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Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2020-2023.
2. a) Drammen kommune disponerer totale inntekter på 7 487 593 000 kroner, jfr. forskriftsskjema
3, vedlegg 1. Driftsbudsjett 2020 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det fremgår av
innstillingen, med sentrale inntekter på 6 058 995 000 kroner, netto driftsutgifter på 5 939 686
000 kroner, netto finanskostnader på 119 309 000 kroner, og et netto driftsresultat på 0 kroner.
i) Rådmannen bes fremme et endelig og revidert budsjett for behandling i kommunestyret i
juni.
ii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger
av Stortingets behandling av statsbudsjettet. Dersom Stortingets behandling innebærer større
endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen
sak.
iii) Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle budsjettekniske justeringer som er av
organisatorisk art.
b) Investeringsbudsjett 2020 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det fremgår
av innstillingen, med en samlet brutto ramme på 361 625 000 kroner.
i) Igangsatte, men ikke ferdigstilte investeringsprosjekter per 31.12.2019 fra
de tidligere kommunene ferdigstilles.
c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2020 fastsettes til 6 143 500 kroner, inkludert kjøp av
revisjonstjenester til kommune og foretak.
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2020 fastsettes til 83 545
508 kroner, inklusiv eierbidrag til Sørøst 110-sentral IKS.
e) Driftstilskudd til Drammen kirkelige fellesråd for 2020 fastsettes til 47 340 000 kroner.
Tilskuddet fordeles til følgende:
Drift kirkeformål 35 505 000 kroner.
Drift gravferdsformål 11 835 000 kroner.
Drammen kommune dekker 100 prosent av Drammen kirkelige fellesråds kapitaltilskudd til
godkjente investeringer og 65 prosent av Drammen kirkelige fellesråds reguleringspremie. 35
prosent av reguleringspremien forutsettes dekket av fellesrådets premiefond.
3. a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2020 innenfor de
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med driftsresultat før salg av
eiendom på 89 500 000 kroner og eieruttak på 87 383 000 kroner.
b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg Nye
Drammen Eiendom KF med en brutto investeringsramme i 2020 på 481 050 000 kroner
4. a) Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2020 innenfor de rammer
og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med tilskudd fra kommunen på 23
508 000 kroner og et driftsresultat på 0 kroner.
b) Investeringsbudsjett for Drammensbadet KF vedtas med en investeringsramme på 3 millioner
kroner.
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5. Styret for Hermanssenteret KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2020 innenfor de rammer
og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med tilskudd fra kommunen på 440 000
kroner og et driftsresultat på 0 kroner.
6. Drammen kommune etablerer lånefond. Budsjett 2020 for Drammen kommunes lånefond
vedtas slik det fremgår av vedlegg 6 til økonomiplan 2020-2023 med et kontantresultat på 73
700 000 kroner. For 2020 fastsettes lånefondets interne utlånsrente til 3,5 prosent.
7. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2020 til
investeringsformål på 620 622 000 kroner:
a) Drammen kommunekasse 243 824 000 kroner.
b) Drammen Eiendom KF 373 798 000 kroner.
c) Drammensbadet KF 3 000 000 kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de
vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved
refinansiering av tidligere opptatte lån.
8. Det søkes Husbanken om en låneramme for startlån (til videreutlån) på 360 000 000 kroner i
2020.
9. For inntektsåret 2020 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.
10. Det disponeres inntil 60 000 000 kroner fra premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse
til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2020.
11. Kommunale betalingssatser og gebyrer for 2020 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i
innstillingen.
i) Gebyrregulativ for byggesaker godkjennes, og det legges til grunn en selvkostandel i 2020 i
størrelsesorden 90 prosent av selvkostgrunnlaget.
ii) Gebyr på feiing og tilsyn av fritidsboliger gjennomføres på lik linje som på boliger, jfr. § 17 om
krav til feiing og tilsyn med fyringsanlegg i alle byggverk i forskrift om brannforebygging.
Gebyrene legges inn i prislisten.
12. Det settes en ramme for samarbeidsprosjekter knyttet til utbyggingsavtaler med offentlige og
private utbyggere på inntil 15 000 000 kroner per år i perioden 2021-2023, hvorav halvparten i
2020, oppad begrenset til 7 500 000 kroner per prosjekt. 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.
13. Økonomireglementet og reglement for finans- og gjeldsforvaltning vedtas slik det fremgår av
vedlegg 3 og vedlegg 4 .
14. Reglement for gjennomføring av investeringsprosjekter vedtas slik det fremgår av vedlegg 5.
15. Drammen kommune bosetter 85 flyktninger i 2020 - herav forbeholdes inntil seks plasser til
enslige mindreårige flyktninger. For resten av planperioden 2021-2023 legges foreløpig
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tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessige konsekvenser av lavere bosetting innarbeides
av 1. tertialrapport 2020.
16. Ordningen med kommuneombud videreføres inntil videre til 30.6.2020. Det legges frem en egen
sak for kommunestyret som tar stilling til om ordningen skal videreføres.
17. De lokale retningslinjene for samarbeid med barnehagene vedtas i tråd med vedlegg 16.
18. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 83 600 000 kroner fra disposisjonsfondet til
egenkapitalfinansiering av investeringer i 2020.
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Oversikt drift
Beløp i 1000
Sentrale inntekter
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Engangsmidler kommunereform
Integreringstilskudd
Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger
Rente og inv. kompensasjon fra staten
Overføring fra kommunalt foretak

