er noe lavere enn i samme periode i fjor da det påløp 281,2 
millioner kroner. Av dette gjelder 239,1 millioner kroner utbyggingsprosjekter, mens det har påløp 18,6 millioner kroner 
til oppgraderingsprosjekter og kjøp. De største prosjektene hittil i år er ny fotballhall på Åssiden, etablering av 19 
tilrettelagte boliger i Åskollen helse- og omsorgsdistrikt og utvidelse av Brandengen skole.  Detaljert oversikt over påløpte 
investeringskostnader per 2. tertial fremgår av DEKFs tertialrapport. Som vedlegg til tertialrapporten er det tatt med notater 
som gir nærmere omtale av de planlagte prosjektene Krokstad sykehjem og Veiavangen skole. 

DEKF styre har ved behandlingen av 2. tertialrapport fattet følgende vedtak:

«Tiltak for å sikre fremtidig bruk av Langeløkka barnehage startes opp i 2020 og finansieres i investeringsbudsjettet for 2021.»

Rådmannen foreslår at dette forslaget vurderes nærmere i arbeidet med økonomiplan 2021-2024. 

Det foreslås ingen justeringer av Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett i denne tertialrapporten.
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Kjøp og salg av eiendom
Det er i årets budsjett satt av 17,3 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp. Per utgangen av 2. tertial er det ikke foretatt 
strategiske eiendomskjøp. Det er enighet med selgerne av Nordby gård om kjøpesummen på 25 millioner kroner (jfr. 
kommunestyresak 19/20), og det utarbeides nå kjøpskontrakt med sikte på overtakelse i 1. kvartal 2021. 

Årets budsjett for anskaffelse av boliger er på 17,7 millioner kroner. Per utgangen av 2. tertial er det anskaffet tre 
omsorgsboliger samt en ordinær enebolig for totalt 6 millioner kroner. 

I vedtatt budsjett for 2020 er det forutsatt salg av eiendom for 23 millioner kroner – herav salg boliger for 20 millioner kroner. 
Drammen Eiendom KF forventer å nå budsjettet. 

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. Ved utgangen av 2. tertial er 10 boliger solgt til tidligere leietakere for 20,3 millioner kroner. 

Styret i DEKF vedtok ved behandlingen av 2. tertialrapport at det anbefales at følgende eiendommer legges ut for salg:

a. Gilhus gård, Lier
b. Storgaten 116, Svelvik.
c. Tomt Svelvik 318/173, området mellom Nordliveien og Orelundveien
d. Lauritz Grønlandsvei 45
e. Seksjon i sameiet ved Svelvik Papirfabrikk

Rådmannen vil vurdere foretakets innspill i forbindelse med strategi for salg av eiendom i økonomiplan 2021-2024. 

Fullstendig 2. tertialrapport 2020 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 2. 

Drammensbadet KF
Drammensbadet måtte stenge badeanlegget våren 2020 på grunn av koronasituasjonen. Inntektene etter 2. tertial er om lag 
1,8 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. I perioden med stengt anlegg har foretaket hatt begrenset med inntekter. 
I tillegg har foretaket hatt begrensninger på antall besøkende fra åpningen av anlegget i juni grunnet pandemien. Uteblitt 
inntekt sammenlignet med samme periode for 2019 utgjør om lag 12,2 millioner kroner. Dette beløpet er delvis kompensert 
med et ekstraordinært tilskudd fra Drammen kommune på 9,4 millioner kroner. 

Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2020 var 116 630 mot budsjettert 140 000. Dette gir et gjennomsnitt på 816 
besøkende per dag de dagene foretaket har hatt åpent før og etter stengingen av anlegget. I samme periode i 2019 hadde 
Drammensbadet KF 227 423 besøkende som innebærer 945 besøkende per dag.

Foretaket har lavere personalkostnader i forhold til budsjett for 2. tertial på om lag 2,9 millioner kroner. Omdisponering av 
ansatte i perioden hvor badeanlegget har vært stengt er hovedårsaken til dette. I tillegg hadde foretaket en besparelse på 
0,3 millioner kroner innen anlegget ble stengt. Foretaket forventer at lønnskostnadene vil øke resten av året grunnet behov 
for ekstra personell for å kunne håndtere pandemien og ivareta et forsvarlig smittevern på en god måte. Når det gjelder 
driftskostnader, er det en innsparing på om lag 1,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes mindre 
forbruk av energi og vann/renovasjon enn budsjettert grunnet stengt anlegg.

Samlet sett viser regnskapet for Drammensbadet KF per 2. tertial 2020 et overskudd på om lag 3,4 millioner kroner mot 
budsjettert om lag 1 millioner kroner i overskudd, dvs. et positivt budsjettavvik på om lag 2,4 millioner kroner. Resultat i samme 
periode 2019 viste et overskudd på om lag 0,5 millioner kroner. 

Drammensbadet KF legger opp til å ha videre fokus på god kostnadskontroll. For resten av 2020 forventer foretaket et 
besøkstall som er cirka 45 000 færre besøkende enn budsjettert. I tillegg melder foretaket et behov for ekstra personell for å 
kunne håndtere pandemien på en sikker måte. Dette vil gi et estimert negativt resultat i år på om lag 3,8 millioner kroner.

Drammensbadet KF anslår et inntektstap grunnet pandemien for resten av 2020 på 5,5 millioner kroner. Foretaket ber om at 
dette blir kompensert av Drammen kommune.
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Styrevalg Drammensbadet KF
Styreleder i Drammensbadet KF valgte 25. september å trekke seg fra sitt verv med umiddelbar virkning. Rådmannen avklarte 
kort tid etter at nestleder i styret nå ivaretar styrelederrollen i foretaket.

Det er tidligere besluttet i fellesnemnda at Drammensbadet KF skal utredes med det formål å finne en oppdatert og 
hensiktsmessig organisering. Dette ble også omtalt i sak til kommunestyret 19.11.19 om videreføring av Drammensbadet KF 
som foretak i nye Drammen kommune fra 1.1.20. Drammen kommune har nylig inngått nødvendige rammeavtaler for bistand 
og rådmannen er i ferd med å igangsette dette utredningsarbeidet. Det legges opp til en avklaring i løpet av 1. halvår 2021. 

 Det fremstår som hensiktsmessig at eksisterende styre videreføres i påvente av endelig beslutning om fremtidig organisering 
av Drammensbadet. Det er likevel behov for at kommunestyret velger ny ledelse i foretaket. Rådmannen har vært i kontakt 
med kommuneadvokaten om dette. Rådmannen vil til kommunestyrets møte i november fremme egen sak som avklarer videre 
styreledelse i foretaket.

Hermansenteret KF

Resultat 2019 og status disposisjonsfond
Driftsregnskapet for Hermansenteret Nedre Eiker KF viste et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 65 479 kroner. 
Brutto driftsresultat ble i 2019 minus 102 074 kroner. Inkludert i inntektene for 2019 er et tilskudd på 450 000 kroner fra 
kommunen. Det er midler til å dekke inn årets (2020) 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 som i 
2019 i 2020. 

Hermansenteret KF – økonomisk status per 2. tertial 2020

  Regnskap jan-august 
2020

Regnskap jan –
august 2019 1. tertial 2. tertial 2020

Inntekter 1 1.036.275 1.215.409 494.093 542.182
Utgifter 2 1.135.070 1.256.314 586.799 548.271
Underskudd 3 98.795 40.905 92.706 6.089
Kommunalt tilskudd 293.333 300.000 146.666 146.667
Underskudd uten tilskudd 392.128 340.905 239.372 152.756

I inntektene er inkludert tilskudd fra Nedre Eiker kommune i 2019 og fra Drammen kommune i 2020. Anslag for tapte inntekter 
under nedstengningen er cirka 130 000 kroner etter fradrag for sparte utgifter beregnet til cirka 50 prosent av salgsverdien. 
Kommunestyret bevilget ved behandlingen av 1. tertialrapport 100 000 kroner i inntektskompensasjon. I tillegg ble årets 
eiertilskudd økt med 80 000 kroner til dekning av økte utgifter til ekstern regnskapsfører mv. Det forventes at foretaket etter 
dette oppnår balanse i 2020. 

Rådmannen vil komme nærmere tilbake til de økonomiske utfordringene for Hermansenteret i forbindelse med økonomiplan 
2021-2024. 

Selskaper
 
Utbytte fra aksjeselskap
Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble utbytte fra aksjeselskaper oppjustert med 35,1 millioner kroner – fra 98,8 til 133,9 
millioner kroner. Utbytte fra Glitre Energi AS ble oppjustert med 37 millioner kroner, mens utbytte fra Lindum AS ble nedjustert 
med 1,7 millioner kroner. For øvrige selskap ble fastsatt utbytte omtrent som forutsatt.

Per utgangen av 2. tertial er det mottatt 133,4 millioner kroner i utbytte for 2019. Fastsatt utbytte fra Drammen Kino AS på 1,85 
millioner kroner er foreløpig ikke utbetalt på grunn av selskapets likviditetssituasjon. Samtidig ble fastsatt og utbetalt utbytte 
fra Glitre Energinett Holding AS på 5,9 millioner. Dette er 1,1 millioner kroner mer enn budsjettert, og rådmannen foreslår at 
budsjettet oppjusteres tilsvarende. 

Glitre Energi AS
Glitre Energi AS orienterte formannskapet i møte 15.09.20 om sonderinger om mulig fusjon med Agder Energi AS. Drammen 
kommune eier 50 prosent av Glitre Energi AS, hvor Vardar AS eier de øvrige 50 prosent. Drammen kommune og Vardar AS 
har beskrevet sine utviklingsplaner for Glitre Energi AS i aksjonæravtale fra 2015, og det er i tråd med avtalen at selskapet aktivt 
utforsker strategiske muligheter som kan styrke vekst og utvikling av selskapet. Forutsetningen er at slik utvikling skal øke avkastningen 
til eiere gjennom å sikre konkurransekraft, og både sikre og utvikle arbeidsplasser. Drammen kommune vil behandle saken som eier 
av 50 prosent av aksjene i Glitre Energi AS. Rådmannen vil utarbeide nødvendig grunnlag for beslutning i kommunestyret.
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Vardar AS
Vardar har i brev til eierkommunene datert 28.08.20 meddelt at det under bestemte forutsetninger er grunnlag for et samlet 
utbytte for regnskapsåret 2020 på 30 millioner kroner. Drammen kommunes andel vil være om lag 7,8 millioner kroner og 
vil komme til utbetaling i 2021. Vardar AS uttrykker at under bestemte vilkår kan dette nivået fungere som en nedre terskel i 
forhold til planlegging av fremtidige utbytter fra selskapet. 

Høsten 2019 oppnevnte rådmennene i Buskerud en administrativ arbeidsgruppe ledet av rådmannen i Drammen kommune. 
Arbeidsgruppen er gitt en saksforberedende rolle og har til oppgave å legge til rette for kommunenes nye eierrolle 
gjennom koordinert politisk behandling av prosesser og saker som knytter seg til overtakelsen av eierskapet i Vardar AS. 
Arbeidsgruppen har høsten 2020 lagt til rette for felles politisk sak i eierkommunene om revidert aksjonæravtale som erstatter 
gjeldende aksjonæravtale fra 2005. Rådmannen vil fremme sak til kommunestyret i november om ny aksjonæravtale. 

Drammen Scener AS
Årsprognosen for Drammen Scener viser per i dag et underskudd på om lag 6,4 millioner kroner, mot rundt 10 millioner 
kroner som ble varslet i mai i forbindelse med 1. tertialrapport 2020, jf. vedtak punkt 13. 
 
Dette forutsetter imidlertid både gjennomføring av høstens planlagte arrangementer med tilhørende inntekter og at 
selskapet får 6 millioner i statlig støtte. Økonomisk har Drammen Scener til nå i år mottatt cirka 2.5 millioner kroner i ulike 
kompensasjonsordninger og det er søkt/vil bli søkt for ytterliggere rundt 1.5 millioner kroner for 3. kvartal. Det er håp om 
at eksisterende/nye kompensasjons- og stimuleringsordninger vil gi cirka 6 millioner kroner i statlig støtte totalt sett, men 
dette er vanskelig å forutse siden disse ordningene ikke er på plass ennå. I forhold til budsjettet for 2020, viser prognosen et 
inntektsbortfall på cirka 19 millioner kroner. 
 
Kompensasjonsordningen for tapte billettinntekter kom først på plass i slutten av juli, for perioden mai-august. Det har 
imidlertid ikke kommet på plass en forlengning av denne ennå, noe som gjør det utfordrende for selskapet å planlegge 
arrangementer fremover. Likviditeten til Drammen Scener AS begynner nå å bli svært anstrengt, da utbetalinger fra flere 
av kompensasjonsordningene først vil komme senere i høst og siden det for øvrig er begrenset med inntekter for selskapet. 
Drammen Scener melder derfor om et behov for tilføring av ekstra midler fra kommunen medio oktober. 

Situasjonen for Drammen Scener er like uforutsigbar som i forbindelse med rapporteringen i 
1. tertial. Selskapet besluttet tidlig på våren å holde stengt fram til medio august. Alle ansatte var helt eller delvis permittert 
i perioden 20. mars til 15. juni. De to ukene før sommerferien ble de fleste tatt tilbake fra permisjon for å gjøre nødvendig 
sommervedlikehold, slik at en kunne være klar til åpning medio august. Som et resultat av Covid-19 forskriften er imidlertid 
kapasiteten på Drammens Teater redusert med 70-80 prosent. 

Den uavklarte situasjonen knyttet til økonomi har gjort at svært mange arrangører og artister ikke har tatt sjansen på å 
planlegge noe for høsten og mange av allerede tidligere planlagte arrangementer har blitt avlyst. Dette vil også få store 
konsekvenser for 1. halvår 2021. Det er normalt en planleggingshorisont på 6-12 måneder fremover og det er nødvendig 
at kompensasjon/stimuleringsordninger må være på plass før noen tør å ta risikoen knyttet til smitten og de pålagte 
restriksjonene. På samme tid i fjor hadde Drammen scener solgt cirka 23 500 billetter med en omsetning på over 8 millioner 
kroner. For høsten i år har selskapet solgt under 6 000 billetter med en omsetning på i underkant av 2 millioner kroner. Så 
langt i år har selskapet refundert billetter for over 4 millioner kroner og godt over 100 arrangementer har blitt flyttet eller 
kansellert i tillegg til alle arrangementene som ble stoppet av pandemien. 
 
Konsekvensene både i antall arrangementer og med lav kapasitet, samt restriksjoner knyttet til serveringen på 
arrangementene gir et bortfall av serveringsinntekter på nesten 6 millioner kroner. Samtidig med innføringen av tiltakene i 
mars og siden restriksjoner knyttet til konferanse/events, så falt bunnen totalt ut av markedet og gir et bortfall av inntekter på 
cirka 7 millioner kroner.

Forslag til vedtak
I henhold til vedtak i 1. tertialrapport 2020, punkt 13, vedrørende kommunal garanti for ekstra økonomisk tilskudd til Drammen 
Scener AS, som følge av pandemisituasjonen, vedtas følgende: 

Drammen kommune innvilger 8 millioner kroner i et kortsiktig likviditetslån til Drammen Scener AS i 2020, slik at selskapet får 
dekket likviditetsbehovet på kort sikt. Likviditetslånet konverteres deretter til aksjekapital (emisjon). Beløpet kan justeres i forhold 
til selskapets økonomiske situasjon, når eventuelle tilskudd fra statlige støtteordninger er avklart.             

83 | 2. tertialrapport 2020



Drammen Kino AS
Drammen Kino AS har per august et akkumulert overskudd på 839 000 kroner. I august alene tapte imidlertid selskapet 
cirka 1,1 millioner kroner (før støttetildeling), selv med store grep på kostnadssiden. Det er foreløpig ingen akutt 
likviditetssituasjon, men selskapet følger denne nøye fremover.

Drammen Kino AS har store begrensninger i driften som følge av koronasituasjonen. 

Setebegrensningene gjør at totalkapasiteten reduseres vesentlig, og selskapet kan selge billetter på kun 40 til 50 prosent 
av den normale setekapasiteten. I tillegg er det desinfisering/vask mellom forestillingene på berøringspunkter i salene, samt 
andre samlingspunkter. Dette er både tid- og ressurskrevende.

Den største utfordringen med setebegrensningene, er at det er få filmselskap som tør å slippe storfilmene sine med 
kinopremiere slik situasjonen er nå. De er bekymret for at filmene ikke skal spille hjem kostnadene med denne begrensningen 
i besøksmulighetene. Følgelig blir det sterkt begrenset med publikumsaktuelle, nye filmer, som kan trekke gjester til kinoen. 
Enkelte storfilmer har gått rett på strømmetjenester, som medfører at folk kan sitte hjemme i egen stue og se de i stedet. 
Selskapet anser dette som en stor fare for kinokulturen.

Drammen Kino AS har nå et besøk som ligger på 20-25 prosent av normalbesøk. Dette påvirker økonomien i vesentlig grad, 
ved at driften går med stort tap. Det er avgjørende for selskapet at de får dekket inn noe av tapet gjennom kulturstøtten og 
kontantstøtten som regjeringen har lagt opp til.

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS
Bystyret i Drammen kommune vedtok 23.2.16 (sak 12/16) å etablere et eiendomsselskap for byutvikling og utvikling 
av kommunal eiendom. I vedtaket er det forutsatt at en rekke eiendommer skal overføres fra Drammen kommune til det 
nyetablerte selskapet Drammen kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU), herunder tomter på Konnerud.

I henhold til bystyrets vedtak ble det inngått kontrakt om kjøp av tomter på Konnerud mellom Drammen kommune og DKEU, 
samt opsjon på kjøp av ytterligere areal. Kontrakten er datert 20.12.2018. Oppgjør for tomtene på Konnerud og andre 
eiendommer som er solgt fra Drammen kommune til DKEU er gjennomført ved tingsinnskudd i selskapet med tilhørende 
kapitalutvidelse.

DKEU har tiltrådt opsjonen i kjøpekontrakten av 20.12.2018 og kjøpekontrakt for de aktuelle arealene skal derfor inngås. 
Samtidig skal DKEU selge deler av arealet som ble kjøpt i 2018 tilbake til kommunen («restarealet»). Bakgrunnen for 
salg tilbake til kommunen er at restarealet er regulert til infrastruktur, utbygging til offentlig formål, areal som inngår i 
utbyggingsavtale med andre aktører på Konnerud og som det ikke er naturlig at DKEU er hjemmelshaver til.  

I verdivurdering datert 28.1.2020, revidert 18.5.2020 er verdien av restarealet satt til 5 266 200 kroner. Kjøpesummen for 
opsjonsarealet er bestemt i kjøpekontrakt av 20.12.2018 med tillegg av utvikling i konsumprisindeks + 3 prosent i årlig rente 
fra inngåelse av kjøpekontrakt og frem til overdragelse av opsjonsarealet. Per nå utgjør kjøpesummen for opsjonsarealet 
cirka 17 millioner kroner. Verdivurdering av restarealet skal oppdateres før kjøpekontrakt signeres og transaksjonene 
gjennomføres. Kjøpesummen for opsjonsarealet vil bli justert i henhold til kjøpekontrakten av 20.12.2018.

Oppgjøret for kommunens salg av opsjonsarealet og tilbakekjøp av restarealet skal gjennomføres ved at nettosummen 
(cirka 17 000 000 kroner, minus cirka 5 266 200) kroner føres som tingsinnskudd i DKEU, og ikke kontantoppgjør. Verdien 
ligger i eiendommene omfattet av transaksjonen. Etter rådmannens mening vil derfor ikke salget av eiendom til DKEU og 
kommunens kjøp av eiendom være i konkurranse med andre investeringer i kommunen. 

Eiermøter 2020
Planlagte eiermøter med formannskapet ble avlyst 1. halvår 2020. Det ble derfor ikke gjennomført eiermøter i 2. tertial. Det 
gjennomføres eiermøter i henhold til revidert møteplan høsten 2020 som en konsekvens av at formannskapet igjen har fysiske 
møter.

Oppdatering av eierportal
Kommunestyret behandlet eierpolitikk for Drammen kommune 28.4.20. I tråd med kommunestyrets behandling av 
eierpolitikken gjennomføres en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Dette skjer etter gjennomføring av 
generalforsamlinger og representantskapsmøter i 1. halvår, hvor årsregnskap og styrevalg vedtas. Oppdatert økonomisk 
nøkkelinformasjon og styresammensetning per september 2020 er nå tilgjengelig på kommunens nettsider. 
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MEDARBEIDERE



Medarbeidere
Etableringen av ny organisasjon har fortsatt i 2. tertial og pågår fremdeles. Arbeid med å smelte sammen ulike 
organisasjonskulturer er generelt krevende. Situasjonen rundt pandemien bidrar også til å forsinke prosessene med 
samkjøring og utviklingsarbeid samtidig som det er en økende aktivitet innen etablering av arbeidskultur og ledelseskultur.

Årsverks- og bemanningskontroll
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 i forhold til bemanningsnormer.

Attraktiv arbeidsgiver 
Det er stort fokus på utvikling og kvalitetssikring av strategier for rekruttering og introduksjon av nye medarbeidere, for å 
sikre at organisasjonen har tilstrekkelig tilfang av ønsket arbeidskraft. Dette er arbeid som pågår. Det settes også fokus på 
lederutvikling, og «Lederskolen» settes i gang i september. 

Det har i denne perioden vært utlyst 107 ledige stillinger, totalt har det kommet inn 3.879 søknader noe som gir et snitt på 36 
søkere pr. stilling. 

Siden 12. mars, da Norge stengte ned, har kommunen vist både evne og vilje til å ivareta sine ansatte. Man har tilrettelagt 
for hjemmekontor der det har vært mulig, hensyntatt ansatte som har underliggende sykdom hos seg selv eller i husstanden, 
skaffet tilveie smittevernutstyr og laget gode og gjennomførbare planer for tilbakekomst til arbeidsplassen. Dette har vært en 
vanskelig tid for mange medarbeidere, og at vi ser at folk har vært både fleksible og kreative for å få oppgaver løst på nye 
måter.

Ledelse
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.

Status lærlinger – 2. tertial 2020
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
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

 

Årets lærlinger hadde felles oppstart 3. august. Det er første gang lærlinger innen både oppvekst og omsorg samles til felles 
orientering. Veiledning og fagdager gjennomføres som planlagt, men blir i høyere grad gjennomført med bruk av elektroniske 
medier fremfor fysisk oppmøte. Dette har vært en bratt læringskurve, men fungerer nå veldig bra.

Bemanningssentral
Aktivitetene som ble gjennomført av bemanningssentralen er tilbakeført til linjeorganisasjonen. Dette ble gjort i samråd med 
kriseledelsen. Med økende smittetall er det ytret ønske om en felles bemanningspool.  
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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. 
Arbeidet med å utarbeide rapporter og kvalitetssikre data og uttrekk for å kunne analysere utviklingstrekk pågår fremdeles. 
Arbeidet med å utarbeide HR statistikk og rapportering på dette vil være et pågående utviklingsarbeid i hele 2020. 

Årsverk/antall ansatte og turnover
Harmoniseringen i forbindelse med HR-registreringer er omfattende, og pandemien har også bidratt til forsinkelser 
og endrede rutiner i arbeidet. Det er en ny organisasjon hvor medarbeidere må registreres med riktig ansettelsestype, 
stillingskoder, tjenester, datoer, m.m. og hvor organisasjonsstruktur har vært justert løpende.  Det ble utarbeidet statistikk til 
1.tertial som etter nærmere vurderinger og kvalitetssikring viser seg å inneholde noen feil rapporteringer. Dette dreier seg 
i all hovedsak om teknisk oppsett og rapportdetaljer i systemet som brukes til å hente ut slik statistikk.  Utfordringene er 
identifisert og vil bli løst, men det trengs mer tid for å levere gode tall og indikatorer som er kvalitetssikret. Det gjøres som sagt 
oppmerksom på at det kan ha vært noen feil rapporterte tall ved 1. tertial.  

I forbindelse med kvalitetssikring av dataene og rapportene, vil det ikke bli generert statistikk på antall årsverk og ansatte ved 
august 2020. Heller ikke statistikk på turnover. Dette vil foreligge kvalitetssikret ved siste tertial (årsmeldingen). 

Sykefravær

P-område 1.tertial 2.tertial Totalt

P01 Skole 7,50 % 5,20 % 6,35 %

P02 Barnehage 11,58 % 8,23 % 9,91 %

P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern) 7,17 % 4,27 % 5,74 %

P04 Helse 7,10 % 4,12 % 5,55 %

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 12,20 % 7,97 % 10,05 %

P06 Hjemmetjenester og institusjon 12,40 % 8,55 % 10,45 %

P07 Rus og psykisk helse 9,77 % 7,51 % 8,64 %

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 8,46 % 7,11 % 7,78 %

P09 Kultur, fritid og idrett 5,57 % 4,55 % 5,05 %

P11 Utbygging og samferdsel 3,87 % 4,83 % 4,35 %

P12 Vann, avløp og renovasjon 4,33 % 4,10 % 4,22 %

P13 Arealplan, klima og miljø 5,91 % 5,45 % 5,68%

P14 Ledelse, styring og administrasjon 5,47 % 4,06 % 4,80%

P18 Politisk styring 0,94 % 0,00 % 0,45%

    9,05 % 6,37 % 7,71%

Tabellen viser totalt sykefravær per programområde. Det foreligger ikke sammenlignbare 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 for tiden noe under dette nivået.  Det er vanlig at 2. tertial har et lavere fravær enn 1. og 
3. tertial. Det er derfor grunn til å forvente at fraværet vil stige noe i løpet av årets fire siste måneder. 

Det er KS som utarbeider sammenlignbar sykefraværsstatistikk for kommunene. Denne publiseres normalt en gang per år. 
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VEDLEGG 1
Drammen kommune - finansrapport per 2. tertial 2020



DRAMMEN KOMMUNE 

 

    

  

 

Finans- og gjeldsrapport pr. 2. tertial 2020 

 
 

 

 

Rådmannen i Drammen 

5. oktober 2020 



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 
 

 
Renteforutsetninger og utvikling 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. 
 
Flere kutt i Norges Banks styringsrente i løpet av våren og forsommeren har for første gang i 
historien gitt null-rente i Norge. Det tok noe tid før nedjustering av styringsrenten fikk fullt 
gjennomslag til markedsrenten, men i løpet av sommeren har NIBOR falt og 3 måneders 
NIBOR lå ved utgangen av august på 0,23 prosent. Dette gir en nedgang på hele 1,62 
prosentpoeng fra rentenivået ved starten av året hvor 3 måneders NIBOR var 1,85 prosent. 
 
Norges Bank valgte som forventet på rentemøte i 20. august å holde styringsrenten uendret, et 
vedtak som også enstemmig ble besluttet videreført på rentemøte 24.september. Til tross for 
at aktiviteten har tatt seg opp gjennom sommeren, og arbeidsledigheten har avtatt videre, 
forventes det at en økt spredningen av korona viruset kan bremse oppgangen den nærmeste 
tiden. Det vil ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien. 
Slik sentralbanken vurderer utsiktene og risikobilde, vil styringsrenten mest sannsynlig bli 
liggende på dagens nivå en god stund fremover, og eventuelt frem til man ser klare tegn til at 

 
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


forholdene i økonomien normaliseres. Prognosen for styringsrenten innebærer dermed en 
rente på dagens nivå de neste par årene, for deretter å øke gradvis fra og med siste del av 2022 
dvs. etter hvert som den økonomiske aktiviteten forventes å nærme seg et mer normalt nivå. 
Norges Bank har gjennom ulike tiltak også bidratt til å opprettholde likviditeten i 
finansmarkedene, og kommunene har så langt ikke hatt store problemer med å refinansiere 
sine lån ved forfall. 

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 korte perioder tidlig på året vært gjort trekk på 
tidligere Drammen kommunes kassekreditt i Nordea. Likviditeten har i 2.tertial vært positiv, 
og det har ikke vært behov for å trekke på fasiliteten i perioden.  

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. 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. Ved utgangen av august 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 Sparebank1 SR-Bank.  
 
Plassering i pengemarkedsfond med lav risiko per 31.08.2020 

 
 

Dato Fond Innskudd Avkastning 2020 Bokført verdi 31.08.2020
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 1 245 993 104 754 883

1 163 805 104 754 883



Innestående likviditet på driftskonto med tillegg av plasseringer beløp seg ved utgangen av 
august til totalt cirka 680 millioner kroner, og vurderes per 2. tertial å være god. Likviditeten 
overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak.  
 
 
Likviditetsutvikling januar – august 2020 

 
 
 

Lånefondets lånegjeld 

Med unntak av formidlingslån i Husbanken, forutsettes alle låneopptak for Drammen 
kommune som juridisk enhet og all betjening ekstern gjeld til investeringsformål å skje i regi 
av Drammen kommunes Lånefond. Lånefondet tar på vegne av kommunen opp lån i 
markedet, og 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. Vilkår for videreutlån fastsettes årlig ved behandling av økonomiplan.  
 
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 ca. 8 353 millioner 
kroner. Det er ved utgangen av 2. 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 2.tertial betalt ca. 110 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 2.tertial 
til ca. 8 535 millioner kroner. 

Lånefondets reviderte låneramme for 2020 etter vedtatte endringer i 1. tertialrapport er 
oppjustert til 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 67,7 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)  

 

Finansiell risiko 

Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over de 
kommende år.

 

 
2  Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold 



Kapitalbinding 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 så fall innebære en finansiell risiko. 

 

 

Rentebinding 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. 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. 

Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er-7,54-år og den gjennomsnittlige 
rentebindingen er-2,59-år.  I porteføljen har 12,31%-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 
49,47%-har en rentebinding på 1 år eller mindre.  Uten derivater hadde-68,67%-av porteføljen 
hatt en rentebinding på 1 år eller kortere. 

I løpet av de neste 12 månedene vil lånegjeld tilsvarende 850 millioner kroner forfalle til 
refinansiering. For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre 
låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune legger derfor 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 august. 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 lav.  

 



Lånefondet - långivere, motparter og produktfordeling pr. 31.08.2020 (% 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 8 535 millioner kroner innebærer dette at ett 
enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 1 280 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger 
godt innenfor dette kravet med det største enkeltlånet på 400 millioner kroner.  

 
Rentesikringsstrategi og renterisiko 
Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader. Ved risikostyring 
av låneporteføljen er det derfor vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, 
herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig 
lån. 

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 Lånefondet 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 2. tertial og før årets låneopptak er gjennomført, utgjør andel lån som er rentesikret ca. 57 
prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 43 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 
august inngått rentebytteavtaler for totalt 1 640 millioner kroner. Det er ikke inngått nye 
avtaler så langt i 2020.  

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom 
den flytende renten øker med 1 prosent (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av 
derivater og forventede refinansieringer i perioden. En endring i rentenivået med 1 prosent 
med utgangspunkt i dagens låneportefølje vil potensielt medføre 3,8 millioner kroner høyere 
rentekostnader inneværende år, og totalt ca. 96 millioner kroner i økonomiplan perioden. 

 

Lånefondets kontantresultat 

Markedsrenter og kredittmarginer har i løpet av 2. tertial stabilisert seg på lave nivåer, 
finansmarkedene fungerer bra og likviditeten i markedet er god. 

Til refinansiering av et sertifikatlån på 370 millioner kroner som forfalt i juni, tok Drammen 
kommune opp et lån i Kommunalbanken med fast rente 0,75 prosent og løpetid tre år. Utover 
nytt låneopptak på 300 millioner kroner i 1. tertial, er det så langt i 2020 ikke tatt opp nye lån 
under årets reviderte låneramme på totalt 847,9 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak i 
2020 vurderes fortløpende i forhold til fremdrift i investeringsprosjektene, ubrukte lånemidler 
og likviditetssituasjonen. 

Vedvarende lave renter forventes å gi reduserte renteutgifter i lånefondet. Anslag ved 1. tertial 
viste en mulig forbedring i lånefondets kontantresultat som følge av lavere renter i størrelse 
16 -18 millioner kroner. Som følge av ytterligere fall i markedsrenten og at refinansiering av 
lån i perioden har vært gjort til svært gunstige betingelser, viser oppdatert anslag per 2. tertial 
en mulig rentebesparelse i lånefondet i størrelsesorden 26 - 28 millioner kroner. Dette 
tilsvarer en resultatforbedring på om lag 10 millioner kroner i forhold til revidert budsjett etter 
behandlingen av 1. tertialrapport.  Dette forutsetter at rentenivået holder seg tilnærmet uendret 
ut året. Som ved tidligere prognoser er rentebesparelse på gjeld knyttet til vann- og 

Periode Rentekostnad Rentekostnad +1 % Andel økning 
renterisiko 1% 

2020 171.674.566 175.495.700 3.821.135 
2021 144.125.052 172.300.944 28.175.892 
2022 132.236.304 165.974.923 33.738.619 
2023 125.562.576 155.861.684 30.299.107 
2024 123.848.770 151.567.361 27.718.591 
2025 119.013.335 146.056.875 27.043.540 
2026 108.725.329 134.451.800 25.726.472 
2027 94.686.014 114.616.993 19.930.979 
2028 78.718.983 98.286.279 19.567.296 
2029 65.145.760 83.973.596 18.827.836 
 



avløpsinvesteringer holdt utenfor beregningen (selvkostregime). Som omtalt nærmere i 
avsnittet Kommunekassens finansbudsjett nedenfor, er det imidlertid også andre forhold som 
påvirker netto effekten av redenedgangen i kommuneregnskapet.   
 

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en nedbetaling av gjelden i lånefondet over 22,8 år 
med utgangspunkt i nye regler for beregning av minsteavdrag, gjeldende fra 2020. Dette gir 
budsjetterte avdragsutgifter i lånefondet for inneværende år på 366,2 millioner kroner. Hva 
den endelige avdragsbelastningen blir, vil det imidlertid først være mulig å fastsette når 
åpningsbalanse per 1.1.2020 for Drammen kommune og Drammen Eiendom KF er ferdigstilt, 
og årets avskrivninger på varige anleggsmidler er beregnet. Per 2. tertial er ikke dette arbeidet 
sluttført, og inntil videre legger derfor rådmannen til grunn en nedbetalingstid på gjelden og 
årlige avdragsutgifter i tråd med budsjett. Det påpekes imidlertid at det, inntil årets 
minsteavdrag er endelig fastsatt, knytter seg usikkerhet til denne utgiftsposten i 
finansregnskapet. 

Kommunekassens finansbudsjett 

Endringer i rentenivået påvirker også kommunekassens renteinntekter og netto rentekostnad. 
Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på 
driftskonto. Fall i renten vil dessuten også gi redusert rentekompensasjon fra Husbanken og 
lavere gebyrinntekter på selvkost som følge av lavere kalkulatorisk rente.  

Det ble ved 1. tertial anslått et inntektsbortfall på kommunekassens plasseringer i størrelse 2 -
4 millioner kroner i forhold til budsjett som følge av lavere rente. Likviditeten har imidlertid i 
perioder vært bedre enn budsjettert, og forutsatt at dette vedvarer utover året, vil høyere 
rentebærende innskudd kunne motvirke noe av inntektsbortfallet som følge av lavere 
innskuddsrente. Inntil videre velger imidlertid rådmannen å opprettholde prognosen uendret.   

I løpet av 2. tertial er anleggsregistre og gjeld fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune 
gjennomgått, og det er definert hvilke anlegg med tilhørende balanseverdier og lånegjeld som 
skal tilordnes henholdsvis Drammen Eiendom KF og Drammen kommune.  

Som følge av høyere investeringsaktivitet enn forventet i siste del av 2019, er 
kommunekassens lånegjeld ved inngangen til 2020 en del høyere enn lagt til grunn i 
gjeldende økonomiplan, noe som vil gi høyere rente- og avdragsutgifter enn budsjettert. Som 
tidligere omtalt forventes imidlertid lånefondets nettoresultat å bli om lag 10 millioner kroner 
bedre enn forutsatt i 1. tertialrapport.  

Oppsummering finansområdet 

Etter et betydelig rentefall i løpet våren og forsommeren initiert av at Norges Bank i samme 
periode kuttet styringsrenten, har renter og marginer over sommeren og utover høsten 
stabilisert seg på lave nivåer. Sentralbanken signaliserer at dagens lave rente vil vedvare frem 
til høsten 2022. Nedsatt rente taler for at kommunens innlånsutgifter vil bli lavere enn 
budsjettert, men samtidig må det også forventes at avkastningen på plassering av kommunens 
overskuddslikviditet og andre renteavhengige inntekter bli redusert. De finansielle postene ble 



ved 1. tertial nedjustert med netto 14 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett. Anslag per 
2. tertial viser imidlertid en ytterligere forbedring i lånefondets nettoresultat som følge av 
rentenedgangen.  

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en nedbetaling av lånegjelden i lånefondet over 22,8 
år med utgangspunkt i nye regler for beregning av minsteavdrag, gjeldende fra og med 2020. 
Det knytter seg imidlertid usikkerhet til hva som vil bli kommunens endelige 
avdragsbelastning i 2020. Inntil videre velger imidlertid rådmannen å opprettholde budsjettert 
minsteavdrag uendret. 

Med utgangspunkt i vurderinger per 2. tertial anslår rådmannen en samlet netto besparelse 
innenfor finansområdet på om lag 24 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, 
forutsatt at rentenivået opprettholdes tilnærmet uendret på dagens nivå ut året. Dette er en 
oppjustering i forhold til anslaget ved 1. tertial med cirka 10 millioner kroner. Det 
understrekes at gjeld knyttet til vann- og avløpsområdet er holdt utenfor i beregningen. 

 
 

Rådmannen i Drammen, 05. oktober 2020 

 

 

 

Elisabeth Enger    Trond Julin                                                      

rådmann                                                         direktør styring og eierskap 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: Anne Irene Løvald, økonomirådgiver 

 

Vedlegg: Lånefondets låneportefølje og sikringsinstrumenter per 31.08.2020 

 



 

Grupper Motpart / 
Motpartsnavn

Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter 
termin

Gjeldende 
rente 

(30/360)

Rentetype / 
Indeks

Rentetype / 
Margin

Sluttdato

Total 9 513 204 047,00 8 540 479 128,49 1,8169%
Produkt 3 mnd Nibor 1 781 509 127,00 1 191 580 340,00 0,9279%

KBN-20070643 KommunalBanken 72 289 497,00 38 407 720,00 0,9916% NIBOR3M 0,6000% 31.12.2040
LF010 - KBN-20140677 KommunalBanken 59 500 000,00 49 583 280,00 0,8587% NIBOR3M 0,6000% 25.11.2047
LF031 KLP83175002335 KLP 8 351 750,00 7 212 875,00 1,0427% NIBOR3M 0,7300% 10.09.2029
LF032 KLP83175026196 KLP 4 565 000,00 3 766 125,00 1,0018% NIBOR3M 0,7000% 10.11.2028
LF042 KBN-20110188 KommunalBanken 389 999 880,00 194 999 940,00 0,8587% NIBOR3M 0,6000% 25.05.2029
LF043 KBN-20110191 KommunalBanken 360 000 000,00 180 000 000,00 0,9713% NIBOR3M 0,6000% 04.04.2029
LF044 KBN-20110192 KommunalBanken 135 000 000,00 168 421 100,00 0,8996% NIBOR3M 0,6000% 10.05.2030
LF045 KBN-20110190 KommunalBanken 195 000 000,00 124 676 850,00 1,0020% NIBOR3M 0,6000% 28.03.2031
LF049 KBN-20080699 KommunalBanken 7 200 000,00 3 240 000,00 0,9916% NIBOR3M 0,6000% 22.03.2029
LF053 KBN-20090528 KommunalBanken 18 595 000,00 13 713 760,00 0,9098% NIBOR3M 0,6000% 08.09.2049
LF055 KBN-20160066 KommunalBanken 360 000 000,00 293 052 640,00 0,9098% NIBOR3M 0,6000% 05.05.2036
LF066 KBN-20150752 KommunalBanken 100 000 000,00 55 000 000,00 0,9916% NIBOR3M 0,6000% 22.12.2025
LF069 KBN-20170752 KommunalBanken 50 000 000,00 43 750 000,00 0,9916% NIBOR3M 0,6000% 22.12.2037
LF081 KBN-20130005 KommunalBanken 21 008 000,00 15 756 050,00 0,9407% NIBOR3M 0,6000% 12.01.2043