Sum sentrale inntekter

2020

2021

2022

2023

-3 016 295
-2 755 409
-33 500
-109 318
-32 678
-24 412
-87 383

-3 034 738
-2 780 966
0
-92 308
-27 688
-24 851
-87 383

-3 052 691
-2 795 388
0
-81 380
-26 186
-24 090
-87 383

-3 074 276
-2 818 443
0
-81 092
-23 182
-23 346
-87 383

-6 058 995

-6 047 934

-6 067 119

-6 107 721

80 869
33 500
672 548
-59 728
-162 753
120 059
1 400
0
685 895

80 870
0
684 405
-59 729
-162 753
120 059
1 400
-50 000
614 252

80 869
0
682 858
-59 729
-162 753
120 059
1 400
-100 000
562 705

80 869
0
677 188
-59 729
-162 753
120 059
1 400
-150 000
507 035

1 087 821
813 661
390 658
314 515
337 729
962 619
162 385
368 391
276 879
5 673
81 445
-136 759
47 860
414 073
90 681
11 627
0
24 535
0

1 119 754
825 151
397 939
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
277 328
4 973
80 509
-136 699
47 445
386 055
88 161
11 627
0
33 941
0

1 119 754
825 151
397 939
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
277 328
4 973
79 509
-136 699
45 545
386 755
88 161
11 627
0
23 941
0

1 119 754
825 151
397 939
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
277 328
4 973
78 509
-136 699
44 245
386 755
88 161
11 627
0
33 941
0

5 253 791

5 287 727

5 275 527

5 283 227

800
0
332 300

800
0
332 300

800
0
332 300

800
0
332 300

213 791

187 146

104 213

15 640

Sentrale utgifter
Lønnsreserve
Overgangskostnad
Ufordelte husleier og renholdskostnader
Premiefond
Premieavvik
Amortisering av tidligere premieavvik
Tilskudd/kontingent
Ufordelt omstillingskrav
Sum sentrale utgifter

Driftsutgifter per tjenesteområde
P01 Skole
P02 Barnehager
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
P06 Hjemmetjenester og institusjon
P07 Rus og psykisk helse
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
P09 Kultur, idrett og frivillighet
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
P11 Utbygging og samferdsel
P12 Vann, avløp og renovasjon
P13 Arealplan og miljø
P14 Ledelse, styring og administrasjon
P15 Samfunnssikkerhet
P16 Næringsutvikling
P17 Arbeid og inkludering
P18 Politisk styring
P19 Sentrale poster

Driftsutgifter per tjenesteområde
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene
Korr. avsetninger i tjenesteområdene
Korr. motpost avskrivinger i tjenesteområde

Brutto resultat (KOSTRA)
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Beløp i 1000

2020

2021

2022

2023

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag
Renteinntekter
Utbytte
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene

142 861
206 200
-130 952
-98 800
119 309
-800

150 609
214 500
-143 982
-100 800
120 327
-800

167 709
234 900
-156 362
-100 800
145 447
-800

185 809
256 900
-166 353
-100 800
175 557
-800

Totale finansutgifter

118 509

119 527

144 648

174 757

Motpost avskrivinger i tjenesteområdene

-332 301

-332 301

-332 301

-332 301

0

-25 628

-83 440

-141 903

0

0

0

0

-83 600
0
-83 600
0

-74 373
0
-74 373
0

-16 560
0
-16 560
0

0
41 903
41 903
0

-83 600

-74 373

-16 560

41 903

83 600

100 000

100 000

100 000

0

0

0

0

Netto resultat (KOSTRA)
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk/ bruk av
tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Overføring til disposisjonsfond
Netto avsetninger
Netto avsetninger i tjenesteområdene

Totale avsetninger
Overføringer til investeringsregnskapet
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)
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Investeringer
Rådmannen foreslår følgende investeringsbevilgninger:
Kommunekassen
Beløp i 1000

Øk.plan
Øk.plan
Sum 20202023
2023

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Inventar og utstyr skole

13 500

3 500

3 500

3 500

24 000

Sum P01 Skole

13 500

3 500

3 500

3 500

24 000

Inventar og utstyr Barnehage

3 900

1 900

1 900

1 900

9 600

Sum P02 Barnehager

3 900

1 900

1 900

1 900

9 600

Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjoner

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

Oppgradering arena, anlegg og natur

3 600

3 600

3 600

3 600

14 400

Inventar og utstyr kultur, idrett og frivillighet

1 900

1 900

1 900

1 900

7 600

Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet

5 500

5 500

5 500

5 500

22 000

Flomsikring

9 750

9 750

9 750

9 750

39 000

Maskiner, biler, utstyr og inventar

3 225

3 225

3 225

3 225

12 900

Utredning og planlegging Infrastruktur og samferdsel

25 000

20 000

20 000

20 000

85 000

Park - Oppgradering og modernisering

15 650

15 650

15 650

15 650

62 600

Spiralen - Oppgradering

115 000

15 000

Trafikksikkerhet

8 750

8 750

8 750

8 750

35 000

Vei Oppgradering

20 350

20 350

20 350

20 350

81 400

197 725

92 725

77 725

77 725

445 900

3 300

3 300

3 300

3 300

13 200

Vann/avløp

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

Sum P12 Vann, avløp og renovasjon

103 300

103 300

103 300

103 300

413 200

P01 Skole

P02 Barnehager

P06 Hjemmetjenester og institusjon

P09 Kultur, idrett og frivillighet

P11 Utbygging og samferdsel

Sum P11 Utbygging og samferdsel

-

-

130 000

P12 Vann, avløp og renovasjon
Oppgradering Av Dammer
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P14 Ledelse, styring og administrasjon
Digitalisering

32 700

31 700

31 700

31 700

127 800

Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon

32 700

31 700

31 700

31 700

127 800

P19 Sentrale poster
Udisponert investeringsramme

-

670 325

765 325

765 825

2 201 475

Sum P19 Sentrale poster

-

670 325

765 325

765 825

2 201 475

361 625

913 950

993 950

994 450

3 263 975

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
Øk.plan
Sum 20202023
2023

Brandengen Skole - Utvidelse

100 000

60 000

-

-

160 000

Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus

72 000

20 000

-

-

92 000

Oppgradering bygningsmassen- Skole

12 400

7 400

7 400

6 900

34 100

184 400

87 400

7 400

6 900

286 100

Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020)

18 000

-

-

Oppgradering bygningsmassen barnehager

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

19 500

1 500

1 500

1 500

24 000

Totalsum

Drammen Eiendom KF
Beløp i 1000

P01 Skole

Sum P01 Skole
P02 Barnehager

Sum P02 Barnehager

-

18 000

P06 Hjemmetjenester og institusjon
Åskollen -Omsorgsboliger

100 000

Oppgradering bygningsmassen institusjoner

-

-

-

100 000

6 150

6 150

6 150

6 150

24 600

106 150

6 150

6 150

6 150

124 600

Kommunale boliger

17 650

12 650

12 650

12 650

55 600

Oppgradering bygningsmassen boliger

8 150

8 150

8 150

8 150

32 600

25 800

20 800

20 800

20 800

88 200

Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
P09 Kultur, idrett og frivillighet
Fotballhall Åssiden