Produkt 3 mnd Nibor Bullet 2 120 000 000,00 2 120 000 000,00 0,6425%
LF007 KLP83175048750 KLP 120 000 000,00 120 000 000,00 0,8587% NIBOR3M 0,6000% 25.02.2022
LF021 KLP83175048513 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 0,9813% NIBOR3M 0,6000% 01.07.2026
LF050 KLP83175284055 KLP 250 000 000,00 250 000 000,00 0,9918% NIBOR3M 0,6000% 20.12.2032
LF057 KBN-20190658 KommunalBanken 350 000 000,00 350 000 000,00 0,6135% NIBOR3M 0,2300% 20.06.2023
LF058 KBN-20180501 KommunalBanken 300 000 000,00 300 000 000,00 0,5418% NIBOR3M 0,2600% 15.11.2021
LF064 - DNB 10864382 MARKET 200 000 000,00 200 000 000,00 0,6881% NIBOR3M 0,3030% 20.09.2024
LF070 KBN-20180549 KommunalBanken 300 000 000,00 300 000 000,00 0,6028% NIBOR3M 0,3600% 28.11.2022
LF072 - KBN 20190394 KommunalBanken 200 000 000,00 200 000 000,00 0,4508% NIBOR3M 0,1500% 12.09.2022
LF073 - Danske Bank 10868540 MARKET 300 000 000,00 300 000 000,00 0,4233% NIBOR3M 0,1640% 16.05.2022

Produkt Fastrente 993 516 577,00 814 681 604,32 2,1200%
KBN-20110197 KommunalBanken 20 853 270,00 2 979 040,00 2,0780% 15.10.2021
KBN-20110199 KommunalBanken 26 306 240,00 16 231 460,00 2,1378% 16.10.2034
LF003 KBN-20150597 KommunalBanken 100 000 000,00 100 000 000,00 1,8500% 26.11.2048
LF028 KLP83175336551 KLP 28 857 067,00 27 637 754,32 2,2000% 28.05.2054
LF030 KLP83175025203 KLP 150 000 000,00 85 000 000,00 2,1500% 15.11.2028
LF033 KLP83175537441 KLP 15 000 000,00 13 750 000,00 1,6400% 06.01.2048
LF034 KLP83175580622 KLP 45 000 000,00 43 312 500,00 1,9400% 24.09.2058
LF037 KLP83175640110 KLP 100 000 000,00 98 750 000,00 1,8800% 02.09.2059
LF038 KLP-83175041845 KLP 87 500 000,00 52 500 000,00 2,2564% 30.12.2030
LF046 KBN-20080506 KommunalBanken 35 000 000,00 24 937 500,00 1,7900% 10.11.2048
LF068 KBN-20170571 KommunalBanken 210 000 000,00 183 750 000,00 2,4200% 16.11.2037
LF074 KBN-20170759 KommunalBanken 25 000 000,00 22 916 650,00 1,7600% 30.12.2047
LF075 KBN-20160728 KommunalBanken 10 000 000,00 8 833 310,00 2,1400% 31.12.2046
LF077 KBN-20190447 KommunalBanken 100 000 000,00 100 000 000,00 2,2100% 03.10.2039
LF079 KLP 8317.56.69127 KLP 20 000 000,00 19 750 000,00 2,3665% 19.12.2059
LF080  KBN-20110893 KommunalBanken 20 000 000,00 14 333 390,00 2,1400% 27.12.2041

Produkt Fastrente Bullet 2 457 000 000,00 2 457 000 000,00 2,1075%
LF016  KLP83175321236 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 2,0720% 27.12.2046
LF017   KLP83175164424 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 2,0000% 25.10.2036
LF023  KLP83175536364/LAAN2017 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 1,5500% 21.12.2050
LF025  KLP83175595514 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 2,0280% 13.12.2051
LF027  KLP83175032935 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 2,0990% 15.09.2046
LF048-DNB MARKET 400 000 000,00 400 000 000,00 2,1550% 24.04.2024
LF051 Danske Bank MARKET 300 000 000,00 300 000 000,00 3,9700% 07.02.2023
LF052 KBN-20160064 KommunalBanken 300 000 000,00 300 000 000,00 1,8670% 08.02.2021
LF061 - DNB MARKET 387 000 000,00 387 000 000,00 2,0000% 28.08.2029
LF062 KBN-20150271 KommunalBanken 200 000 000,00 200 000 000,00 2,7000% 10.06.2025
LF065 KBN-20200264 KommunalBanken 370 000 000,00 370 000 000,00 0,7460% 05.06.2023

Produkt Grønn p.t. 263 982 343,00 116 462 720,00 0,8974%
LF040 KBN-20110178 KommunalBanken 263 982 343,00 116 462 720,00 0,8974% Grønn p.t. 28.02.2028

Produkt P.t. rente 854 846 630,00 850 060 146,00 1,0168%
LF002 KBN-20120373 KommunalBanken 100 000 000,00 100 000 000,00 1,0085% Ordinær p.t. 04.07.2040
LF005 KBN-20120636 KommunalBanken 84 250 000,00 75 314 360,00 1,0027% Ordinær p.t. 18.12.2045
LF009 KBN-20160646 KommunalBanken 83 150 000,00 80 704 410,00 1,0027% Ordinær p.t. 30.12.2036
LF011 KBN-20170720 KommunalBanken 98 300 000,00 90 853 050,00 1,0028% Ordinær p.t. 28.12.2050
LF013 KBN-20090867 KommunalBanken 50 000 000,00 35 994 450,00 1,0028% Ordinær p.t. 22.12.2042
LF014 KBN-20090869 KommunalBanken 50 000 000,00 46 491 240,00 1,0028% Ordinær p.t. 22.12.2042
LF015 KBN-20090871 KommunalBanken 36 250 000,00 123 910 790,00 1,0028% Ordinær p.t. 21.12.2026
LF039 KBN-20070588 KommunalBanken 20 000 000,00 16 320 136,00 1,0027% Ordinær p.t. 11.12.2047
LF071 KBN-20180665 KommunalBanken 200 000 000,00 152 168 060,00 1,0028% Ordinær p.t. 28.12.2038
LF076 KBN-20190013 KommunalBanken 57 396 630,00 54 851 150,00 1,0085% Ordinær p.t. 13.01.2042
LF078 KBN-20190448 KommunalBanken 73 900 000,00 72 052 500,00 1,1562% Ordinær p.t. 03.10.2039
LF982 KBN-20200251 KommunalBanken 1 600 000,00 1 400 000,00 1,0027% Ordinær p.t. 02.01.2024

Produkt Sertifikat 550 000 000,00 550 000 000,00 1,0625%
LF063 KBN-20200184 KommunalBanken 100 000 000,00 100 000 000,00 1,0030% 23.04.2021
LF067 DNB 10883390 DnB 150 000 000,00 150 000 000,00 0,2551% 27.11.2020
LF082 Nordea-10877830 Nordea 300 000 000,00 300 000 000,00 1,4861% 25.09.2020

Produkt Ingen 492 349 370,00 440 694 318,17 10,4173%
LF018   KLP83175041349 KLP 98 484 849,00 86 363 636,84 0,9526% KLP PT-rente 28.12.2048
LF022  KLP83175359020 KLP 100 000 000,00 95 744 680,00 1,0121% KLP PT-rente 21.11.2042
LF024  KLP83175595506 KLP 72 500 000,00 69 204 545,45 0,9527% KLP PT-rente 13.12.2051
LF026   KLP83175244827 KLP 100 000 000,00 100 000 000,00 0,9526% KLP PT-rente 28.12.2044
LF029 KLP83175001320 KLP 31 364 521,00 27 443 955,88 0,9775% KLP PT-rente 02.12.2030
LF035 KLP83175029233 KLP 75 000 000,00 47 500 000,00 0,9526% KLP PT-rente 31.12.2029
LF036 KLP83175597118 KLP 15 000 000,00 14 437 500,00 0,9527% KLP PT-rente 27.12.2058



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renteswap avtaler

Kontrakt id Hovedstol Start dato Endelig forfall
Motta 
(flytende  3 
mnd NIBOR)

Betale (fast)
Markedsverdi 
pr 31.08.2020

IRTransaction 1547394 200 000 000 01.09.2015 01.09.2022 0,23 % 2,16 % -7 337 567,10
IRTransaction 1681725 200 000 000 28.06.2016 29.06.2026 0,28 % 1,45 % -9 792 566,37
IRTransaction 1766053 200 000 000 06.06.2017 07.06.2027 0,25 % 2,10 % -19 571 160,90
IRTransaction 1857321 230 000 000 08.05.2018 08.05.2028 0,28 % 2,19 % -26 464 813,96
IRTransaction 1886737 200 000 000 19.11.2019 19.11.2029 0,25 % 2,30 % -27 833 716,59
IRTransaction 1997017 200 000 000 19.11.2019 20.11.2034 0,25 % 1,94 % -26 726 096,96
IRTransaction 772177 120 000 000 10.12.2012 08.12.2027 0,26 % 4,69 % -34 703 371,19
IRTransaction 846831 220 000 000 13.09.2011 13.09.2021 0,26 % 4,99 % -10 460 724,21
IRTransaction 901565 70 000 000 08.05.2013 08.05.2028 0,28 % 5,73 % -27 104 987,04
Totalt 1 640 000 000 -189 995 004
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SAK 45/20:  TERTIAL RAPPORT T2-2020 
 
Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapport for 2. tertial 2020 vedtas. 
2. Utbytte fra parkeringshusene Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedels 

Parkeringshus AS samlet på 5 mill foreslås benyttet til vedlikeholdsetterslepet i 
eiendomsmassen. 

3. Det anbefales at følgende eiendommer legges ut for salg: 
a. Gilhus gård, Lier 
b. Storgaten 116, Svelvik. 
c. Tomt Svelvik 318/173, området mellom Nordliveien og Orelundveien 
d. Lauritz Grønlandsvei 45 
e. Seksjon i sameiet ved Svelvik Papirfabrikk 

4. Tiltak for å sikre fremtidig bruk av Langeløkka barnehage startes opp i 2020 og 
finansieres i investeringsbudsjettet for 2021. 

5. 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 2. TERTIAL   
2.1 Regnskapsrapport 

Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.08.2020. 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 2. tertial på kr. 621,4 mill., som er kr. 5,3 mill. 
bedre enn periodens budsjett. Resultat før eiendomssalg er kr. 84,5 mill., som er kr. 17,6 
mill. bedre enn budsjettert.  
 
Inntekt fra salg av eiendom utgjør kr. 20,3 mill. etter fradrag av salgskostnader. 
Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Bokført gevinst ved salg av 
eiendom utgjør kr. 18,4 mill., som er kr. 9,7 mill. mer enn budsjettert.  
 
Totalt viser regnskapet et netto resultat på kr. 102,9 mill. som er kr. 27,3 mill. bedre enn 
periodens budsjett pr. 2. tertial. 
 
Eieruttak for 2.tertial utgjør kr. 58,3 mill. Eieruttak for 2020 er budsjettert til kr. 87,4 
mill.kr. 
 
Som følge av kommunesammenslåing med Nedre Eiker og Svelvik kommune fra 
01.01.20 er det utarbeidet ny åpningsbalanse pr. 01.01.2020. 
Åpningsbalansen omfatter en videreføring av Drammen Eiendom KF pr. 01.01.20 med 
tilordning av eiendomsverdier fra Nedre Eiker og Svelvik, som finansieres av 
egenkapital-innskudd og langsiktig lån fra Lånefondet i Drammen kommune. 
 
Fordeling mellom eiendom, gjeld og egenkapital pr. 01.01.2020 er som følgende: 

 
 
For komplett åpningsbalanse pr. 01.01.2020 henvises til balanse-oppstilling fra kap.7.4. 
I budsjett for 2020 ble internhusleie på overtatte formålsbygg fra Nedre Eiker og Svelvik 
beregnet med utgangspunkt i bokførte verdier og de FDV-utgiftene som lå til grunn for 

Eiendom Fra tidl.Nedre 
Eiker

Fra tidl. Svelvik DEKF Totalt

Bebygde eiendommer 1 051 982       391 128               4 336 715            5 779 825              
Andeler i borettslag 10 710            182 725               193 435                 
Festetomter og grunnarealer 58 530            1 040                   81 850                 141 420                 
Andre driftsmidler/biler 1 932              1 107                   9 216                   12 255                   
Sum fra anleggsmidler Dekf 1 123 154       393 275               4 610 506            6 126 935              

Egenkapital 351 670          123 138               1 063 098            1 537 907              
Langsiktig gjeld i Lånedfondet 771 483          270 137               3 633 736            4 675 356              
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kommunenes budsjetter i 2019. Ny beregning er gjort og helårseffekten ga en reduksjon i 
internleien på kr. 13,7 mill. i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg økes 
husleiebudsjettet med kr. 4,7 mill. for leieforhold som ikke var medtatt i opprinnelig 
budsjett. 
 

2.2 Utbytte fra Parkeringshusene. 

DEKF eier parkeringsselskapet Thamsgaten Parkeringshus AS som igjen eier Grev 
Wedels Parkeringshus AS. Styrene i disse selskapene har vurdert at driften av disse to 
selskapene forsvarer et eierutbytte på kr. 5,0 mill. Det ble derfor vedtatt et slikt utbytte 
for 2019 i forbindelse med årsoppgjøret for selskapene. Dette er utbetalt og inntektsført i 
DEKF i 2.tertial.  
 
Eieruttaket er ikke budsjettert i DEKFs budsjetter for 2020. 
 
DEKF konstaterer at avsatte midler til oppgradering av eiendomsmassen i nye Drammen 
er lavere enn den var i tidligere Drammen til tross for at porteføljen har økt. Videre ser vi 
at avsatte midler totalt til vedlikehold av eiendomsporteføljen er lav. Vi burde økt 
vedlikeholds andelen med ca. kr. 50 pr. m2 for å unngå et ytterligere vedlikeholdsetterslep 
og på sikt ta igjen det etterslepet som ligger i porteføljen. 
 
Det foreslås derfor at utbyttet fra parkeringshusene brukes til forsterkning av vedlike-
holdet på eiendomsmassen.   
 

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. 
 
Databaserte styringssystemer og energioppfølging 
Formålsbygg består av ca. 410.000 m2 eiendomsmasse og det arbeides med å 
implementere tidligere de tre kommunene sine databaserte systemer slik at det blir en 
helhetlig drift i nye Drammen. Disse datasystemer er nå koblet sammen slik at vi har 
oversikt, men det kreves ytterligere implementering.  
 
Sesonglagring av termisk energi på Fjell (GeoTermos)  
En spennende og unik løsning innen miljø og klima, er prosjektet GeoTermos som 
handler om sesonglagring av energi ved Fjell skole som ble grundig beskrevet i 1 tertial.  
Det unike med GeoTermos-løsningen er at solenergien, som høstes i sommerhalvåret, 
benyttes til oppvarming av bygningsmassen om vinteren. Dette er basert på egenprodusert 
energi fra solceller og solfangere. Energiproduksjonen for ladding av termisk energi i 
GeoTermosen har i 2 tertial vært i drift og dette har fungert bra, slik at betydelige 
energimengder er levert. Nå fortsetter forskningen på energiopptak og varmetap i 
systemet. Den vil ikke være fulladet for kommende vinters behov, men vi håper å få testet 
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energileveransen fra GeoTermosen. DEKF/Drammen kommune er den første i Norge 
med et slikt anlegg i full drift.  
 
Solceller installasjoner og potensiale 
Solcellene på brannstasjonen har vært i drift i hele 1 og 2 tertial og leverer i.h.t forventet. 
Det er innhentet anbud og bestilt installasjon av solceller på taket av Aronsløkka skole, 
samtidig med at taket rehabiliteres. Det vurderes også installasjon på flerbrukshallen på 
Brandenga da taket er relativt nytt og en installasjon bør være enkel. Solcelle 
installasjoner bør generelt vurderes i forhold takenes tilstand og forventet levetid. Se for 
øvrig eget avsnitt under.  

3.2 Eiendomsdrift formålsbygg  

Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer 
tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader innvendig og 
utvendig, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske 
anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, nøkkel- og låssystemer, brannsikkerhet, enklere 
vedlikehold, samt drift av uteområder. 2. tertial har gått som normalt og vi ligger litt under 
budsjett. Det har vært to større vannskader på eiendommer i 2. tertial 2020, som har 
medført bruk av forsikring og utløsing av egenandelen. I tillegg var det en brøytepåkjørsel 
på en skole i 1. tertial som viste seg å være mer omfattende enn først antatt, som nå har 
medført bruk av forsikring og utløsing av egenandelen.  
 
DEKF er ansvarlig for vaktordningen på alle byggene, og som beskrevet i 1. tertial har vi 
pr 01.07 avviklet vaktordningen med egne ansatte i tidligere NEK og overført hele 
vaktordningen til eksternt vaktselskap (Avarn Security, tidl. Nokas).  
 
Det er i 2. tertial foretatt anbudskonkurranser for arbeidstøy, elektrikertjenester og for 
vinterdrift. Avtalen om arbeidstøy ble inngått før sommerferien. Det er forventet å inngå 
nye avtaler for vinterdrift medio september, og for elektrikertjenester i løpet av høsten. 
Nye rammeavtaler vil gjelde for hele den nye kommunen, og er også et ledd i 
harmoniseringen av tjenester. 

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. Dette 
verktøyet gir en god oversikt på innmeldte behov og avvik, med dialogfunksjon og 
historikk. Det jobbes med å ta i bruk flere funksjoner i Facilit. 
 
Covid -19 pandemien har gjort at driftsleder må ha ekstra god dialog med leietaker vedr. 
avvik i hjemmet. Det skal avtales befaringer og utføres driftsoppgaver som er i tråd med 
Folkehelseinstituttets råd og informasjon. Det er derfor fortsatt fullt 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. 
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3.4 Vedlikehold formålsbygg 

På bakgrunn av gjeldene vedlikeholds-strategi er det utarbeidet en årlig detaljert 
vedlikeholdsplan. For 2020 inneholder den ca. 550 tiltak på formålsbygg.  Pr. utgang av 
2 tertial er 400 tiltak utført eller under arbeid. Blant annet ble Drammens Teater malt 
utvendig i sommer. Det er avsatt totalt kr. 38,3 mill. (samt kr. 4,2 mill. til vedlikehold 
Skur 2) i 2020 til ordinært vedlikehold i driftsbudsjett. I tillegg kommer rehabiliterings-
tiltak gjennom investeringer for kr. 29,7 mill. Dette er totalt for lite midler til ordinært 
vedlikehold og oppgraderinger av eiendommene for å sikre vår evne til å ivareta 
bygningsmassen. I.h.t tilstandsvurdering som ble omtalt i 1. tertial rapport viser den at for 
å ha tilstrekkelig med midler til å ivareta bygningsmassen burde budsjettet vært økt med 
kr. 20.0 mill. (fra 150 kr/ m2 til 200 kr/ m2)  
 
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. 
De 17 år gamle kjølemaskinene (den store varmepumpen) som var i svært dårlig tilstand 
blir nå erstattet med nye.  
 
På grunn av lang leveringstid på utstyr vil anlegget ikke startes opp før medio desember.  
 

3.5 Vedlikehold bolig 

Fra nyttår fikk DEKF ansvar for en større boligmasse da de tre kommunene ble 
sammenslått. Det var noe forskjeller i vedlikeholdsetterslepet i de tre tidligere 
kommunene og DEKF er godt i gang med å redusere etterslepet og utjevne forskjellene. 
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. Det er fokus på å få gjennomført det planlagte løpende 
vedlikeholdet. 
 
Planen fordeler seg på ca. 60 tiltak som omfatter både vedlikeholdsmidler og 
investeringsmidler. Det totale budsjettet til vedlikehold er kr. 23,1 mill. I tillegg kommer 
investeringsmidler til oppgradering av boliger kr. 8,15 mill. (inkl. mva). Flere av disse 
tiltakene har 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 brann-
sikkerhet ved å oppgradere sikringsskap, dører (branndører) og brann-varslingsanlegg. 
 
Blant de 5 største tiltakene så er to av disse ferdige, et i sluttfasen og et er godt i gang:   
 
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 
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Det er anslått at det i 2020 vil bli foretatt ca. 300 leieboerskifter. Det er en økning fra 
2019, som i hovedsak skyldes at DEKF har fått flere boliger å forvalte etter 
kommunesammenslåing. 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 DEKF’s renholdere av betydning 
som følge av Covid-19 pandemien.  
  
For å dekke det økte behovet for renhold i pandemiperioden har bemanningen blitt økt, 
blant annet av permitterte ansatte ved Drammensbadet. I juni fikk DEKF tilbakemelding 
fra Beredskap om at alle virksomhetene selv måtte bestille ekstra korona renhold og stå 
for kostnaden eller avklare med beredskap. Arbeidsforholdene til de ansatte ved 
Drammensbadet, ble avsluttet i juni, da behov for ekstra renhold ble redusert. 
  
Økte kostnader for renhold i forbindelse med pandemi fra mars til slutten av august er 
totalt kr 2.860.000. Kostnadene omfatter i hovedsak økte renholdstjenester, innkjøp av 
spesial utstyr og desinfiseringsmaskiner. Pandemikostnadene er utfakturert 
virksomhetene i Drammen kommune pr 31.08.2020.  

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 2. tertial knyttet til innkjøpte renholdstjenester. I denne 
perioden har DEKF mottatt 88 avvik i forhold til 59 i 1. tertial, flere av avvikene har 
alvorlige feil og mangler. Renholdsavdelingen har hatt jevnlig kontakt og noen møter 
med de ulike leverandørene og det er opprettet tett kontakt med virksomhetene for å 
intensivere befaring og oppfølging. Forholdene er fortsatt under arbeid og DEKF følger 
opp firmaene for å få renholdet levert 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 2. tertial har det ikke blitt gjennomført NS-INSTA800 kontroller (kontroller 
av renhold iht. en Norsk standard) Det er utført 63 befaringer hvor det ble rapportert om 
48 avvik. I tillegg har det kommet inn 40 avvik fra virksomhetene. 
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 renholds 
kontaktene som rapporterer daglig eller ved behov om renhold status. Klager og avvik 
loggføres, og følges opp av DEKF, som gjør nødvendige vurderinger samt iverksetter 
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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.  NS-INSTA 
800 kontroller omgjøres fra papir til digitalt verktøy. 2. tertial har blitt benyttet til å 
legge inn tegninger av gamle Drammen sin byggingsmasse til digitalt verktøy.  
 
Anbud: 
Innkjøpsavtalene settes regelmessig ut på anbud, det innkjøpte renholdet er fordelt på 4 
kontrakter. I løpet av 2. tertial 2020 er 3 av 4 kontrakter lagt ut på ny anbudsrunde. 
Kontraktene løper med 1 år av gangen og vi har dermed mulighet for å endre 
driftskonsepter fortløpende.  

3.6.3 Renhold i egenregi: 

Renhold med egne ansatte utfører renhold av 93 000 m2. 
 
Drift og kundetilfredshet 
I 2. tertial har DEKF mottatt 3 mindre og 1 et mer graverende 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 renholds kontakten som rapporterer 
daglig eller ved behov om renhold status.  
 
Kvalitetsoppfølging renhold 
I løpet av 2. tertial har det ikke blitt gjennomført NS-INSTA800 kontroller (kontroller 
av renhold iht. en Norsk standard). 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. 
 
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. Begge leverandørene overholdt svarfristen og ingen 
uregelmessigheter funnet. 
 
Hvert tertial kontrollerer DEKF at renholdsleverandørene fortsatt er godkjente i 
Arbeidstilsynets renholds register, begge leverandører er godkjent i 2. tertial.  
 
Grunnet virksomhetsoverdragelse av Kemnerkontoret har de hatt redusert kapasitet til å 
utføre kontroller. Da det ikke ble funnet graverende feil ved renholdsleverandørene i 
tidligere kontroller, ble disse ikke prioritert. 
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3.8 Forsikring 

Eiendomsforsikringene til tidligere Nedre Eiker og Svelvik er innlemmet i tidligere 
Drammen sin portefølje med KLP. Tekst fra hver av de sammenslåtte kommuner er 
kommet med i ny avtale. 
Det er gjennomført anbud på forsikringsmegling. Drammen kommune har inngått avtale 
med Waco Forsikringsmegling AS. Dette er en leverandør som er kjent fra et tidligere 
avtaleforhold. 
Det er registrer 3 mindre skadesaker inneværende år. 2 vannskader, samt en 
ansvarsforsikring.  

3.9 Pandemi 

Under pandemien har noen bygg vært vanskelig tilgjengelig slik som sykehjem og som 
medfører at noen tiltak blir forskjøvet i tid og noen har det vært enklere å få gjennomført 
tiltak som skoler og barnehager selv om anbudsbefaringer har krevet ekstra fokus.  

3.9.1 Ekstra kostnader 

De ekstra kostnadene som har påløpt via pandemiperioden er viderefakturert ut på 
programområdene og DEKF har dermed ikke merkostnader av betydning forbundet med 
drift og renhold av eiendommene. 

3.9.2 Covid 19 midler til investering 

Etter behandling av 1. tertial ble det gitt kr. 18,7 mill. i statelige ekstra midler til flere 
prosjekter hos DEKF. 
 
Mjøndalen skole: Her ble det avsatt kr. 11,0 mill.  til oppgradering av skolegård. 
Prosjektet er beskrevet under «Prosjekter under utførelse» 
 
Boliger: kr. 4,2 mill. ble brukt til kommunale boliger for utbedring av etterslep på 
vedlikehold utover budsjetter 2020. De er satt av til disse tiltakene:   

  
Bygg Tiltak Beløp - kr 
Sandvollen 31 Skifte vinduer og terrassedører 400.000 
Løkkeveien 4 Rive garasje, sette opp uteboder 400.000 
Myrabakken 60 Bytte tak, reparere garasje, oppgradering pipe 650.000 
Hagatjernveien 
123 - 129 

Nye terrasser, sette opp utebod 400.000 

Solløsgata 27 Ny vann/kloakk, skifting av dører og vinduer 1.100.000 
Strandveien 54 Bytte tak og vinduer 600.000 
Trostefaret 5 Fase ut slamavskiller, legge om avløp 200.000 
Berggården, 
Evjegata 2 

Støpe nytt dekke i svalgang 200.000 

Løkkeveien 5 Drenering 250.000 
 

Formålsbygg: Det ble avsatt kr. 3,5 mill. for styrking av vedlikeholdet på formåls-
byggene. 
Dette er fordelt på følgende tiltak:  
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Bygg Adresse tiltak Beløp - KR  
Tømmerås skole Svelvik vinduer /Lite tak 1 300 000 
Aronsløkka skole  Åssiden  Maling / belegg/innedører 1 500 000 
Haglund omsorgsbolig Mjøndalen Ytterdører 200 000 
Bråta BSS Mjøndalen Terrassedører / platting 500 000 

3.10  Verbal punkt - miljø i økonomiplan 2020-2023 

I vedtak om økonomiplan for 2020-2023 ble det gjort noen verbalvedtak som påvirker 
DEKF’s prosjekter: 
Dette gjelder: 
• Solceller på kommunale tak 
• Innkjøp, vekting av miljø 
• Fossilfrie byggeplasser 
• Kommunale pluss hus 
• Helt utslippsfrie byggeplasser, der dette er mulig 
• Massivtre (KL tre), alltid utrede et alternativ i massiv tre.  

I og med at det i 2020 ikke er igangsatt nye store byggeprosjekter har verbalpunktene 
ikke hatt påvirkning på økonomien for pågående prosjekter. De endrede kravene vil 
påvirke prosjektenes omfang og kostnader, dette kommer frem av prosjektbeskrivelsen 
i kapitel 5 Eiendomsprosjekter.  

3.10.1 Solceller på kommunale tak 

Vedtakspunktet: Det settes av 4 millioner innenfor Drammen Eiendom sitt budsjett for 
a etablere solceller på eksisterende kommunale tak i 2020. Drammen Eiendom skal 
utarbeide en oversikt over alle kommunale tak som kartlegger potensialet for 
solenergiproduksjon. 
 
Drammen Eiendom har tatt en gjennomgang av alle tak og gjort en sortering basert på 
potensiale. Multiconsult er engasjert for å bistå oss i dette arbeidet. Potensiale er 
avhengig av størrelse på tak, takets utforming og beskaffenhet særlig med fokus på 
tilstand samt andel av produksjon bygget selv kan benytte. Enten bør taket være relativt 
nytt eller at solcelleinstallasjon gjøres samtidig med oppgradering av taket. 60 bygg ble 
videre vurdert og 15 av disse ble er blitt nærmere prioritert på grunn av potensiale. 
Medio september (3. kvartal) mottok vi rapporten over disse 15 bygg og vi venter nå på 
vurdering av de øvrige 45 bygg. Det er også gjort en generisk simulering av 
solinnstråling samt himmelretning og takvinkel som kan benyttes som gode indikatorer 
på solenergiproduksjon. På Aronsløkka skole ble det laget beskrivelse og konkurranse 
på installasjon av solceller da taket skulle rehabiliteres. Dette ble satt i bestilling i slutten 
av august og forventes ferdig i oktober. Det installert 240 m2 solceller på taket som er 
beregnet å produsere ca 35.000 kWh. Anlegget har en kostnad på ca. kr. 700.000,- inkl. 
mva. Basert på rapporten vil det vurderes nærmere prioriteringer og fremdrift på 
installasjoner av solcelleanlegg i 3 tertial.  
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3.10.2 Innkjøp, vekting av miljø 

Her avventes en sak om praktisering av vedtaket. Inntil dette er på plass praktiseres 
kravet om å vekte miljø med min 30% i alle anbud enten ved å legge dette inn i 
kvalifikasjonskravene eller inn i tildelingskravene. 

3.10.3 Fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser 

I sak 47/19, behandling av ØKP for 2020-2023 ble det vedtatt verbalpunkt om 
fossilfrie byggeplasser fra og med 2020 og klargjøring for utslippsfrie byggeplasser fra 
2024.  
 
For å kartlegge konsekvenser av vedtaket, og forberede innføring av fossilfrie- og 
utslippsfrie byggeplasser, har DEKF gjennomført spørreundersøkelse blant tilbydere og 
interessenter fra entreprenørbransjen. Spørreundersøkelsen har også vært nyttig som 
orientering til bransjen om nye krav og aktuell leverandørkonferanse i regi av 
Miljødirektoratet og NHO om temaet. 
 
Til tross for en noe lav svarprosent, har det kommet nyttige innspill fra bransjen mht. 
praktiske utfordringer og konsekvenser som følger av innføringen. Flere av 
respondentene angir å ha erfaring med fossilfrie byggeplasser, og mindre grad av 
erfaring fra utslippsfrie byggeplasser. Det pekes spesielt på begrensninger i markedet 
for maskintyper som kan benytte fossilfritt drivstoff og elektrisitet. Prosjektene vil trolig 
kreve at det i større grad legges til rette for tilstrekkelig byggestrøm, samt tettere 
oppfølging fra DEKF for etterlevelse av krav og tilrettelegging. 
 
Respondentene er i hovedtrekk positive til innføring av fossilfrie- og utslippsfrie 
byggeplasser, men noen angir at prosjekter hvor dette stilles som krav vil være mindre 
attraktive å gi tilbud på. Dette igjen kan føre til mindre konkurranse og økte 
prosjektkostnader, spesielt i en overgangsfase. 70% av respondentene svarer at det vil 
være svært krevende eller krevende å etterleve krav om utslippsfri byggeplass.  
 
Det kan synes hensiktsmessig å opprettholde en dialog med bransjen for å stimulere til 
endring. Videre vil det være hensiktsmessig med en gradvis innføring av tiltak, og 
utforme realistiske krav for eksempel som ledd i samspillsentreprise. 

3.10.4 Kommunale pluss hus/ alternativ utredning av massivtre. 

Disse kravene hensyntas i alle nye prosjekter og fremgår som alternativer i 
fremstillingen av nye prosjekter. Se for øvrig omtale av de enkelte prosjektene i9 
denne rapporten. 

3.11 Flytteprosjektet 

Flytteprosjektet er tilnærmet ferdigstilt innen 2. tertial. Som en konsekvens av covid-19 
er noen virksomheter ikke flyttet til planlagt lokasjon. Årsaken er at enkelte berørte 
virksomheter har fått et økt arealbehov under denne perioden. Disse vil bli flyttet når 
situasjonen tillater det. En av målsetningene i prosjektet var å ta i bruk mest mulig av 
egne eiendommer. Det er avviklet store deler av innleieforhold i Gamle Kirkeplass 7, 
Bragernes Torg 11 A og Dronninggata 15. Ytterligere avviklinger av innleieforhold er 
planlagt. Kurante møbler fra fraflyttende lokasjoner er benyttet i virksomheter med størst 
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utbyttings behov. Gjenbruk har vært et viktig fokus for å begrense nyinnkjøp og 
unødvendig avfall. 
 

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. 2. tertial er overtatt 3 boliger. Av det resterende kr. 12,25 mill. er det 
kontraktsfestet kjøp til 0,7 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 2. 
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 DEKF 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 i Q1 2021. 

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. Det er opparbeidet en 
fordelingsnøkkel i leiekontrakten mellom KIL og DEKF på 56%/44 % basert på brukstid 
som gjenspeiler kostnadsbildet. Stipulerte rehabiliteringskostnadene er på til sammen ca. 
kr. 20 mill. KIL klarer ikke å dekke dette under vanlig drift, og ønsker at kommunen 
bidrar.  
KIL har tidligere i år ment at den generelle situasjonen fremtvinger et behov for 
overtakelse av Konnerudhallen til DEKF. De er nå usikre på dette og trenger behandling 
i Hovedstyre og Årsmøte våren 2021.  
Det bes om driftstilskudd/økt husleie på kr. 0,4 mill. allerede for inneværende år. 
Ytterligere oppgraderinger er ikke da medregnet. Det vil måtte arbeides videre med 
avklaringer rundt plan for oppgradering og finansiering av denne, samt betingelser for en 
eventuell overtagelse.  
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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 10 boliger solgt 
for kr. 20,3 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Budsjettet forventes oppnådd for 
inneværende år.  

4.4.2 Sameiet Sanssouci 

Administrasjonen arbeider med salg av vår andel i Sameiet Sanssouci (Hassel fengsel). 
Salget foregår via Sameiet. Salget er delt inn i flere deler og foreløpig er følgende solgt: 
• Landbruksarealer inkl fjøs/redskapshus, verksted, stabbur, gartneri og et 

garasjeanlegg er solgt for kr. 5,2 mill., takst kr. 4,6 mill. 
• hytte, taksert til 250 000,- ble solgt for 370 000,- 

 
Det gjenstår da internatbyggene og hovedbygget, disse må omreguleres før salg og det 
arbeider pågår. 
Drammen kommune eier 42,62 % av sameiet. 

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. Arbeidet med å 
klarlegge eiendommen for salg har startet. Det er forventet at salget kan skje i første 
halvdel av 2021. 

4.4.4 Utvikling av kommunale eiendommer 

Drammen Eiendom har vurdert om det er ytterligere kommunale eiendom som bør 
avhendes som følge av at vi ikke bruker de til formålsbygg. Noen av objektene vil kreve 
noe mere utredninger og eventuelt omregulering før de kan selges. Drammen kommune 
Eiendomsutvikling AS vil også måtte vurderes som en aktør for disse eiendommene. 
Følgende eiendommer vurderes: 

1. Gamle Rådhuskvartalet i Mjøndalen. 
Tidligere mulighetsstudie og områdereguleringsplan er grunnlaget for videre 
bearbeidelse av DKEU. Alle bygninger på til sammen ca. 8.000 m2 benyttes i dag 
til kommunal virksomhet. Utredes videre sammen med DKEU. 

2. Storgaten 116, Svelvik. 
Boligeiendom sentralt i Svelvik som ikke benyttes i kommunal virksomhet. 
Foreslås derfor solgt. 
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3. Tomt i Svelvik 318/173 området mellom Nordliveien og Orelundveien. 
Ferdig regulert område. I planen fra 2006 er det skissert tre blokker på 
eiendommen. Foreslås solgt, avklares først om overføring til DKEU er aktuelt. 
Dersom dette ikke er aktuelt legges eiendommen ut i det åpne markedet. 

4. Lauritz Grønlandsvei 45 
Eiendom på ca. 1250 m2 beliggende på Fjell som tidligere en benyttet som 
barnehjem for barn med funksjonshemninger. Avsatt til boligformål i arealplan. 
Krever bruksendring før salg. Bruksendring gjennomføres og legges ut for salg. 

5. Ebbestad skole 
Nedlagt skole i Svelvik. Benyttes kun til noe lager. Det anbefales at det startes et 
prosjekt for avklaring av bruk, et eventuelt salg vil trolig kreve omregulering i 
forkant.  

6. Seksjon i sameiet ved Svelvik Papirfabrikk 
Eier av næringsseksjon med sameiebrøk 270/10.700 som tilsvarer 2,5%. 
Inneholder et gammelt industri/lager bygg som ikke er i bruk. Salg av denne 
andelen er tidligere behandlet i tidligere Svelvik kommune, med dertil tilbud om 
salg. Det anbefales at eiendommen legges ut for salg.  

 
Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur arbeider også med ubebygde arealer i 
forbindelse med makebytter og utbyggingsavtaler med ulike private aktører. Dette er 
områder som omfattes av pågående reguleringsplaner. 

1. Doktor Hansteinsgate 25. Mulig fremtidig utbyggingsavtale. 
2. Kreftingsgate 45/Sundhauggata. Utbyggingsavtale politisk behandlet. 
3. Linveverstredet 111/6053. Salg ifm. Utbygging CO Lunds gate 18.  
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5 EIENDOMSPROSJEKTER 
Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08.2020. Hittil i 2020 er det bokført nye 
investeringer på kr. 257,7 mill. (kr. 239,1 mill. utbyggingsprosjekter, kr. 18,6 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 Ung 11 (10379) Kommunedel 8 

Ung 11 hadde midlertidig tillatelse til å drive sin virksomhet i Dronninggata ut skoleåret 
2019-2020. Det var behov for å finne en ny egnet og permanent lokalisering fom. 
inneværende skoleår. DEKF har bistått virksomheten med å etablere seg i 
Wergelandsgate 9. Som et ledd i godkjenning av lokalene, ble det stilt krav fra byggesak 
og miljørettet helsevern om etablering av HC-WC samt opprustning av utearealer til 
skolegård. Dette ble gjennomført i løpet av sommeren før skolestart. 
 
Økonomi: 
Som følge av uforutsette krav til opprustning av eiendommen, og krav til ferdigstillelse 
innen skolestart, ble det besluttet å finansiere tiltakene med disponible midler for 
programområdet, innenfor DEKF sine fullmakter. Prosjektet er ferdigstilt innenfor 
avsatt budsjett på 0,75 mill. 

5.1.2 Lille Åsgaten 3, bolig – nybygg (11002) Kommunedel 10 

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. 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 også innvilget et investeringstilskudd hos Husbanken. 
 
Drammen Eiendom er nå i en avklaringsprosess med Drammen Kommune om hvilke 
brukere som skal inn i bygget. 
 
Endelig størrelse på tilskuddet fra Husbanken, vil også være avhengig av hvilke brukere 
som skal inn i bygget. 
 
Status prosjektet mht. fase: 
Byggene ble overtatt av Drammen Eiendom 24.03.20. Utomhusarealer og arbeider i 
kommunal vei er også utført og overtatt av Drammen Eiendom. 
 
De siste manglene fra overtakelse av bygg og utearealer blir utført ila. september.  
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De første beboerne i bygg A og B skal flytte inn i oktober.  
 
Reguleringsstatus: 
Byggene er bygget iht. gjeldene reguleringsplan.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Prosjektet ble levert innenfor gjeldende ramme. 
 
Fremdrift: 
Byggene ble overtatt av Drammen Eiendom 24.03.20.  
 
De siste manglene fra overtakelse av bygg og utearealer blir utført ila. september.  
 
De første beboerne i bygg A og B flytter inn i oktober.  
 
Bygg C brukes foreløpig som isolatleiligheter for eventuelle Korona pasienter, og dette 
gjelder ut desember. Avklaringer om videre bruk av bygningen foregår.  

5.1.3 Killingrud ungdomsskole Kommunedel 3 

Skoleåret 2020/2021 kom det 4 klasser på 8. trinn. I hver av basene for trinnene var det 
kun 3 klasserom. Det var et auditorium ved basene til 8. trinn som ikke ble brukt så mye. 
Dette kunne brukes som klasserom hvis det ble bygget om. 
Ombyggingen var relativ enkel. Det som måtte til var å fjerne gulvfast møblement, 
fjerne oppbygd golv, legge golvbelegg, samt male/tapetsere vegger, liste og legge opp 
flere stikkontakter. Arbeidene ble utført innen tildelte rammer. 

5.1.4 Mikkelsveien, PU bolig med base - nybygg (11003) Kommunedel 2 

Beskrivelse prosjekt:  
Det er bygget et bygg som 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 er bestilt og ferdigstilles i februar 2021. 
 
Miljøambisjoner: 
Bygget er tidligere Nedre Eiker kommunes første massivtrebygg. 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.  
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Fremdrift: 
Bygget ble overlevert til virksomheten 01.11.2019. 
Det gjenstår leveranse av kunst, dette er bestilt og ferdigstilles i februar 2021. 

5.1.5 Aktiviteten, dagsenter for PU - nybygg (11004) Kommunedel 3 

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: 
Aktiviteten er ferdigstilt og bygningsmassen ble overtatt 20.05.2019.  
Kunstinstallasjon ble montert i hagen i juli 2020. 
Endelig overtakelse for tekniske anlegg blir i september 2020, etter drøyt ett års 
prøvedrift.  
 