75 000

Oppgradering bygningsmassen kultur idrett og frivillighet

2 600

2 600

2 600

2 600

10 400

77 600

2 600

2 600

2 600

85 400

Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet
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Øk.plan
Øk.plan
Sum 20202023
2023

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Oppgradering bygningsmassen administrasjon

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Oppgradering bygningsmassen Drammen Eiendom KF

12 500

12 500

12 500

12 500

50 000

Utredning og planlegging eiendomsprosjekter

30 000

30 000

30 000

30 000

120 000

Diverse investeringer Drammen Eiendom KF

5 350

5 350

5 350

5 350

21 400

Strategisk eiendomskjøp

17 250

17 250

17 250

17 250

69 000

Sum P19 Sentrale poster

65 100

65 100

65 100

65 100

260 400

Totalsum

481 050

186 050

106 050

105 550

878 700

P14 Ledelse, styring og administrasjon

P19 Sentrale poster
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Oversikt Investering og finansiering
Beløp i 1000

2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

Investeringer
Videreutlån av husbankmidler
Avdragutgifter videreutlån
Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og
KLP)
Total Kommunekassa

361 625
360 000
69 189
12 000

913 950
360 000
70 031
12 000

993 950
360 000
70 843
12 000

994 450
360 000
70 682
12 000

802 814

1 355 981

1 436 793

1 437 132

Investeringer
Total Drammen Eiendom

481 050
481 050

186 050
186 050

106 050
106 050

105 550
105 550

1 283 864
-243 824
-360 000
-45 203
-960

1 542 031
-678 476
-360 000
-141 852
-5 600

1 542 843
-749 493
-360 000
-155 851
-600

1 542 682
-749 886
-360 000
-155 938
-600

-69 189
-83 638
-802 814

-70 031
-100 022
-1 355 981

-70 843
-100 006
-1 436 793

-70 682
-100 026
-1 437 132

-373 798
-73 152
-5 000

-156 332
-24 718
-5 000

-89 693
-11 357
-5 000

-89 277
-11 273
-5 000

-29 100
-481 050

0
-186 050

0
-106 050

0
-105 550

-1 283 864
1 283 864
-1 283 864
0

-1 542 031
1 542 031
-1 542 031
0

-1 542 843
1 542 843
-1 542 843
0

-1 542 682
1 542 682
-1 542 682
0

Sum finansieringsbehov
Låneopptak
Innlån Husbanken
Mva kompensasjon
Mottatte avdrag avdrag utlån fra
Drammen kommunekasse
Mottatte avdrag videreutlån
Overføring fra driftsbudsjettet
Total Kommunekassa
Låneopptak
Mva kompensasjon
Eiendomssalg (generell
rammeforutsetning)
Tilskudd og tippemidler
Total Drammen Eiendom
Sum finansiering
Sum finansieringsbehov
Sum finansiering
Udekket finansiering
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Kommunale betalingssatser og gebyrer 2020
Virkningsdato fra 1.1.2020 (hvis ikke annet er oppgitt)
Gebyrsatsene i 2020 består av 1)satser som er harmonisert for hele den nye kommunen og 2) satser
som ikke er harmonisert per 1.1.2020, og som følger satser og omfang som i de tre tidligere
kommunene. Der det ikke er foretatt harmonisering av gebyrsatsene er det oppgitt "tidligere"
Drammen, Nedre -Eiker eller Svelvik. Harmonisering av disse gebyrene vil gjøres i løpet av 2020.
Det er spesielt innenfor P09 Kultur, idrett og frivillighet og P12 Infrastruktur og samferdsel at gebyrer og
priser ikke er harmonisert. Dette knytter seg i stor grad til utleie av ulike typer lokaler, haller,
torgplasser, parkering o.l.
P01 SKOLE
Skolefritidsordning
Satser fra
1.1.2020*