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, dette ble 
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.  
Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra boligformål til offentlig formål. 
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Prosjektet ble levert innenfor gjeldene ramme.  
 
Fremdrift: 
Aktiviteten ble formelt overtatt den 20.mai 2020. Innflytting av brukere skjedde i juni 
2019. Kunstinstallasjonen ble montert i juli 2020.  
 
Det eneste som gjenstår er formell overtakelse av tekniske anlegg etter gjennomført 
prøvedriftsperiode. 

5.1.6 Stenseth skole - uteområde (11014) Kommunedel 2 

Beskrivelse prosjekt 
Prosjektet består av oppgradering av uteområdet ved skolen, samt oppgradering av 
slukkevannskapasiteten gjennom utbedring av rør i grunnen og flytting av 
brannkummer. 
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Arbeidene med uteområdet har i tillegg til å bringe mer lek og aktivitet inn i 
skolegården hatt som mål å avlede overvann, samt gjøre noen trafikksikkerhetstiltak 
på sørsiden av skolen.  
 
Status prosjektet mht. fase: 
Prosjektet er avsluttet og overtatt av Drammen Eiendom.  
 
Miljøambisjoner: 
Ingen 
 
Reguleringsstatus: 
Prosjektet er gjennomført innenfor gjeldene reguleringsstatus, offentlig bygg – 
undervisning. 
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Prosjektet ble levert innenfor gjeldende ramme. 
 
Fremdrift 
For uteområdet ble skisseprosjekt og anbudsgrunnlag utarbeidet av Feste 
Landskapsarkitekter og prosjektleder i samarbeid med referansegruppa. 
 
Prosjektet ble sendt ut på anbud våren 2019, og inngåelse av kontrakt var i august 2019. 
 
Arbeidene har i størst grad blitt utført i perioden høst 2019 til januar 2020. Noen 
utomhus arbeider måtte utsettes pga. vinteren, og siste delovertakelse fant sted 
27.08.2020. 

5.1.7 Samfunnshuset Svelvik (11010) Kommunedel 10 

Beskrivelse prosjekt 
Prosjektet er planlagt og påbegynt i Svelvik kommune og består i oppgradering av 
kjeller og samfunnsalen i 1. etg. med tilstøtende rom, samt utskifting av møbler i begge 
etasjer.  
 
I forbindelse med gjennomføringen ble prosjektet utvidet til også å omfatte forberedelse 
av en framtidig tilkobling til en varmesentral. Tidligere Svelvik kommune la ned 
varmesløyfer for vannbåren varme i gulvet til tross for at dette ikke var planlagt eller 
budsjettert. Det bidro til at opprinnelig budsjett overskrides betydelig. Senere ble det i 
tillegg oppdaget fuktskader i en eldre 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 overtatt fra entreprenøren 
og tatt i bruk. 
 
Miljøambisjoner: 
Ingen 
 
Reguleringsstatus: 
Ikke aktuelt da det er snakk om innvendige tiltak. 
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Økonomi/kostnadsestimater: 
Prosjektet har en vesentlig overskridelse av budsjett. Dette forklares blant annet i at 
framtidig tilkobling til en varmesentral ble utført uten at dette var planlagt og budsjettert 
i Svelvik kommune, og at kostnader ved utbedring av fuktskader kom som uventet 
kostnad. 
 
Etter overtakelse har arkitekten meldt inn avvik angående brannsikkerhet. Prosjektet har 
omfattet bygging av nye innervegger, uten at det merket rømningsveier og montert nye 
røykvarslere. Dette er et alvorlig avvik som må følges opp, og vil medføre noen 
ytterligere kostnader på prosjektet.  
 
Prosjektet fikk et betydelig overforbruk jfr ovennevnte redegjørelse. Overforbruket 
dekkes innenfor DEKF sine rammer.  
 
Fremdrift 
Bygningsmessige arbeider er ferdigstilt og overtatt.  
Det gjenstår noen utbedringsarbeider i forhold til brannsikkerhet.   
 

  



Drammen Eiendom KF 
 

21.09.2020 2. tertial 2020 Side 21 av 50 

5.2 Byggeprosjekter under utførelse 

5.2.1 Brandengen skole - utvidelse (10318) Kommunedel 7 

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. Resterende støp av betongdekke er foretatt via rammeavtaleleverandør, som 
dessuten har påtatt seg ansvarsrett for utførte betongarbeider.  
 
Resterende arbeider for å ferdigstille skolen er utlyst i ny konkurranse, med samspill i 
tidligfase, som så låses i ny totalentreprise. Det kom inn 10 tilbud i forbindelse med 
konkurransen, og evalueringen ble gjennomført tidlig i tredje tertial.  
 
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, og det forventes at man har et 
klarere bilde på de økonomiske konsekvensene, etter at samspillsfasen med en ny 
entreprenør er gjennomført i løpet av tredje kvartal 2020. Garantist er kontaktet, med 
varsel om mulig krav. Endelige rammer må fremlegges når man har fått en bedre 
oversikt over konsekvenser og veien videre.  
 
I forbindelse med byggingen var det opprinnelig tenkt at DEKF også skulle stå 
for uteomhuslig opparbeidelse (jfr gjennomføring avtale), herunder bla. opparbeidelse 
av fortau, etablering av sykkelvei, belysning og tilhørende løsninger for sikring av 
ferdsel for myke trafikanter. Etter nærmere avtale ble det bestemt at Drammen 
Kommune (DK) skal stå for utbyggingen i forbindelse med utskiftning av vann og avløp 
i Verven, Iver Holters gate og Spinnerigata. Siden DK skal eie og drifte anlegget, er det 
riktig at kostnaden skal bokføres i DKs regnskap, slik at avskrivningene og mva-
kompensasjonen kommer i riktig selskap. Kostnaden på anlegget er anslått til å ligge 
på ca. 11 millioner kroner. Budsjettet ligger i dag hos DEKF og må derfor flyttes til 
DK.  Overføringen koordineres med DK. 
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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: 
Det er gjennomført ny konkurranse med samspill i tidligfase. I denne konkurransen har 
det kommet inn 10 tilbud. Evalueringen er igangsatt, og tildeling vil foretas tidlig i 
tredjetertial. Det er forventet at arbeidene på byggeplass er gjenopptatt i løpet av tredje 
tertial 2020, og at skolen kan være ferdig i løpet av tredjetertial 2021.  
 
Konsekvensen av konkursen er at ferdigstillelsen av prosjektet trolig blir rundt 9 
måneder forsinket, økonomisk oppgjør mot garantister pågår og det utelukkes ikke et 
overforbruk i prosjektet som følge av konkursen.  

5.2.2 Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Kommunedel 6 

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 5’er 
baner m.m. 
 
Status: Prosjektet er under ferdigstillelse. Byggestart var høsten 2017 og de 
bygningsmessige byggearbeidene er nå ferdigstilt. Flerbrukshall/ aktivitetshus og 
nybygget for Fjell skole, er blitt tatt i bruk høst/ vinter 2019. Rehabiliteringsarbeider 
ved gml. gymsal ble avsluttet august 2020 og gjenstående arbeider ved uteanlegget 
forventes ferdigstilt i løpet av september 2020.  
 
Miljøambisjoner: Prosjektet har implementert et innovativt tiltak for oppmagasinering 
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:  
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• kr. 22,0 mill. - Fjell Allmenning (hovedakse mellom øvre og nedre Fjell platå samt 
parkmessig opparbeidelse av skråning og torgarealer) 

• 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 har følget tidligere varslet fremdrift med ferdigstillelse i august 
2020 med noen ukers forsinkelse på ferdigstillelse av fotballbanene.  

5.2.3 Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Kommunedel 6 

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 nye Fjell torg.  
 
Status prosjektet mht. fase: Prosjektet er under gjennomføring.  Fjell Helsestasjon har 
flyttet til midlertidige lokaler på Konnerud mens byggearbeidene pågår.  
Bygningsmessig rehabilitering for Fase 1 ble ferdigstilt august 2020. Arbeidet med 
uteanlegget pågår.  
 
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 ferdigstilt sommeren 2020. 
Realisering av uteanlegget er påbegynt og forventes ferdigstilt til våren 2021.  

5.2.4 Eikveien 54, tidligere omtalt som “Drammensgården” (10362) 
Kommunedel 10 

Beskrivelse prosjekt:  
Eikveien 54 er planlagt som 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 
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dette er prosjektet avhengig av omgjøring av eksisterende bygningsmasse, samt 
etablering av ny.  
 
Prosjektet er stoppet i påvente av endelig avgjørelse på om tiltaket skal startes opp. 

5.2.5 Åskollen HOD (10368) Kommunedel 9 

Beskrivelse prosjekt:  
Åskollen HOD ble igangsatt av tidligere Drammen kommune som et ledd i en samlet 
utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene. Prosjektet består av flere faser og 
inneholder nybygg samt oppgradering, rehabilitering/ombygging, både av 
bygningsmasse og utomhusanlegg. 
 
Mulighetsstudie ble ferdigstilt i 2019 og definerte prosjektet i 3 faser: 
Fase 1 - tilrettelagte boliger  
Fase 2 -  ombygging, oppgradering og tilbygg sykehjem  
Fase 3 -  ny bebyggelse  
 
Det er kun Fase 1 samt regulering av området for fase 2 som er bestilt/innarbeidet i 
økonomiplanen.  
 
Status prosjektet mht. fase: 
Fase 1:  
I fase 1 etableres 19 tilrettelagte boliger, ved oppgradering av eksisterende kommunale 
boliger i Helleristningen.  
 
I byggeperioden er 31 omsorgsboliger fraflyttet, hvorav 19 inngår i tilrettelagte boliger. 
 
Fase 2: 
I fase 2 inngår ombygging, oppgradering og tilbygg sykehjem. 
Her er kun regulering av området innarbeidet i økonomiplanen. 
Planleggingsarbeidet for fase 2 har startet med hensyn til reguleringsprosess, og 
planinitiativ ble innsendt i desember 2019. Gjenstår nå kun noe detaljering før denne 
reguleringen går til politisk behandling. 
 
Fase 3: 
I Fase 3 inngår ny bebyggelse. 
Disse arbeidene er ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Vedtatt samlet investeringsramme: kr. 159,0 mill. (inkl. mva.), hvorav 100 mill er 
bevilget i ØKP 2020-23 
 
Fremdrift: 
Prosjektet i fase 1 var planlagt for overtakelse i desember i år, men uforutsette forhold 
samt tilleggsbestillinger fra Byggherren gir forsinkelse til mars 2021. 
Prosjektet er så langt ikke negativt påvirket av koronasituasjonen. 
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5.2.6 Åssiden – fotballhall, nybygg (10365) Kommunedel 3 

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.  
Gjenstående arbeid er ferdigstillelse av kunstgress, garderober og utomhusarbeider. 
 
Miljøambisjoner: 
Prosjektet ble utviklet iht. gjeldende føringer knyttet til miljø. I detaljprosjekteringen 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.  

5.2.7 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Kommunedel 8 

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 gjennom 
en etterskuddsvis tilbakebetaling.  
 
Status: Etablering av prosjektet er iverksatt i 2018. I 1. tertial 2019 ble oppgradering av 
toalettkjerner i 72-bygget ferdigstilt. Utskifting av vinduer og ombygging av ventilasjon 
i 72-bygget ble også ferdigstilt 1. tertial 2020.  
Opsjoner med utskifting av vinduer i Engene og Amtmand Blomsgate er ferdigstilt i 2. 
tertial 2020.  
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Fremdrift: Det er gjennomført konkurranse om utskifting av rør (varme, vann og avløp) 
i Fløyene Engene og Amtmand Bloms gate. Dette er en samspillskontrakt, der fase 1 
består i å prosjektere og prise nødvendig rørutskifting. Kontrakt er inngått med 
entreprenør, og fase 1 er igangsatt. Fase 1 forventes ferdigstilt medio tredje tertial, og 
utførelse forventes påstartet i utgangen av tredje tertial 2020. Det ferdigstilles i andre 
tertial 2021.   

5.2.8 EPC prosjektet (11005) Kommunedel 1 og 2 

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 
ventilasjonsanlegg, samt opplegg for sentral driftsstyring. 
 
Økonomi:  
Kontrakten med Siemens før endringer er på kr 41,5 mill. inkl. mva. 
ENOVA tilskuddet anslås til kr. 3,4 mill. ved innlevering av sluttregnskap og oppnådd 
beregnet energibesparelse. 

 
Status/framdrift: 
Leverandøren Siemens har problemer med å komme fram til en overlevering. De har 
dårlig framdrift, og DEKF har nå et dagbotkrav på dem på kr 3.5 mill. 
Sannsynlig overlevering antas å være tidlig i 2021. 
 
Pga. tvister mellom partene er det knyttet mye usikkerhet til sluttoppgjøret. 

5.3 Prosjekter under utvikling  

5.3.1 Holmestrandsveien 132-138 - omregulering (38124) Kommunedel 9 

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. 
Planen har vært på høring. Merknadsbehandling og forberedelse for 2.gangs vedtak 
pågår. 
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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) Kommunedel 3 

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 
tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. I samarbeid med 
virksomhetsområdet, er det gjennomført en kvalitetssikring og revidering av 
skisseprosjektet for etablering av 8 boenheter med fellesfunksjoner og 
personalfasiliteter. Omfang av det foreliggende konseptet utgjør ca. 990 m2 BTA. 
 
Status prosjektet mht. fase: 
Konseptvalgfase er sluttstilt. Det er utarbeidet et revidert skisseprosjekt på bakgrunn av 
innspill fra bestiller/ brukergruppen. 
 
Miljøambisjoner: 
Prosjektet er utviklet iht. de gjeldende føringer knyttet til miljø med treverk som 
hovedmateriale. Ambisjon om plusshus er lagt grunn for prosjekteringen og utredet 
særskilt. Beregningene i nevnte utredning viser at det ikke er mulig å oppnå 
plusshuskravet for Korsveien 68 
 
For å kompensere for levert energi til bygningen og produsere overskuddsenergi på 2 
kWh/m2 per år så vil man med de angitte forutsetningene trenge et takareal dekket med 
solceller på rundt 575 m2. Effektivt takareal for prosjektert bygg utgjør ca. 300 m2. Det 
vil være mer realistisk å legge til grunn et noe lavere ambisjonsnivå for prosjektet. ZEBs 
”nær nullenergi”-bygg.  
 
Dersom det ønskes opprettholdt et plusshus, vil det her medføre behov for ytterligere 
utredning av egnet løsning, samt tilhørende kostnader. Den foreløpige kartleggingen 
peker på muligheter for etablering av «solcellerack» på tomten. Dette vil trolig utløse 
behov for ytterligere dispensasjoner, og begrense uteareal på en tomt som allerede er 
høyt utnyttet. Det kan være mulig å kle bygget med solceller, men det er foreløpig 
usikkert om dette vil gi tilstrekkelig bidrag til energiregnskapet, samt at det utfordrer en 
del øvrige kvaliteter ved prosjektet. 
 
Med utgangspunkt i det ovennevnte, anbefaler DEKF at dette prosjektet videreutvikles 
som et «nær nullenergi»-bygg og optimaliseres videre i forprosjektfasen.  
 
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 
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må søkes dispensasjon fra arealformålet. Siden arealformålet ikke har krav til BYA, 
minste uteoppholdsareal eller parkering, vil det i dispensasjonsvurderingen 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.  
 
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: 
Skal prosjektet videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-24. 
 

5.3.3 Drammen Helsehus - relokalisering (10367) Kommunedel 8 

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. 
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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 Kommunedel 1 

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 med svalganger, i dette tilfelle Bråtaveien 12-18 og 18-
16, vil boligenes personellressurser kunne samarbeide og avhjelpe hverandre i større 
grad på tvers. Med svalganger menes det her en overdekket gang eller utbygg på siden 
av et hus/bygning. Den skal være lukket og føre til direkte forbindelse mellom 
bygningene ved Bråta boliger. 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 
flere av boligene på Bråta 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 arbeidsgruppa på 29,4 ÅV. 
 
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 arkitekt, er det prosjektert en løsning, men den er ikke presentert for 
arbeidstilsynet, eller byggesøkt.  
 
Reguleringsstatus: 
Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Tiltaket krever en bevilgning på kr. 7,0 mill. inkl. mva.   
 
Fremdrift: 
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Etter en prosess med involvering av og godkjenning av arbeidstilsynet, så vil 
konkurransegrunnlaget være klart for å gå ut i markedet. Etter en positiv byggesaks-
behandling vil en kunne komme relativt raskt i gang med gjennomføringen. 
 
Skal prosjektet videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-24. 

5.3.5 Kinogården SBV - rehabilitering og oppgradering (11007) Kommunedel 10 

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 energiøkonomisering 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 kr. 52,0 mill. inkl. mva. 
 
Fremdrift: 
Forprosjektfase og rammesøknad er klart til å iverksettes ved en beslutning om 
videreføring av prosjektet. Vi avventer behandling av ØKP 2021 – 2024. 
 
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 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 ifra mandat gitt i tidligere Svelvik kommune. 
Gjennomføres prosjektet er det viktig at det parallelt med prosjektet ses på de arealene 
som blir frigitt i Rådhuset i Svelvik og om det er riktige administrative funksjoner som 
er lagt til Kinogården. 
 
Skal prosjektet videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-24. 
 

5.3.6 Krokstad sykehjem - nybygg (11000) Kommunedel 2 

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 blir 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).  
Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av nytt sykehjem med tilhørende 
infrastruktur. Tiltaket vil innebære en viss økning av trafikken i området og 
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planbestemmelsene inneholder flere rekkefølgekrav for etablering av ny rundkjøring, 
gang og sykkelvei, holdeplass for buss og opprustning av krysningsområdet ved Tråkka. 
Dette medfører 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. 
Etter 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 knyttet 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: 
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.  
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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 
 
For ytterligere beskrivelse av prosjektet og kostnadsutvikling se vedlegg 1. 

5.3.7 Langeløkka barnehage Kommunedel 2 

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 (kontor og møterom) 
• Separate garderober for kvinner og menn 
• Rom for renholdsutstyr 
• Tørkerom/tørkeskap 

 
Tidligere Nedre Eiker kommune søkte om utsettelse av frist for en endelig løsning av 
forholdene og løste dem midlertidig i moduler. 
 
Arbeidstilsynet har gitt en ny frist for fortsatt drift i midlertidige paviljonger. Ny frist 
29.01.2021 
 
Det er utredet forskjellige alternativer for nybygg for å løse avvikene. Ingen av disse 
tiltakene er satt i utførelse, men på bakgrunn av en reduksjon i antall barn, arbeides det 
med en ny permanent løsning. 
 
Fremdrift: 
Det er gjort en ny vurdering av behovet for barnehage på Langløkka basert på 
barnehagebehovsanalysen, samt en overordnet prioritering av barnehagene i Drammen.  
 
Det er tatt inn færre barn i barnehagen fra høsten 2020. Dette gir rom for annen 
utnyttelse av arealene. 
 
Det er tidligere søkt forlengelse av dispensasjoner til fortsatt barnehagedrift i moduler, 
men bygningsmyndighetene har sagt at det ikke vil gis videre dispensasjon for 
barnehagedrift i midlertidige moduler, og at eneste farbar vei er å bygge ut barnehagen, 
eventuelt omsøke paviljong som permanent bygg som en del av barnehagen.  
 
På bakgrunn av redusert antall barn i barnehagen fom. høsten 2020 planlegges det å 
iverksette ombygging innvendig i barnehagen, samt omsøkes permanent etablering av 
et tilbygg, dette vil gi en permanent løsning for 65 barn. 
 
Dette krever en forlengelse av dispensasjonen vedrørende den midlertidige modulen. 
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Tiltaket krever et vedtak om oppstart i behandlingen av 2. tertial 2020 og det må 
innarbeides investeringsmidler i økonomiplanen for 2021 med 20 mill. 

5.3.8 Veiavangen ungdomsskole - nybygg (11001) Kommunedel 1 

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 
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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 
Breeam 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 dette byggeprosjektet i 
forprosjektstudiet, hvor neste beslutningspunkt blir BP 3 etter en KS2. 
 

 
 
Fremdrift: 
Forprosjektet som det framstår i dag, er ferdig, og kan sendes ut på en konkurranse.  
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Dersom vi velger å omprosjektere til massivtre så vil det koste ytterligere ca. kr. 3-4 
mill. til omprosjektering, og kr. 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. 
 
Anbefaling: 
Skal prosjektet videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-24. 
 