Satser kostpris*

5 dager per uke (100 %)

kr 3 338

kr 155

4 dager per uke (80 %)

kr 2 670

kr 125

3 dager per uke (60 %)

kr 2 002

kr 95

2 dager per uke (40 %)

kr 1 335

kr 65

Ettermiddag hel uke

kr 2 003

kr 155

Formiddagsplass hel uke

kr 1 335

kr 0

kr 239

kr 0

Plasstype

Kjøp av enkeltdager
* Satsene gjelder per måned
- Søskenmoderasjon: 30 % til barn nr 2 og 50 % fra og med barn nr 3.
- Fra 1.8.20 skal ingen med elever i 1-2.klasse betale mer enn 6
prosent av inntekten sin til SFO. Fra 1.8.20 innføres gratis SFO for
elever på 5-7 trinn med særskilte behov. Det tas forbehold om at
ordningen kan endres dersom endelig statsbudsjett avviker fra
foreslått statsbudsjett.
- For moderasjonsordninger etter inntekt beholdes ordningene i de
tre tidligere kommunene fram til 1.8.2020.
Dette gjelder også gratis ettermiddagsplass i SFO/AKS for
lavinntektsfamilier i tidligere Drammen kommune.
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P02 BARNEHAGE
Satser fra
1.1.2020*

Oppholdsbetaling og moderasjonsordninger
Ordinær pris: Inntekt over kr 574 750

kr 3 135

Gratis barnehage: inntekt under kr 349 503 (3,5G)

Gratis

Gratis kjernetid: inntekt under kr 566 100

Varierer
6 % av
inntekt
30 %

Redusert oppholdsbetaling: inntekt under kr 574 750 **
Søskenmoderasjon for barn nr. 2
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3

50 %

- Kostpenger fastsettes av den enkelte barnehages samarbeidsutvalg
* Satsene gjelder per måned
** Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for
barnehageplass. I 2020 gjelder derfor reduserte priser for
husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn kr 574 750. Det
tas forbehold om at ordningen kan endres dersom endelig
statsbudsjett avviker fra foreslått statsbudsjett.

P06 HJEMMETJENESTER OG INSTITUSJON
Egenbetalingssatser - pleie og omsorgstjenester
Praktisk bistand, inkl. BPA
0-2 G (statlig fastsatt)
2-3 G

3-4 G

≥4G

Dagopphold/dagsenter inkl. transport

Pris pr time
Statlig
forskrift*
kr 299, maks
4 timer (kr
1.196)
kr 451, maks
5 timer (kr
2.255)
kr 451, maks
7 timer (kr
3.157)
Statlig
forskrift*
Villa
Fredrikke gratis

Korttidsopphold

Statlig
forskrift*,
maks. 60
døgn per år

Langtidsopphold

Statlig
forskrift*
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Per år/per
mnd.
kr 1164/kr
97
kr 2.256/kr
188
kr 3.576/kr
298
kr 416 pr
gang
kr 790 kr pr
gang

Trygghetsalarm
0-2 G
2-3 G
Over 3 G
Montering og demontering
Erstatningssmykke

Nøkkelsafe
kr 210 pr
gang

Analog nøkkelboks
Digital
nøkkelboks

kr 119 per
mnd

kr 26 per
mnd

Direkte brannvarsling

Hjelpemidler – Utlevering/henting

kr 126 pr
utlevering/h
enting

Matombringing/salg av varm middag ved bolig/omsorgsbolig:

Satser 2020
tidligere
Drammen

Satser 2020 tidligere
Nedre Eiker

Satser 2020
tidligere Svelvik

Normal porsjon inkl. dessert

kr 97

kr 84

Liten porsjon inkl. dessert

kr 80

kr 72

Frokost/Kveldsmat

kr 36

kr 28

Lunsj Aktiviteten

kr 36

Middag dagsenterbrukere (inkl. suppe og dessert)

kr 96

Frossenmiddag hjemmeboende

Kr 85

Næringsdrikk/suppe

kr 26

4 måltider per dag bofellesskap

kr 159

Normalkost – bofellesskap (inkl. suppe og dessert)

kr 96

Dietter – bofellesskap (inkl. suppe og dessert)

Kr 103

Aftens – bofellesskap (småretter)

kr 71

G = grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr 99 858, justeres årlig
per 1.mai
*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Side 15 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
P09 KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET
Satser 2020
tidligere
Drammen

Kulturskolen i tidligere Drammen kommune
Årsavgift elever (Inntekt under 349 503*)

Gratis

Årsavgift elever (Inntekt over 349 503*)

kr 4 750

Søskenmoderasjon (barn nr 2)

30 %

Søskenmoderasjon (barn nr 3)