For ytterligere beskrivelse av prosjektet og kostnadsutvikling se vedlegg 2. 
 

5.3.9 Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Kommunedel 9 

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.  
I utvalgssak 89/20 16.06.2020 ble det vedtatt at 1-10 skole på Åskollen skal utredes. 
 
Status prosjektet mht. fase: 
Prosjektet er i reguleringsfase. Varsel om oppstart forberedes. 
 
Miljøambisjoner: 
Alle miljøkrav vil bli oppfylt i prosjektet.  
 
Reguleringsstatus: 
Dette er en pågående regulering. Det aktuelle området er kommuneplanens arealdel 
avsatt til idrettsanlegg.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Estimert investeringsbehov kr. 355-360 mill.  
 
Fremdrift: 
Det er avklart at det er Utbygging og infrastruktur som sammen med Plan og miljø og 
DEKF ivaretar vedtaket om medvirkning fra lokalsamfunnet. Planinitiativ er innsendt 
desember 2019.  
• Brukermedvirkning og fagutredninger pågår. 
• Vurdering av Nordby gårds egnethet for ulike formål pågår. 
• Vurdering av ulike halløsninger pågår. 
• Vurdering av 1-10 skole pågår. 
• Varsel om oppstart sendes medio september 2020. 
• Fremdriften vil avhenge av brukermedvirkningen og beslutninger vedrørende 

dette. Byggestart kan tidligst skje i 2021. 
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5.3.10 Mjøndalen skole – utredning kapasitet, nye klasserom (11013) 
Kommunedel 1 

Beskrivelse prosjekt:  
Mjøndalen skole ble i tidligere Nedre Eiker kommune utredet for kapasitetsutfordringer 
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. For skoleåret 
2020-2021 løses kapasitetsutfordringen ved å ta i bruk musikkrom/ korpsrom. Dette 
innebærer at korpset må tildeles nye øvingslokaler. Moduler ble opprinnelig vurdert som 
en mulig løsning på kapasitetsutfordringene. Etter kartlegging av eiendommen, har 
DEKF funnet mulighet for å etablere den nødvendige kapasiteten i form av et tilbygg 
innenfor eksisterende takoverbygg. Dette vil være en fordelaktig løsning mht. økonomi 
og permanent plassbehov. 
 
Status prosjektet mht. fase: 
Prosjektet er i idefase/ konseptfase. 
 
Miljøambisjoner: 
Et evt. tilbygg må ses i sammenheng med eksisterende bygningsmasse og vil bli oppført 
iht. gjeldende tekniske forskrifter. 
 
Reguleringsstatus: 
Den aktuelle eiendommen er regulert til formål undervisning.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Det er utredet at kapasitetsutvidelsen kan løses ved å realisere en permanent utvidelse 
av eksisterende bygningsmasse. Areal ca. 120 m2, Investeringsbehov ca. 6,5 mill.kr. 
 
Fremdrift: 
Vi avventer behandling av ØKP 2021 – 2024. 

5.3.11 Glassverket idrettshall (10380) – rehabilitering Kommunedel 9 

Beskrivelse prosjekt:  
Hallen er en håndballhall fra 1992 på 2560 m2. Hallen bærer preg av mangelfullt 
vedlikehold.  
 
Miljøambisjoner: 
Alle miljøkrav vil bli oppfylt i prosjektet.  
 
Reguleringsstatus: 
Dette er en pågående reguluering. Det aktuelle området er kommuneplanens arealdel 
avsatt til idrettsanlegg.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Rehabilitering av hallen er kostnadsberegnet til 23 millioner 
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Rive og bygge ny flerbrukshall er estimert til 110 millioner 
Kostnadsbesparelser kan oppnås ved å bygge ny glassverkhall sammen med ny hall for 
Åskollen ungdomsskole. 190 millioner 
Prosjektet er ikke finansiert. 
 
Fremdrift: 
Prosjektet må ses opp mot Åskollen u-skole. Skal prosjektet videreføres må det 
innarbeides i økonomiplan for 2021-24. 

5.3.12 Blichs gate 1 - kartlegging nytt bofelleskap (10383) Kommunedel 7 

Virksomhetsområde Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, har bedt DEKF 
om bistand med å utrede muligheter for å omdisponere 5. etg. i Blichs Gate 1 til 
bofellesskap for PU. Etasjen er del av et sameie, og inneholder i dag leiligheter for eldre, 
samt fellesarealer og personalfasiliteter som står ubenyttet. Det er i den anledning tenkt 
å ta i bruk fellesarealer og personalfasiliteter. En evt. omdisponering vil utløse behov 
for oppgradering, og søknadsplikt samt godkjennelse fra Arbeidstilsynet. 
 
Økonomi: 
Det er behov for å gjennomføre nærmere kartlegging av oppgraderingsbehov spesielt 
knyttet til VVS og brann. Den videre kartleggingen vil avdekke investeringsbehov for 
minimumstiltak. Basert på foreløpige antakelser estimeres omfanget til 2,5 mill. 
 
Fremdrift: 
Vi avventer behandling av ØKP 2021 - 2024 

5.3.13 Mjøndalen skole - fornyelse skolegård (11018) Kommunedel 1 

Beskrivelse prosjekt:  
Mjøndalen skole har i mange år ventet på å få opprustet sitt uteområdet. Det har blitt 
utsatt flere ganger i påvente av en utbygging av hele skole. 
 
I forbindelse med 1. tertial 2020 har man som en del av regjeringens krisepakke for å 
stimulere anleggs- og byggenæring mottatt en ekstern bevilgning som etter en politisk 
prioritering har gitt kr. 11,0 mill. for å oppgradere skolegården ved Mjøndalen skole. 
 
Reguleringsstatus: 
Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Tiltaket har fått en bevilgning på kr. 11,0 mill. inkl. mva.  
 
Fremdrift: 
I løpet av sommeren 2020 er løsning utredet i samarbeid med skole og arkitekt, og 
konkurranse for valg av entreprenør er gjennomført. Gjennomføringen av arbeidene 
utendørs starter tidlig 3. tertial 2020 

5.3.14 Flisa og vaktrom/base Kommunedel 2 

Beskrivelse prosjekt:  
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I Flisa Borettslag i Krokstadelva, Kjerraten 19. er det en personellbase. Det er en del 
mangler i forhold til at det jobber fast ansatte der. De vil ikke bli godkjent dersom 
arbeidstilsynet gjør et tilsyn. Det går på faciliteter som garderober, toalett, møte-
/samtalerom, kontorer og lager. Dette kan løses gjennom en utvidelse av arealet på 
friarealet mellom dagens personalbase og leilighetene 23-27. 
 
Det har vært en prosess der også de ansatte og borettslaget har medvirket til å lage 
tegninger av planlagt byggeprosjekt. Tegningene er godkjent både av borettslaget og 
arbeidstilsynet.  
 
Reguleringsstatus: 
Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.  
 
Økonomi/kostnadsestimater: 
Tiltaket krever en bevilgning på kr. 10,0 mill. inkl. mva.  
 
Fremdrift: 
Gitt finansiering må tegningene kvalitetssikres hos DEKF og deretter kan man gå i en 
konkurranse. Skal prosjektet videreføres må det innarbeides i økonomiplan for 2021-
24. 
 

6 ORGANISASJONSFORHOLD 
Ved utgangen av 2.tertial var det 119 fast ansatte, i tillegg til 11 vikarer. 
 
Totalt 64 kvinner i fast stilling, herav 41 renholdsoperatører. 
Totalt 55 menn i fast stilling, herav 4 renholdsoperatører. 
 

 
 
Det har vært avholdt 8 styremøter hvor det er behandlet 42 saker. 

7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2020 
7.1 Driftsbudsjett 2020 

Endringer i vedtatt driftsbudsjett som følge av kommunesammenslåingen er innarbeidet 
i 2. tertial 2020, etter avklaring med Rådmann om ny åpningsbalanse, fastsettelse av 
anleggsverdier, gjeld og egenkapital.  
 
Ny beregning for internleie fra anlegg i tidligere Nedre Eiker og Svelvik resulterer i 
husleiereduksjon på kr. 13,7 mill. i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg økes 
husleiebudsjettet med kr. 4,7 mill. for leieforhold som ikke var medtatt i opprinnelig 
budsjett. Kapitalkostnader (renter og avdrag) til Lånefondet reduseres tilsvarende. 
 

Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet
2,32 % 1,72 % 4,04 % 1,65 % 8,02 % 9,67 %

2. kvartal 20202019
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Avskrivninger er beregnet til kr. 192,0 mill. som tilsvarer opprinnelig budsjett. I tillegg 
kommer eventuelle nye avskrivninger på ferdigstilte prosjekter i 2020.   
 

7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett 

Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet. 
 

7.2.1 Periodisering av investeringsbudsjett 

Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet.   
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7.3 Resultatregnskap pr. 31.08.2020  

 
 
 
 
 
 
 

Budsj. 2020
vedtatt øk.pl. Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i %

DRIFTSINNTEKTER  
Kommunale husleieinntekter 627 215 407 519 409 319 -1 800 -0,44 %
Eksterne leieinntekter 74 380 56 962 57 160 -199 -0,35 %
Leieinntekt boliger 131 924 90 468 89 009 1 459 1,64 %
Salg renholdstjenester 75 542 54 940 50 361 4 578 9,09 %
Andre Inntekter 15 420 11 517 10 280 1 237 12,03 %
SUM DRIFTSINNTEKTER 924 481 621 405 616 129 5 276 0,86 %

DRIFTSUTGIFTER  
Lønnskostnader 84 415 46 920 52 027 5 107 9,82 %
Administrasjonskostnader 11 271 3 250 5 114 1 864 36,44 %
Innleiekostnader 172 240 134 827 126 191 -8 636 -6,84 %
Innkjøp renhold 46 105 31 213 31 130 -84 -0,27 %
Eiendomsdrift 89 832 44 010 55 289 11 278 20,40 %
Vedlikehold 61 572 41 844 38 459 -3 385 -8,80 %
Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) 500 151 333 182 54,55 %
Avskrivninger 191 674 127 508 123 227 -4 281 -3,47 %
SUM DRIFTSUTGIFTER 657 609 429 724 431 769 2 045 0,47 %

DRIFTSRESULTAT 266 872 191 681 184 360 7 321 3,97 %

Finansinntekter 1 710 7 212 1 140 6 072 532,63 %
Finansutgifter 178 801 114 389 118 571 -4 182 -3,53 %
SUM FINANS 177 091 107 177 117 431 -10 254 -8,73 %
 
RESULTAT før Eiendomssalg 89 781 84 504 66 929 17 574 26,26 %

Inntekter fra salg av eiendom 23 000 20 335 15 333 5 001 32,62 %
Nedskrivning bokført verdi, solgte eiendommer -10 000 -1 686 -6 667 4 981 -74,71 %
Kostnader ved salg av eiendommer 0 -274 0 -274 0,00 %
RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 18 374 8 667 9 708 112,01 %

NETTO RESULTAT 102 781 102 878 75 596 27 282 36,09 %
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7.4 Balanse pr. 31.08.2020  

 
 
 

  

EIENDELER 31.08.2020 01.01.2020
BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 5 648 292 532 5 779 825 234
BORETTSLAGSLEILIGHETER 193 305 156 193 435 677
FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 141 420 080 141 420 080
ANLEGG UNDER UTFØRELSE 356 047 308 98 658 439
ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 12 254 698 12 254 698
FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 60 574 930 60 574 930
SUM ANLEGGSMIDLER 6 411 894 703 6 286 169 058

LIKVIDER 216 110 348 225 015 957
KUNDEFORDRINGER 73 868 897 46 876 836
ANDRE FORDRINGER 40 220 199 23 254 218
OMLØPSMIDLER 330 199 444 295 147 011
SUM EIENDELER 6 742 094 147 6 581 316 069

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL 1 537 907 150 1 537 907 149
ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN 41 250 546 0
ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN 0
RESULTAT I PERIODEN 102 877 943 0
EIERUTTAK I PERIODEN -58 248 666 0
SUM EGENKAPITAL 1 623 786 973 1 537 907 149

PENSJONSFORPLIKTELSER -1 852 531 -1 852 531
LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 4 788 824 863 4 675 356 032
BYGGELÅN 266 273 971 276 641 902
SUM LANGSIKTIG GJELD 5 053 246 303 4 950 145 403

KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 0 1 103 076
LEVERANDØRER 46 414 229 79 073 338
ØVRIG KORTSIKT. GJELD 18 646 641 13 087 103
SUM KORTSIKTIG GJELD 65 060 871 93 263 517
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 742 094 147 6 581 316 069
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7.5 Investeringsregnskap utbyggingsprosjekter - 2. tertial 2020 
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7.7 Investeringsbudsjett Vedlikehold & miljø, og Bolig - 2. tertial 
2020 
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Vedlegg 1: Krokstad sykehjem – nærmere beskrivelse av 
kostnadsutviklingen 

 
Prosjektet er initiert i Nedre Eiker kommune på bakgrunn av forventet vekst i behovet for 
sykehjemsplasser etter 2020.  

Beskrivelse av prosess: 
• Juni 2019: Kommunestyret i tidligere NEK gir en rekke føringer for hva Krokstad 

sykehjem skal inneholde. 
 

• Sept. 2019: Skisseprosjektet er ikke ferdig, men det lages en grovkalkyle og et 
foreløpig budsjettinnspill og det rapporteres følgende fra prosjektet: 
 «Det er i 2019 iverksatt prosjekt for planlegging av sykehjem på Brekkejordet. 
Grovkalkyle pr. september 2019 er pålydende 850 mill. Skisseprosjekt for detaljering 
av arealer og funksjoner ferdigstilles med endelig kalkyle november 2019. Forprosjekt 
og anbudskonkurranse planlegges gjennomført i 2020. Planlagt byggestart 2021, med 
ferdigstillelse i 2023.  
Det forutsettes at restmidler fra 2019 kan benyttes til infrastruktur og forprosjekt i 2020.» 
 
Med disponible restmidler i prosjektet så utgjorde dette da kr. 876 mill. 
Grovkalkylen var basert på erfaringstall ut fra nøkkeltall pr. kvadratmeter, samt tall fra 
sammenliknbare prosjekter.  
 

• Miljø ambisjoner i dette stadiet av planleggingen var Plusshus og Breeam sertifisering. 
 

• Styringsgruppa, i prosjektet ønsket i tillegg en vurdering av å bygge en kjeller for å 
løse deler av parkeringsbehovet, samt avfallshåndtering og en del andre praktiske 
funksjoner der kjelleren utgjør 3.000 kvadratmeter. 
 

• 10.12.2019: Kommunestyret i Nye Drammen vedtar en rekke miljøambisjoner som 
massivhus og fossilfrie byggeplasser som innarbeides i prosjektet.   
 

• 20.12.2010: Skisseprosjektet med føringer fra kommunestyrets møte i juni og 
styringsgruppas føringer om bygging av kjeller presenteres styringsgruppa. 

 
• Januar til april 2020: De nye miljøambisjonene innarbeides i skisseprosjektet i tiden 

framover til 1. tertial 2020, samt at detaljeringsgrad og kvalitetssikring av 
skisseprosjektet gjennomføres slik at en nærmer seg et forprosjektnivå. 

 
• Januar 2020: Styret i DEKF informeres om følgende: 

«Forprosjektet må gjennomgås på nytt for å innarbeide nye politiske føringer og 
bestemmelser i reglement for investeringsprosjekter for Drammen kommune frem til 
politisk behandling 1. tertial 2020 
Avventer også kvalitetssikring av opprinnelig bestilling fra basis.» 
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• I Tertialrapport for 1. tertial ble det rapportert følgende: 
 

«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)  

 
 
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.  
 
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. 
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• April 2020: Det utarbeides en ny kalkyle på bygningselement-nivå (av det eksterne 
firmaet Bygganalyse). Sluttsummen er da 1 051 mill inkl mva og inkl miljøambisjoner. 
Se detaljer i egen tabell. « 

 
Sammenligning av grov kalkyle fra tidligere Nedre Eiker kommune fra ikke ferdigstilt 
skisseprosjekt fra september 2019, og kvalitetssikret kalkyle fra gjennomarbeidet 
skisseprosjekt i april 2020. 
Endringer i kostnadsprognosene forklares med:   

• Arealøkning på ca. 3000m2 (parkeringskjeller), inkludering av byggherrekostnader og 
finansieringskostnader, samt en noe redusert risikomargin pga. et høyere 
nøyaktighetsnivå i kalkylen (+ kr. 156 mill.) 

• Miljøambisjoner vedtatt av det nye kommunestyret (+ kr. 41 mill). 
• Redusert estimat på rekkefølgekrav (- kr. 22 mill.) 

 
 

ALLE TALL I MILL, INKL MVA

Kostnadsart
NEK prognose 
medtatt i ØKP

DEKF / Bygganalyses 
prognose meldt inn i 
1. tertial 2020

Byggekostnad 765 921
Tillegg for:

Massivtre 51
Plusshus 59 35

Fossilfri byggeplass 11
Breeam 3

Rekkefølgekrav 52 30

Sum 876 1051  
 
Gjennomføres prosjektet som beskrevet, men uten at massivtre kravet tas med, vil 
prosjektet ha en ramme på 1 000 mill inkl mva, tilskudd ikke hensyntatt. 
 

NB. Prisstigning frem til byggestart og under byggetiden er ikke inkludert (ca. 2-3% pr. år). 

Prognosen fra NEK var basert på priser pr. 08/2019, DEKF/Bygganalyse sin kalkyle er basert 
på tall pr 03/2020. 

Neste steg: 
I den grad man viderefører konseptet fra tidligere Nedre Eiker kan dette prosjektet 
innplasseres i forprosjekt fase iht investeringsreglementet, etter videre bearbeiding vil neste 
beslutningspunkt bli BP 3 etter en KS2. 
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Vedlegg 2: Veiavangen skole - nærmere beskrivelse av 
prosjektet 

 
Hensikten med saken: 
Veiavangen ungdomsskole er et nytt byggeprosjekt av betydelig omfang. Notatet er ment som 
en redegjørelse over prosess og kostnadsutvikling i tiden fra grovkalkylen på kr 270 mill inkl 
tidligere bevilgede midler. Grovkostnaden ble presentert for Kommunestyret i tidligere Nedre 
Eiker kommune 31.01.2018 og har fulgt økonomiplanen. Dette fordi ferdig gjennomarbeidet 
forprosjekt med tilhørende kostnadsanalyse ikke var klar på tidspunktet for innmelding av tall 
til økonomiplanen for ny Drammen kommune høsten 2019.  
 
Ny statusoppdatering og kostnadsberegning gjengitt for prosjektet gjengitt her, ble også 
presentert noe mer detaljert i rapport for 1. tertial i 2020.  
 
Saksutredning: 
 
1. Bakgrunn for saken og politiske vedtak i Nedre Eiker Kommune.  

 
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 gjennom bygging av en 
idrettshall i det samme prosjektet. 

 
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. 
 
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. 
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 5. Rådmannens informasjon om valgt løsning for aula/samlingssal tas til orientering.  

 
Miljøambisjoner fra tidligere Nedre Eiker kommune. 
I forprosjektet for nye Veiavangen Ungdomsskole 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 også som fordrøyning 
på overvann og er gunstig for miljøet. 
 
Disse miljøambisjonene var ikke innarbeidet i gravestimatet på 270 mill. 
 

2. Økonomi: Status og prognoser  
Etter ferdigstilt forprosjekt ble det høsten 2019 utført en kalkyle og en 
usikkerhetsvurdering for å beregne kostnader for prosjektet.  
 
Følgende forutsetninger ligger til grunn for analysen: 
 

• Prisnivå er pr oktober 2019 
• Alle tall er eks mva 
• Uspesifiserte kostnader er satt til 3 % av entreprisekostnaden. Det er ikke vurdert 

usikkerhet på uspesifiserte kostnader 
• Usikkerhet i kostnadene vurderes på en kombinasjon av 1-siffer og 2-siffer nivå 
• Byggherrekostnader er medtatt. 

 
 

Etter gjennomført analyse ble det estimert en totalkostnad på kr 304 mill inkl mva. 
før innarbeidelse av Drammen kommunes nye miljøambisjoner. 
 

3. Prosjektovergang til Drammen Kommune og redegjørelse for konsekvenser av 
miljøambisjoner vedtatt av Drammen kommune 10.12.2020 
 
 
• 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.» 
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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.» 
 
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. 
 

4. Totalkostnad med innarbeiding av Drammen kommunes miljøambisjoner. 
Kostnad som Passivhus og 
med Breem verry good 

Kr 304 mill inkl. mva. 