50 %

* Innslagspunktet følger innslagspunkt for barnehage.
Satser 2020
tidligere Nedre
Eiker

Kulturskolen i tidligere Nedre Eiker kommune
Årsavgift elever

kr 4 900
Satser 2020
tidligere Svelvik

Kulturskolen i tidligere Svelvik kommune
Svelvik (gitar)

kr 1 600

Svelvik (piano)

kr 1 600

Svelvik (visuell kunst)

kr 1 600

Svelvik (dans)

kr 1 600

Pris er per halvår.
Satser 2020
tidligere
Drammen

G60 tidligere Drammen kommune
Øvingsrom 18-25 år

kr 45

Øvingsrom (per måned)

kr 1 700

Danseøving 18-25 år (per person per økt (2,5 timer))

kr 20

Danseøving o/25 år (per person per økt (2,5 timer))

kr 95

Scene
Scene (per dag)

kr 1 700

Scene inkl. lyd/lys-anlegg(per dag)

kr 2 850

Studio
Studio 18-25 år (per person per økt (2,5 timer))

kr 50

Studio 18-25 år inkl. tekniker mandag/onsdag (per person per økt
(2,5 timer))

kr 110

Studio 18-25 år lørdag / søndag

kr 1 650

Studio o/25 år (per person per økt (2,5 timer))

kr 200

Studio o/25 år lørdag / søndag

Nøstedhallen

kr 2 240
Satser
2020 tidligere
Drammen

Inngangspenger (per person)

kr 75
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Satser 2020
tidligere
Drammen

Biblioteket

Satser 2020
Satser 2020
tidligere Nedre Eiker tidligere Svelvik

For sen innlevering
For sen innlevering - første gangs purring

kr 50

kr 30

kr 25

For sen innlevering - annen gangs purring

kr 50

kr 60

kr 25

Maksgrense for purregebyr

kr 210

kr 105

kr 55

Lånekort

kr 50

Kr 0

kr 25

Bok/lydbok

kr 465

*

Kr 360 for skjønn
og kr 565 for
sakprosa

DVD/VHS/Blu-Ray

kr 255

*

kr 255

Språkkurs

kr 770

*

kr 770

Musikk-CD

kr 100

*

kr 100

Noter

kr 210

*

kr 110

Tegneserier/tidsskrifter

kr 210

*

kr 110

kr 1 540

**

**

kr 520

**

**

kr 3 610

**

**

kr 2

kr 0

kr 0

kr 10

**

**

2 kr for A4, 4 kr A3.

kr 0

Erstatning

Instrumenter og forsterkere
Spill / kontrollere
Utlån av nettbrett til brukerne
Plastpose
Tøynett

kr 1 for A4. Kr 2
for A3
kr 10 per
bekreftet kopi.

Kopi/print
Bekreftelse Rett Kopi
* Skjønnmessig vurdering av erstatningsbeløp i Nedre Eiker
** Har ikke tilbud om utlån av dette

Allmennkultur

Satser 2020
tidligere
Drammen

Holmsbu-hyttene, sommerutleie (per uke)

kr 2 250
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Idrett

Drammenshallen og kommunale haller, leiepris per time

Satser 2020
tidligere
Drammen

Trening, per håndballflate

kr 415

Kamper (håndball, basket etc)

kr 570

Gymsal (Drammenshallen)

kr 240

Speilsal (Drammenshallen)

kr 240

Møterom (Drammenshallen)

kr 240

Styrkerom (Drammenshallen)

kr 240

Pistolbane per leietaker per halvår (Drammenshallen)

kr 6 860

Kommersielle
arrangement

Etter avtale

Gymsal på skoler

Gratis

Friluft
Avgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud:

Satser 2020

Enkel tur

kr 35

Årskort (felles kort)

kr 620

Se priser og gebyrer for programområde 11 for utleie av arealer i
parker og friområder.

Forsamlingshus i tidligere Nedre Eiker kommune

Satser 2020

Lillesal og møterom pr time

kr 340

Vaktmester og renhold utover normalt pr time

kr 510

Kjøkken pr gang

kr 460

Storesal og Down Under pr time frivillige org/private

kr 515 og kr 1030

Arrangement ekstra renhold pr gang

kr 3 550

Kommersielle arrangement

kr 28 060

Privat arrangement, hovedperson ikke folkeregistrert i kommunen

kr 18 920

Privat arrangement/frivilligorganisasjoner/ ikke registrert i
kommunen

kr 14 025

Seremoni navnedag/konfirmasjon/bryllup/gravferd

Gratis
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Idrettshall og svømmehall i Nedre Eiker
Trening alle anlegg/hele basseng pr time fra andre kommuner

kr 1 240

Trening alle anlegg/hele basseng pr time voksne i kommunen

kr 620

Billettpris enkeltbillett svømmehall voksne

kr 95

Billettpris enkeltbillett svømmehall barn og honnør

kr 45

Billettpris 10 klipp svømmehall voksne

kr 670

Billettpris 10 klipp svømmehall barn og honnør

kr 335

Barnebursdag, kjøkken + 1 time i bassenget

kr 2 810

Trening alle anlegg/hele basseng pr time barn

kr 410

Gratis adgang for barneskole elever med en ledsager i det halvåret
de har skolesvømming som en del av undervisningen på 3. og 4.
trinn i grunnskolen. Ved spesielle arrangement kan det avtales
særskilt pris
Klasserom eller gymsal pr time (under 18 år er gratis)

kr 170

Skolelokaler pr natt pr person + dekning av utgifter
vaktmester/renhold

kr 170

Ved enkelte skoler må det avtales særskilt pris ved utleie
*For priser vedrørende Drammensbadet, se vedlegg til
økonomiplan for Drammensbadet KF
Forsamlingslokale og kommunale haller tidligere Svelvik
kommune

Satser 2020

Samfunnshuset, avtale med/Svelvik musikkorps, utleie til private
som før
Øvrig utleie Samfunnshuset

kr 180

Øvrig utleie Samfunnshuset

kr 90

Fabrikkjordet møterom pr gang - minimum 4 ganger pr halvår

kr 250

Fabrikkjordet møterom pr gang - enkeltmøte

kr 435

Fabrikkjordet - selskap pr gang

kr 2 410

Fabrikkjordet - overnattingsrom for borettslaget pr natt

kr 130

Strømmhallen - lag og foreninger pr time

kr 450

Strømmhallen lag/foreninger barn/unge (utenfor kommunen) pr
time 40% av voksne

kr 180

Ebbestadhallen - lag og foreninger pr time

kr 450

Ebbestadhallen- lag/foreninger barn/unge (utenfor kommunen) pr
time 40% av voksne

kr 180

Ebbestadhallen - aktivitetsrom pr time 20% av voksne

kr 90

Skytebanene Ebbestadhallen pr treningskveld

kr 250

Ebbestadhallen - barnebursdag pr time

kr 430

Øvrig utleie i Ebbestadhallen er pris etter avtale
Gymsal på skolene lag og foreninger pr time

kr 180

Gymsal på skolene lag/foreninger barn/unge (utenfor kommunen)
pr time

kr 90

Klasserom i skolene - beregnes som 20% av voksenpris for hallene
pr time

kr 90

Undergrunnen pris pr time

kr 220
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Gravferdforvaltningen - avgifter som fastsettes av kommunen, jf.
Gravferdsloven § 21
Avdøde bosatt i Drammen

Satser 2020

Kremasjon (per kremasjon)

kr 0

Bruk av kapell (per gravferd)

kr 3 375

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - første 20 år (per grav per
år,innkreves for 20 år)

kr 0

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - neste 20 år (per grav per år,
innkreves for 5 år)

kr 360

Feste, navnet minnelund (urner) - første 20 år (per grav per år,
innkreves for 20 år)

kr 0

Feste, navnet minnelund (urner) - neste 20 år (per grav per år,
innkreves for 5 år)

kr 180

Avdøde bosatt i andre kommuner

Satser 2020

Kremasjon (per kremasjon)

kr 6 855

Bruk av kapell (per gravferd)

kr 3 500

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - første 20 år (per grav per år,
innkreves for 20 år)

kr 360

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - neste 20 år (per grav per år,
innkreves for 5 år)

kr 360

Feste, navnet minnelund (urner) - første 20 år (per grav per år,
innkreves for 20 år)

kr 180

Feste, navnet minnelund (urner) - neste 20 år (per grav per år,
innkreves for 5 år)

kr 180

P11 INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL
Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde - Drammen
kommune