Tillegg for plusshus Kr 15 mill inkl. mva. 
Tillegg for massivtre Kr 10 mill inkl. mva. 
Tillegg for utslippsfri 
byggeplass 

Kostnad ikke beregnet da kravet trår i kraft i 2024, 
og det må lages en egen sak rundt kravene. 

Tillegg for fossilfri 
byggeplass. 

Lite erfaringstall, og kostnad må beregnes i 
forbindelse med anbud. 

Sum Kr 329 mill inkl. mva. 
 
Tallene i ovenstående tabell er i 2019 kroner. 
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RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2020

Styrets vedtak: 

Prognosen for 2020 er et underskudd på kr 3 800 000,- som skyldes nødvendige smitteverntiltak grunnet 
pandemien. Styret ber om å bli kompensert dette beløpet av Drammen kommune. 

Resultatregnskapet viser en inntektssvikt samlet etter 1. og 2. tertial på kr. 1 778 100. Dette skyldes i hovedsak de 
begrensningene vi har hatt etter åpning av anlegget grunnet koronaepedemien. Antall besøkende etter 2.tertial i 
år er 110 793 lavere enn samme periode i fjor.  

Uteblitt inntekt sammenlignet med samme periode for år 2019 utgjør kr. 12 159 211, dette beløp har vi delvis 
fått kompensert med et ekstraordinært tilskudd fra Drammen kommune på kr. 9.4 mill.  For resten av året 
forventes det at vi får et lavere besøkstall på ca 45 000 lavere en budsjettert grunnet coronapandemien. I tillegg 
har vi behov for ekstra personell for å kunne håndtere pandemien på en sikker måte ift smittevern.

Styret ber administrasjonen om å ha videre fokus på god kostnadskontroll for å minimere et negativt resultat 
senere i år. Styret er forøvrig tilfreds med arbeidet i 2. tertial 2020. 

Styret vil belyse våre utfordringer i forhold manglende resultatoppnåelse grunnet stengt anlegg for publikum i 
perioden fra 12.03.20 – 20.06.20.  

Etter over 12 års drift ser vi også at kostnader knyttet teknisk vedlikehold for å drifte anlegget på en forsvarlig 
måte øker. Vi vil kunne se høyere driftsrelaterte kostnader som følge av slitasje ut året i 2020. 

Vi har gjennomført skolesvømming i skoleåret 2019/2020 med 5208 elever som har besøkt oss fra klasse 1 – 4. 70 
% av Drammen Kommune sine 4.klassingene besto svømmetesten og anses som svømmedyktige. 



 
RAPPORT 2. TERTIAL 2020 

DRAMMENSBADET KF  
 
Innledning 
Drammen kommunes mål med eierskapet er å 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 345 000 fornøyde kunder i 2020, som opplever god service og ønsker å komme 
tilbake. 
 
Utvalgte nøkkeltall 
Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2020 var 116 630 mot budsjettert 140 000. Dette gir et gjennomsnitt på 
816 besøkende per dag de dagene vi har hatt åpent før og etter stengingen av anlegget. Samme periode i 2019 
hadde Drammensbadet KF 227 423 besøkende som innebærer 945 besøkende per dag. Utvalgte nøkkeltall for 
driften: 
 
 

 Resultat 
2. tertial 

Budsjett 
2. tertial 

Avvik i tall 
2. tertial 

Avvik i % 
2. tertial 

Budsjett 2020 

Inntekt kr 15 129 345 16 907 411 - 1 778 066 - 10,52 %  31 826 000 

Besøk, antall kunder 116 630 140 000  - 23 370  - 16,69 % 255 000 

Omsetning per besøkende kr 129,72 120,76   8,96    7,41 %  124,80 

 
Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning 
per besøkende. Dette er tall fra nytt revidert budsjett i henhold til avtale med fagansvarlig for økonomi i Drammen 
kommune.  
  
Husleie hittil i år 2020 på kr 15 224 040 utgjorde mer enn 100 % av netto inntekter for perioden. 
 
Våre verdier 
Vi jobber videre med å skape eierskap hos alle ansatte vedr. våre verdier i 2020: 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 – 20.06.  
 
Arbeidsmiljø og opplæring 
Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt. Vi har bevisst ikke avholdt avdelingsmøter/allmøter i 2. tertial 2020 for å 
sikre alle i forhold ev. smitterisiko. 
  



HMS 
Det er registrert 10 hendelser, og av skader er det kutt – og fallskader som dominerer.  
Det er ikke registrert noen tyveri fra garderobene i løpet av 2. tertial. HMS - og beredskapsgruppen har avholdt 
ukentlige møter i perioden anlegget har vært stengt, i tillegg til et møte i juni og et møte i august. Det er 
gjennomført vernerunder i alle avdelinger og ROS analyser er oppdatert. I sommer mistet vi dessverre en kjær 
kollega, vår driftsleder omkom hastig og uventet når han var på vei inn på jobb. Dette ble håndtert på en god måte 
og alle berørte har blitt ivaretatt, men det har selvsagt preget mange av de ansatte. 
 
Sykefravær 
Drammensbadet har ikke mottatt rapporter for sykefravær i 1-2. kvartal. Vi venter fortsatt på 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 under 6 % 
sykefravær.  
 
Praksisplasser 
Det har i løpet av 2. tertial ikke vært noen i praksis hos oss. 
  
Kundeundersøkelse 
Drammensbadet har i samarbeid med Badelandene vært med på en kundeundersøkelse for badeanlegg i Norge.  
Ledelsen ved Drammensbadet jobber videre med resultatet fra denne undersøkelsen. I perioden med stengt 
anlegg har det blitt 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 etter 2. tertial ble 116 630 som er 23 370 lavere enn budsjettert. Drammensbadet har i denne 
periode som forventet mistet ca 500 medlemmer og har nå ca 2000 fordelt på trening, bad og velvære. Det ble 
iverksatt et vellykket kampanjetiltak for salg av klippekort i 2.tertial. Det er utarbeidet tiltak for å ivareta et godt 
smittevern for våre gjester, slik at de kan besøke oss på en trygg måte. 
 
Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. 
Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter 12 års drift. Drammen Eiendom og ansatte har utført ekstra 
vedlikehold og renhold i anlegget i perioden anlegget har vært stengt. Renholdet er krevende på hele anlegget og 
vi har iverksatt nye rutiner på dette arbeidet, Vi jobber videre med forbedringsmuligheter. Dagens situasjon med 
COVID-19 gir oss noen utfordringer vedrørende oppgaver knyttet til å ivareta smittevern for besøkende når vi 
holder anlegget åpent. Tilstandsrapport som er bestilt av Drammen Eiendom og utarbeidet av Multiconsult 
forventes belyse anleggets vedlikeholdsbehov i tiden fremover. 
 
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.  
Vi har gjennomført skolesvømming i skoleåret 2019/2020 med besøk av 5208 elever fra 1 – 4. trinn. 70 % av 
«gamle» Drammen Kommune sine 4.klasse elever besto svømmetesten og anses som svømmedyktige. 
Skolesvømming ble gjenopptatt 02.06 og treningssenteret i 3.etasje åpnet opp 15.06. Tiltak for et trygt smittevern 
har vært gjennomført i 2. tertial. Fokus har vært å holde anlegget åpent med et begrenset antall gjester. Vi har 
således ikke iverksatt noen aktiviteter eller arrangement utover ordinær drift siden sommeråpning av badehallen 
den 22.06.  
 
Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen  
Vi har kommunisert med våre medlemmer og gjester på sms, gjennom annonser, hjemmeside og i sosiale media. 
Instagramkontoen til Drammensbadet har 1200 følgere. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig 
informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå 12 600 følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca. 
500 følgere fra samme tid i 2019.  
 
 



 
Økonomi: 
Resultat etter 2. tertial 2020 viser et overskudd på kr. 3 418 578 mot budsjettert kr 1 049 908 i overskudd dvs. et 
positivt budsjettavvik på kr 2 368 670. Resultat i samme periode 2019 viste et overskudd på kr 510 899. 
Vi viser til avsnitt om personal - og driftskostnader for å synliggjøre grunnen til et positivt budsjettavvik. 
Administrasjonen vil ha videre fokus på god kostnadskontroll, for å minimere et negativt resultat senere i år. For 
resten av året forventes det at vi får et lavere besøkstall på ca. 45 000 færre besøkende enn budsjettert. I tillegg 
har vi behov for ekstra personell for å kunne håndtere pandemien på en sikker måte i forhold smittevern. Dette vil 
gi et estimert negativt resultat i år på kr. 3.8 mill.       
 
Inntekter 
Inntektene etter 2. tertial er kr 1 778 066 lavere enn periodisert budsjett.  
Det ble innført et statelig vedtak i trå med styrets vedtak vedr. stengt anlegg fra 12.03.20. I perioden med stengt 
anlegg har vi hatt begrenset med inntekter. I tillegg har vi hatt begrensninger på antall besøkende fra åpningen av 
anlegget i juni måned grunnet pandemien. Uteblitt inntekt sammenlignet med samme periode for år 2019 utgjør 
kr. 12 159 211, dette beløp har vi delvis fått kompensert med et ekstraordinært tilskudd fra Drammen kommune 
på kr. 9.4 mill. Estimert inntektstap grunnet pandemien for resten av året er kr. 5.5 mill. som vi ber om at blir 
kompensert av Drammen kommune.  
  
Innkjøp til videresalg 
Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 31.08.  
Varelager er redusert med kr 169 514 siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 48 % og badebutikk 
ligger på 49 %. 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 hadde stengt innen åpning 22.06. 
 
Personalkostnader  
Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett for 2. tertial, kr 2 915 319. Omdisponering av ansatte i 
perioden hvor vi har hatt stengt er hovedårsaken til dette, i tillegg hadde vi tidligere i år en besparelse på kr. 
300 000 innen anlegget ble stengt. Vi forventer at lønnskostnadene vil øke resten av året grunnet behov for ekstra 
personell for å kunne håndtere pandemien og ivareta et forsvarlig smittevern på en god måte.      
 
Av- og nedskrivninger 
Vi har et merforbruk på kr 5 268. 
 
Driftskostnader 
Det er en innsparing på kr 1 206 478 i forhold til periodisert budsjett. Det skyldes mindre forbruk av energi og 
vann/renovasjon enn budsjettert grunnet stengt anlegg. De totale kostnader for leie av lokaler utgjør kr. 
15 224 040. Dvs. mer enn våre samlede salgsinntekter hittil i år. Det er tidligere påpekt at vi mener at leien vi 
betaler til Drammen Eiendom er for høy. Styret vil sammen med administrasjonen jobbe for å få avtalen 
reforhandlet i 2020.  
  
Annen driftskostnad 
Annen driftskostnad har et periodisk overforbruk på kr 125 902. Her er det bevisst brukt ekstra kostnader i 
markedsføring tidligere i år. Det er og brukt ressurser til å informere våre gjester om stengingen av anlegget, 
synliggjøring av restriksjoner på anlegget og andre begrensninger vi har hatt i ettertid grunnet pandemien. 
 
Investeringer 
Det er foretatt investeringer for kr 122 000 av en ramme på 3.0 mill. kr så langt i 2020.  Planlagte investeringer for 
2020 vil iverksettes fortløpende utover året, grunnet pandemien er enkelte prosjekt forsinket. 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF  
1 + 2. Tertial 2020      

  Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 

  1 + 2 Tertial 1 + 2 Tertial 1 + 2 Tertial   
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 2019 2020 2020  2020 

30 Salgsinntekt kafè, inkl velvære -3 556 379 -1 787 462 -1 957 791 -170 329 -4 081 000 

 Salgsinntekt badebutikk  -1 087 571 -629 177 -700 569 -71 392 -1 380 000 

31 Salgsinntekt billetter og kort -18 885 906 -11 043 244 -12 226 081 -1 182 837 -22 064 000 

36 Kurs -1 836 066 -780 736 -1 056 338 -275 602 -2 341 000 

 Utleie basseng, treningssal etc -1 732 234 -655 126 -770 632 -115 506 -1 666 000 

 Vannbehandling Frydenhaug -190 400 -233 600 -196 000 37 600 -294 000 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -27 288 555 -15 129 345 -16 907 411 -1 778 066 -31 826 000 

 Tilskudd Drammen kommune -15 147 840 -15 664 164 -15 672 000 -7 836 -23 508 000 

 Ekstraordinært tilskudd Covid19   -9 400 000 -9 400 000 0 -9 400 000 

 SUM INNTEKTER -42 436 395 -40 193 509 -41 979 411 -1 785 902 -64 734 000 

           

4 VAREKOSTNAD            

 Innkjøp kafè 1 361 422 838 865 1 133 485 294 620 2 066 000 

 Innkjøp badeartikler 698 421 230 852 346 888 116 036 690 000 

 Beholdningsendring varetelling -50 062 169 514   -169 514 0 

SUM VAREKOSTNAD 2 009 780 1 239 232 1 480 373 241 141 2 756 000 

5 LØNNSKOSTNAD          

50 Lønn ansatte 13 748 392 10 759 934 12 189 959 1 430 025 19 731 500 

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 184 000 163 500 191 000 27 500 382 000 

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 3 641 198 2 643 954 3 182 645 538 691 5 597 000 

58 Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft -2 149 481 -1 635 909 -826 664 809 245 -1 240 000 

59 Annen personalkostnad yrkesskadefors 29 663 38 469 148 328 109 859 215 000 

SUM LØNNSKOSTNAD 15 453 772 11 969 949 14 885 268 2 915 319 24 685 500 

6 AV- OG NEDSKRIVNINGER          

60 Av- og nedskrivninger 485 731 788 600 783 332 -5 268 1 175 000 

6 DRIFTSKOSTNADER          

62 Energi, brensel og vann v. produksjon 3 295 880 2 561 910 3 117 724 555 815 4 893 000 

63 Kostnader lokaler 17 604 432 16 985 407 17 502 838 517 431 26 121 000 

64 Leie driftsmateriale 405 061 326 052 400 000 73 948 600 000 

65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 793 723 1 017 578 825 656 -191 922 1 383 500 

66 Reparasjon og vedlikehold 490 278 248 016 449 992 201 976 720 000 

67 Fremmed tjeneste 543 758 602 624 576 664 -25 960 875 000 

68 Kontorkostnad, trykksak o.l 234 109 179 834 253 328 73 494 380 000 

69 Telefon, porto o.l 16 618 14 967 16 664 1 697 25 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER 23 383 859 21 936 388 23 142 866 1 206 478 34 997 500 

7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD          

70 Kostnad transportmidler 24 457 10 306 16 000 5 694 40 000 

71 Kostnad og godtgj for reiser, diett,bil o.l 3 213 859 10 000 9 141 15 000 

73 Salgs-, reklame, og representasjon 198 307 465 735 356 664 -109 071 535 000 

74 Kontingent og gave 106 152 28 225 40 000 11 775 40 000 

75 Forsikring skade, ansvar kunder 26 955 93 356 10 000 -83 356 25 000 

77 Annen kostnad 170 794 155 884 181 000 25 116 310 000 

78 Differanse på kassaoppgjør -48 070 -14 799 0 14 799 0 

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 481 809 739 566 613 664 -125 902 965 000 

SUM KOSTNADER 41 814 951 36 673 735 40 905 503 4 231 768 64 579 000 

           

8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD          

80 Renteinntekt, bankinnskudd -29 002 -32 957 0 32 957 0 

81 Finanskostnad 139 547 134 153 24 000 -110 153 155 000 

RESULTAT -510 899 -3 418 578 -1 049 908 2 368 670 0 

       
 
 
     



 
Balanse pr. 31.08.  - Drammensbadet KF 

    2020 2019  
Eiendeler      

Anleggsmidler      

Inventar og driftsmidler   4 510 600 4 956 175   

Finansielle anleggsmidler   9 500 
           

10 000   
Sum anleggsmidler     4 520 100  4 966 175   

       

Omløpsmidler      

Varelager   513 978 
        

 579 883   
Kortsiktige fordringer   19 211 256  929 133   
Forskuddsbetalt kostnad      

Kontanter/kasser   74 150 
         

146 090   

Bank     -16 609 551 
  

 2 915 165   
Sum Omløpsmidler     3 189 833 4 570 272   

       

Sum Eiendeler     7 709 934 
      

9 536 447   

       

Gjeld og Egenkapital      

Egenkapital      

Innskutt egenkapital   -619 462 -619 462  
Annen egenkapital   2 749 070 645 730  
Resultat for 2. tertial   -3 418 578 -510 899  
Sum Egenkapital     -1 288 970 -484 630  

       

Gjeld       

Langsiktig gjeld      

Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser)  -3 441 697 -3 987 389  
Sum Langsiktig gjeld     -3 441 697 -3 987 389  

       

Kortsiktig gjeld      

Skatter og avgifter   -732 425 -2 473 231  
Kortsiktig gjeld   -1 635 750 -1 163 566  
Leverandørgjeld   -611 091 -1 427 631  
Sum kortsiktig gjeld     -2 979 266 -5 064 428  

       

Sum Egenkapital og gjeld     -7 709 934 -9 536 447  
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Styring og eierskap 

 
Plan og strategi Postadresse Besøksadresse Telefon    
Organisasjonsnummer 
   

   
   

   
   

   
   

 

 

2. tertialrapport Hermansenteret Nedre Eiker KF 

Til: 
Fra: 

   
Liv Bermingrud Østberg 

Dato: 
Saksnr: 

07.09.2020 
20/00068-21 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.  

Om Hermansenteret Nedre Eiker KF 
Hermansenteret 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 heltid 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 og status disposisjonsfond 
Driftsregnskapet for Hermansenteret Nedre Eiker KF viste 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 for 2019 er et tilskudd på 450.000 kroner fra kommunen.  

Det er midler til å dekke inn årets (2020) 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 størrelsesordensom som i 2019 i 2020. Da må kommunen bevilge mer penger til 
Hermansenteret KF. 

2. tertial 2020 
 Regnskap jan-

august 2020 
Regnskap jan 
–august 2019 

1.tertial 2. tertial 
2020 

Inntekter 1 1.036.275 1.215.409 494.093 542.182 
Utgifter 2 1.135.070 1.256.314 586.799 548.271 
Underskudd 3 98.795 40.905 92.706 6.089 
Tilskudd 293.333 300.000 146.666 146.667 
Underskudd uten tilskudd 392.128 340.905 239.372 152.756 

 

1. Herav 293.333 kroner /300.000 tilskudd fra Drammen/ Nedre Eiker kommune.  
Pga. Corona stenging ansås tapte inntekter til ca. 256.000 kroner, men utgifter til dette salget er beregnet til ca. 50 
% av salgsverdien. 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. 90.000 kroner pr 
år er ikke budsjettert. 

3. Budsjettet er satt med null resultat etter tilskuddet fra kommune.  

Kommentar til resultat 2. tertial 2020 
Underskuddet i 2. tertial er redusert med 86.616 kroner i forhold til underskuddet 1. tertial da Hermansenteret var 
Corona stengt i fem uker. I 2. tertial har senteret holdt åpnet alle uker. For å holde utgiftene nede har det blitt 
laget litt enklere mat og det er brukt varer kjøpt inn i 1. tertial. 

Konklusjon 



2 
 

Kommunen må regne med å gi et ekstra tilskudd på ca. 90.000 kroner til ekstern regnskapsfører. I tillegg 
kommer ett eventuelt underskudd som det ikke er dekning for i KF’s disposisjonsfond (113.281 kroner) 
som anslås til minimum 100.00 kroner. Det er heller ikke budsjettert med utgifter til revisor anslått til 
28.000 kroner. Til sammen blir dette minimum 200.000 kroner. 
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Drammen kommune 
Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 19-07418-3 Dato: 02.09.2020 

 
 
 

Justert anmodning om bosetting av flyktninger i 2020  
 
Ber om at brevet blir distribuert til: Ordfører, Rådmann  
 
Viser til brevet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sendte ut til norske kommuner den 
26.6.2020, hvor vi varslet en reduksjon i antall flyktninger som skal bosettes i 2020.  
 
På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger er nasjonale 
prognoser knyttet til behov for bosettingsplasser i 2020 blitt redusert. Prognosene er et anslag 
over hvor mange som forventes å bli bosatt i løpet av året. Prognosen for antallet er nå redusert 
fra 5 120 til 3 600 flyktninger for inneværende år. I tillegg er prognosene for antallet enslige 
mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 140 til 90 personer.  
 
Drammen kommune er tidligere anmodet om å bosette 85 flyktninger i 2020, inklusive 6 enslige 
mindreårige flyktninger. På grunn av endringer i behovet for bosettingsplasser for flyktninger i år 
må anmodningen justeres.  
 
IMDi planlegger bosettingsarbeidet ut ifra prognoser for ankomster og antall innvilgede 
asylsøknader. Disse kan variere gjennom året og det er viktig at kapasiteten til å bosette 
flyktninger er fleksibel og kan justeres i tråd med behovet.  
 
For å imøtekomme et betydelig lavere behov for bosettingsplasser i år, anmoder vi nå Drammen 
kommune om å bosette til sammen 55 flyktninger i 2020. Antall EM som skal bosettes reduseres i 
takt med denne nye anmodningen, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke gi et konkret tall på 
kommunenivå.  
 
Endringen skal ikke registreres i IMDinett (IMDis fagsystem for bosetting) og det vil ta noe tid før 
endringen er synlig i systemet.  
 
IMDi takker Drammen kommune for det gode samarbeidet om bosetting av flyktninger. Vi forstår 
at endringer i antall flyktninger som skal bosettes kan være utfordrende å håndtere for 
kommunen.  
 
I månedene som kommer skal IMDi jobbe for at det reduserte antallet flyktninger som skal 
bosettes fordeles jevnt mellom alle bosettingskommuner.  
 
Bakgrunn for tallene   
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 3600 flyktninger i Norge, 
inkludert 90 enslige mindreårige. Prognosene baserer seg på antallet asylsøkere som er ventet å 
komme til Norge; andel av disse som blir innvilget oppholdstillatelse og antallet 
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overføringsflyktninger Stortinget vedtar å bosette. Både antallet asylsøkere som kommer til Norge 
og antallet overføringsflyktninger som kan hentes direkte fra kriseområder har blitt vesentlig 
redusert pga. internasjonale reiserestriksjoner.   
 
Vi vil også orientere om at anmodning om bosetting av flyktninger i 2021 sendes ut i løpet av 
oktober i år. Prognosene for bosettingsbehovet 2021 er svært usikre og ligger per i dag cirka et 
sted mellom 2000 og 5000 flyktninger for hele landet.   
 
Ta kontakt med IMDis bosettingsteam dersom det er ønskelig med dialog om anmodningen og om 
bosetting av flyktninger.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristian Mellingen Frida Askeland 
  
Seksjonsleder, Bosetting og tidlig 
innsatsseksjonen, Bosettings- og 
kvalifiseringsavdelingen 

Rådgiver, Bosetting og tidlig innsatsseksjonen, 
Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen 

  
  
  
  
  
  
Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur     
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Økonomiske konsekvenser av pandemien

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/okonomi/tertialrapporter/dokumenter/okonomiske-konsekvenser-av-pandemien.pdf


Smitteverntiltak og økonomise effekter vurdert per 
1.tertial rapportering 2020

 Kompensert 
per 1.tertial 
rapportering 

 Innmeldt behov 
2.tertial 
pr.august  

P01 Skole 9 910 000      655 000              
Andre kostnader knyttet til COVID 19 450 000         500 000              
Brukerbetalinger SFO/AKS 7 800 000      1 260 000-           
Leirskole - ny bestilling -                  300 000              
Lønnskostnader smitteverntiltak 1 660 000      1 240 000           
Voksenopplæring tapte inntekter - estimat -                  1 250 000           
Innsparing sommerskole, utdanningsvalg etc. 1 375 000-           
Tapte leieinntekter gymsaler/flerbrukshaller
P02 Barnehager 20 000 000    3 311 000           
Kompensasjon private barnehager og manglende 
brukerbetalinger kommunale barnehager utover april 
2020 

12 500 000    

Oppholdsbetaling  kommunale barnehager april 2020 7 500 000      

Korona beredskap kommunale barnehager - utstyr 771 000              

Korona beredskap - personal og vikar 2 540 000           
P03 Forebyggende tjenester 1 330 000      -                       
Frikjøp fosterhjem og ekstra avlastning samt 
merutgifter i forhold til ekstravakter. Barnevern og EM

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         

P04 Helse 20 721 000    7 576 000           
Aktivitet og rehabilitering (desinfeksjonsutstyr og 
hjelpemidler)

1 300 000      540 000-              

Medisinskfaglig virksomhet (beredskap, vakt- og 
turnusordning mm)

2 041 000      3 818 000           

Beredskapsordning kommuneoverlege resten av 2020 
(30 uker)

300 000         200 000-              

Ekstraordinære vaktordninger helg for sykehjemsleger 
resten av 2020 (30 uker)

210 000         140 000-              

Helsehuset: Enerom 1 600 000      1 123 000           
Legevakt (utvidet drift telefon og prøvetaking, 
luftveisklinikk mfl.)

13 020 000    630 000              

Prøvetakingstjeneste (egen avdeling under Legevakt 
fra september) 

-                       

Mindreinntekt egenandel og refusjon fra Helfo 300 000         200 000              
Mindreinntekt smittervern/reisevaksinering 900 000         900 000              
Turnus-ordning smittevernkontoret resten av 2020 (30 
uker)

1 050 000      600 000-              

Helsehuset (beredskap)
Helsehuset (innleie sykepleiere) 2 135 000           



Beredskapsvirksomhet Smittevern (nyopprettet 
virksomhet 140)

250 000              

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 2 970 000      -                       
Ekstra lønnskostnader i fbm Korona pandemien 1 300 000      858 000              
Etablering av isolasjonsenheter Lille Åsgata 1 620 000      858 000-              
Ombygging Bekkvollen 50 000            
P06 Institusjoner og hjemmetjenester 43 800 000    16 734 468        
Beredskapsvirksomhet Smittevern (nyopprettet 
virksomhet 140)

3 300 000      

Ekstra lønnskostnader i fbm Korona pandemien 18 000 000    957 924-              
Forebyggende smittebegrensende tiltak - årsverk -                  

Hermanssenteret KF - eiertilskudd 100 000         
Opprettelse av Svelvik 3.etasje inntil 10 plasser 400 000         
Smittevernsutstyr for hele kommunen og andre 
dritsutg.

22 000 000    17 692 392        

Tapte innteker
P07 Rus og psykisk helse 262 534         82 696                
Merkostnader ifbm pandemien 262 534         82 696                
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 360 000         1 515 000           
Ekstra lønnskostnader hos Krisesenteret og 
incestsenteret 

110 000         106 000              

Knutepunkt-ansatte har bidratt på Legevakta 250 000         619 000              
Smittevernutstyr Knutepunkt Strømsø 5 000                  
Smittevernutstyr Ny start (bygg Strømsø skole) 12 000                
Smittevernutstyr NAV 3 000                  
NAV behandling av nye sosialhjelpsmottakere 770 000              
P09 Kultur, fritid og idrett 11 305 000    4 703 000           
Del kreditering av brukerbetaling kulturskole 1 205 000      
Drammen scener -                  -                       
Drammensbadet eiertilskudd 9 400 000      2 800 000           
Eknesbadet 600 000         -                       
Fossekleiva 100 000         
Fakturering til Idrett- da nasjonal kompensasjon ikke er 
klar

500 000              

Merkostnader haller renhold og bemanning 470 000              
Covid-19 kostnader til Den norske kirke 350 000              
Aktiv fritid 457 000              
Arrangement 126 000              
Korona telefon
P11 Utbygging og samferdsel 7 200 000      1 676 000           
Inntektssvikt torgarealer 1 300 000      -                       
Tapte inntekter Drammen Parkering (17.mars - ut 
april)

4 700 000      546 000              

Tapte inntekter Dpark AS -                  -                       
Økt krav til renhold på offentlige toaleter 1 200 000      -                       
Redusert effektivitet pga smittevernhensyn Drift vei og 
park

1 130 000           

P13 Arealplan og miljø 2 500 000      -                       



Gebyrer for serverings- og skjenkebevillinger i 2020 2 500 000      -                       

P14 Ledelse, styring og administrasjon 2 010 000      440 000              
Inntektstap Kemner -                  
Lisenser 750 000         15 000-                
Lønnskostnader og medisinsk utstyr 750 000         15 000                
Støtte politiske møter 510 000         440 000              
P15 Samfunnssikkerhet 400 000-         -                       
17.mai arrangement sikringstiltak utgår pga.korona 1 000 000-      -                       

Varslingskostnader sms mv. - korona 600 000         -                       
P18 Politisk styring -                  230 000              
Avvikling kommunestyremøter 230 000              
P19 Sentrale poster 130 669 000-  33 565 000-        
Besparelse AGA (Redusert sats 3.termin) 16 000 000-    13 000 000-        
Finansielle poster - redusert rentenivå 14 000 000-    -                       
Generell økning av rammetilskuddet og 
skjønnstilskudd

70 500 000-    -                       

Rammetilskudd ekstra ordinære skjønnsmidler 5 900 000-      -                       
Rammetilskudd Oppholdsbetaling barnehager, 
SFO/AKS

18 400 000-    -                       

Øremerket tilskudd kompensasjon for omfattende 
lokale smittevernstiltak

-                  -                       

Rammetilskudd Skjønnsmidler Tisk strategi 13 275 000-        
Nedjustert lønnsvekst - frigjort lønnsreserve 80 869 000-    3 850 000           
Nedjustering skatteanslag / Inntektsutjevning 75 000 000    14 000 000-        
Renhold 2 860 000           
Totalsum 8 700 466-      3 358 164           

Bruk av avsatte midler 1.tertial 3 358 164-           
Rest udsiponerte midler 2.tertial 5 342 302           



VEDLEGG 7
Status verbalvedtak fra økonomiplan 2020-2023 og 1. tertialrapport 2020



Status på vedtak fra 1.tertial 2020 
Kommunestyresak 90/20 
 

VEDTAK STATUS Års-
prognose 

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 
(forkortet!) 
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 

De vedtatte budsjettjusteringene er lagt inn innarbeidet i 
driftsrammene for 2020. 
 
Det er opprettet et eget prosjektnummer for merutgifter vedr. 
koronapandemien som benyttes innenfor alle 
programområder.  

 

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 

Endringene er innarbeidet i driftsbudsjettet. Gjelder redusert 
skatteanslag på 10,016 millioner kroner med tilsvarende økt 
rammetilskudd, samt 1 million kroner i skjønnsmidler til 
flomsikring. 

 

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 

Vedtak er innarbeidet i investeringsbudsjett   
 

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

Vedtak er innarbeidet i investeringsbudsjett  
 



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 

Vedtak er innarbeidet i Drammen Eiendom KFs 
investeringsbudsjett  

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 

Vurdering av tiltaket skjer i økonomiplanen, og vedtak derfra 
effektueres fra 01.01.2021.  

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 

Videreføring av friplass- og moderasjonsordninger vil vurderes 
og besluttes i økonomiplanen for 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 

Denne er avhengig av hva som gjøres med skole og 
barnehager. Vil starte fra skoleåret 2021/2022.  

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 

Koronakompensasjon er utbetalt. Rådmannen foreslår i 2. 
tertialrapport at Drammensbadet KF tilføres ytterligere 
kompensasjon for lavere inntekter enn forutsatt med 2,8 
millioner kroner.  

 

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 

Kommunestyret bevilget økt tilskudd til Hermansenteret KF på 
totalt 180 000 kroner i 1. tertialrapport.: 

- Kompensasjon for inntektsbortfall 
- Kjøp av eksterne regnskapstjenester 

 
Økt tilskudd vil bli utbetalt til foretaket om kort tid 

 

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

Er innarbeidet i budsjettet 
 



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 

Behandles 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 (forkortet!) 

Lånegaranti inntil 10 millioner kroner trenger ikke godkjenning 
av fylkesmannen fra år 2020. 
 
Garantiansvaret er foreløpig ikke effektuert, da dette avhenger 
av framdriften i prosjektene.  

 

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 (forkortet!) 

Dette er en lånegaranti som er overtatt fra tidligere Nedre 
Eiker. Avdragsperioden skal økes fra tidligere vedtak. Er ikke 
signert. 

 

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 

Utføring av tiltak er igangsatt iht. vedtak 
 

 
 

VERBALPUNKTER STATUS Års-
prognose 

Rådmannen utarbeider en 
statusrapport på allerede 
vedtatte verbalpunkter i 
økonomiplanen 
2020/2023. Vedtatte 
verbalpunkter som ikke er svart 
ut arbeides videre med 

Verbalpunktene fra økonomiplan 2020-2023 er rapportert i 1. 
tertialrapport under de enkelte programområdene.  
For å få en mer oversiktlig framstilling har vi denne gang valgt å 
samle statusrapporteringen på vedtakene fra 1. tertialrapport i 
eget vedlegg.  

 

Rådmannen arbeider frem nye 
forslag til innsparing ved 2. tertial 

Foreslåtte budsjettjusteringer i 2. tertialrapport forbedrer 
netto driftsresultatet med nesten 75 millioner kroner. Det 
foreslås ikke nye innsparingstiltak for inneværende år, men 
rådmannen vil fremme nye forslag til innsparing i økonomiplan 
2021-2024.  

 

Rådmannen lager sak for 
godtgjørelsesutvalget med mål 

Sak er utarbeidet og behandlet i godtgjørelsesutvalget 15. 
september. Utvalget vedtok 10% reduksjon av partistøtten 

 



om reduksjon av partistøtten på 
10% 

med virkning fra og med 2020. Endelig vedtak vil bli fattet i 
kommunestyret etter gjennomført høring.  

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 

Tiltaket vurderes inn mot økonomiplan 2021-24 
 

Verbalpunkter Hovedutvalg for 
kultur, idrett og frivillighet:  

  

Økning av leiekostnader ved 
øvingsrom på G60 gjennomføres 
ikke 

Gjennomført  

Økning i leiepriser ved 
Undergrunnen i Svelvik 
gjennomføres ikke 

Gjennomført 
 

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

Er gjennomført for anleggene som hører inn under P09 (f.eks. 
badeplasser i skogen)  

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

Gjennomføres fortløpende etter hvert som de blir politisk 
behandlet.  

Verbalpunkter Hovedutvalg for 
tekniske tjenester:  

  

Rådmannen legger opp til full 
egenfinansiering av byggesak. 

Rådmannen vil foreslå 100% selvkostgrad for byggesak i 
økonomiplan 2021-2024. Dette er anslått å gi en merinntekt på 
2-3 millioner kroner per år.  

 

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

Arbeidet er igangsatt, fremmes før båtsesongen 2021 
 
 
 

 

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

Betalingsløsninger er under utredning 
 

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

Gjennomført 
 

Vedtak - Investeringer:    
Det investeres 1 million for 
etablering av solceller innenfor 
rammene til Drammen eiendom 

Drammen Eiendom KF har foretatt en vurdering av alle tak, og 
foretatt en sortering basert på potensiale. 15 bygg er blitt 
prioritert for videre vurderinger. I forbindelse med 
rehabilitering av taket på Aronsløkka skole er installasjon av 
solceller satt i bestilling og forventes ferdig i oktober.  

 



Satsingen på sykkelplanen 
utvides med 4 millioner 

Bevilgningen er omsatt gjennom utbygging av sykkelprosjekter 
 

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

Kommunen søker statlige støtte innen de ordningene som 
finnes på dette området. Det dreier seg i hovedsak om 
belønningsmidler 

 

Verbalpunkter 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 

Arbeidet pågår. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av 
Viken og Drammen kommune som skal lage forslag til ny avtale 
og de økonomiske rammene. Rådmannen vil komme tilbake til 
saken i økonomiplanen for 2021-2024. 

 

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

Rådmannen vil komme tilbake til saken i økonomiplanen for 
2021-2024.  

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

Sak fremlagt HU 14.05.20.  Oppfølging i 2021 med ny sak etter 
erfaringer med bemanningsnormen i 2020.  

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

Barnehagen har midlertidig løst utbedringsbehovet ved å ta 
ned antallet barn og bruke midler til utbedringer i eksisterende 
bygg. Kommer som sak i investeringsbudsjettet 2021.  

 

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

Per i dag er de sosialfaglige stillingene organisert og lokalisert 
slik som for våren 2020. Rådmannen vil komme tilbake til 
hvordan disse stillingene kan nyttiggjøres i løpet av våren 
2021.  

 

Verbalpunkter 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 

Kjøkken i Svelvik er tillagt vekt i planlegging av fremtidige 
utvikling av kjøkkendriften. Endelig innretning på 
kjøkkendriften på lang sikt er ikke besluttet 

 

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

Arbeidet er igangsatt. Reduksjon i eksterne kjøp må tas over 
tid for å sikre et godt kvalitativt tilbud til brukerne. Det må 
gjøres konkret vurdering i hvert tilfelle. Det er heller ikke alltid 
det å gi tjenester til en bruker i kommunens egenregi gir lavere 
kostnader. 

 

2 875 000 kroner omdisponeres 
fra hovedutvalgets rammer, 
hvorav 2 millioner kroner legges 

Iverksatt. Tatt ut av rammen til P06 iht. Egen politisk sak.  
 



inn i rammene til Hovedutvalget 
for kultur og idrett og 875 000 
kroner inn i hovedutvalg for 
oppvekst og utdanning. Dette for 
å dekke den nødvendige 
harmoniseringen av idrett og 
kultur, samt bevaring av 
sosialfaglige stillinger i skolen 

 
 
 
Status på oppfølgingspunkter fra 1. tertial 
 

OPPFØLGINGSPUNKTER 
VARSLET AV RÅDMANNEN  

I 1. TERTIAL 

STATUS Års-
prognose 

Videre kompensasjon for 
pandemien 

Det foreslås totalt 36,9 millioner kroner i kompensasjon for 
merutgifter til koronapandemien i 2. tertial. Jfr. nærmere 
omtale under Økonomi og budsjett i 2. tertialrapport.   

 

Utvikling av pensjonskostnader Det vises til vurdering av kommunekassens pensjonsutgifter 
under Økonomi og budsjett – Sentrale utgifter i 2. 
tertialrapport.  

 

Rammeinvesteringer i 
programområdene 

Sak 110/20 Investeringsrammer og prioriteringer i 
økonomiplanarbeidet ble behandlet av kommunestyret 
22.09.2020 

 

Status for byggeprosjekt på 
Brandengen 

Det henvises til vedlagt 2.tertialrapport fra Drammen Eiendom 
KF. 

 

SFO/AKS – moderasjonsordninger 
og gratisplasser 

Rådmannen er bedt om å vurdere en mulig gradering innenfor 
samme kostnadsramme for moderasjonsordninger og 
gratisplasser på SFO/AKS. Rådmannen kommer tilbake til dette 
i økonomiplanen 2021-2024. 

 

  

Barnetallet i barnehagene – 
konsekvenser 

Barnetallet følges månedlig. Det jobbes med en nedjustering av 
antallet plasser i kommunale barnehager for å tilpasse antallet 
plasser til mengden søkere 

 

Helse- og omsorgsbygg – 
utbyggingsplan 

Sak om Strategi for Bolig og Omsorgsbygg behandles i HU-
Helse sosial og omsorg 15.10.20. Investeringsbudsjett 
behandles i Økonomiplan 2021-24. 

 
 

Utskrivningsklare pasienter Under arbeid. Viser til beskrivelse under P07 
  

Dimensjonering – Ny start Det er gjort vurderinger og iverksatt tiltak med tanke på 
dimensjonering av årsverk og behov for kompetanse i denne 
nye virksomheten. Det er identifisert effektiviseringstiltak 
relatert til nedbemanning gjennom naturlig avgang. Ytterligere 
tilpasninger vurderes opp mot virksomhetens oppdrag. 
Virksomhetens vurdering er at med effektuering av disse tiltak, 
vil bemanningen i Ny Start være tilpasset oppdraget. 

 

Krisesenterets økonomi 
 

Drammensregionens krisesenter – endrede driftsbetingelser  
 
Rådmannen viser til egen sak om Drammen krisesenter, som 
ble behandlet av hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i 
møte den 13. mai 2020. I saken redegjorde rådmannen for 
endrede driftsbetingelser. Hovedutvalget vedtok at Drammen 
kommune skal opprettholde eget krisesenter, at rådmannen 
skal utrede muligheter for samlokalisering av kvinne- og 
mannsbolig og vurdere behov for økte driftsrammer. Etter 

 



dette har Lier kommune varslet at de ikke ønsker å forlenge sin 
midlertidige avtale om kjøp av krisesentertjenester, etter at 
avtalen utløper den 31.12.20.  
Rådmannen vil følge opp vedtaket i økonomiplan 2021 – 2024. 

Ekstra eiertilskudd til 
Drammensbadet – vurdering 
 

Det vil gjøres en ny vurdering av evt ytterligere behov ved 
årsslutt 
  

 

Ekstra tilskudd til 
Hermansenteret - vurdering 
 

Det forventes ikke behov for ytterligere tilskudd pr. 2.tertial 
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