Satser 2020

Riggplass, container o.l.
Gategrunn per m² per dag

kr 5,20

Parker og idrettsanlegg per m² per dag

kr 3,30

Friområde per m² per dag

kr 2,30

Container per stykk per dag (fri leie 1 uke)

kr 58,30

Gebyr - tidsoverskridelse*
Gebyr per m² per dag

kr 20,00

Container per stykk per dag

kr 100,00

Ved plassering av container eller annen bruk av avgiftsbelagt
parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første
dag.
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Uteservering
Med skjenkebevilling per m² per dag

kr 4,80

Uten skjenkebevilgning per m² per dag

kr 1,20

Torgplass, salgsplass/stands
Helårs-/sesongavtaler per m²

kr 1,20

Kortvarig/dagleie, per plass (9 m²).

kr 186

Mobile salgsvogner på torg/gater
Dagtid - Hel- og halvårsavtaler (per m²/mnd) (kun små vogner, inntil
6 m²)

kr 412

Nattid - Helårsavtaler (per m²/år) (kun små vogner, inntil 4 m²)

kr 15 774

Foodtrucks/matvogn (motordrevne kjøretøy med 4 hjul)
(per m²/mnd)

kr 620

Fortausalg/gatesalg
Helårs-/sesongavtaler per m² pr dag

kr 3,30

Juletresalg Svelvik (2 uker inntil 3 p-plasser)

kr 2 500

Arrangementer (leie også for riggtid)
Ikke-kommersielle / ideelle arrangementer

kr 0

Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker –
halv/heldagsleie
Kommersielt arrangement; halv-/heldagsleie

kr 620/1 240
kr 1 600/2 550

Større kommersielle arrangementer

Etter avtale

Leie av strømuttak inkl. energi
Salgsbod gågate/torg (fastpris per dag)

kr 35

Arrangement (fastpris per dag)

kr 315

Gebyrsatser - graveinstruks
Per gravetillatelse

kr 5 000

Utarbeide arbeidsvarslingsplan – per time (minimum 2 timer)

kr 1 100

Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, eventuelt
frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn. Ved bruk av
kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en
utbyggings-/gjennomføringsavtale.
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Satser 2020
tidligere
Drammen

Parkeringspriser - tidligere Drammen kommune
Indre avgiftssone
Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer

3

Maksimal parkeringstid, Tinghustomta, timer

5

Pris, kr/time (time 1/2/3+)

kr 40

Ytre avgiftssone
Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer

3/5

Maksimal parkeringstid Marienlyst/Drammensbadet,
Waagaardsløkka
Pris, kr/time (felles for kantsteinsplasser,
Marienlyst/Drammensbadet og Waagaardsløkka)

5
kr 25

Kommunale parkeringshus
Maksimal parkeringstid

Ingen

Pris, kr/time (felles for alle kommunale p-hus)

kr 25

Maksimalpris, kr/døgn (felles for alle kommunale p-hus)

kr 150

Parkeringsavgift elbil
Kantsteinsparkering og Tinghustomta

Halv pris

Kommunale parkeringshus, Marienlyst/Drammensbadet og
Waagaardsløkka

Ordinær takst

Frikjøp fra parkeringskrav - tidligere Drammen kommune

Satser 2020
tidligere
Drammen

Beløp for frikjøp fra parkeringskrav - per plass

kr 225 000

P12 VANN OG AVLØP
Vann og avløp

Satser 2020

Vann, fastledd pr år

kr 719

Avløp, fastledd pr år

kr 1 100

Vann, mengdeavhengig gebyr (kr/m3)

kr 23

Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr/m3)

kr 36

Tilknytningsgebyr

kr 6 500

Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunen

kr 1 250

Gebyr for tapt vannmåler

kr 1 000

Tømming av slamavskiller pr tømming - Nedre Eiker:

kr 3 700

Tømming av slamavskiller pr tømming - Nedre Eiker, utenom
arbeidstid i ukedager, lørdag og søndag samt helligdager:

kr 7 400
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Husholdningsavfall

Satser 2020

Standard renovasjon

kr 3 539

Samarbeid renovasjon

kr 2 831

Storfamilie renovasjon

kr 4 600

Hytterenovasjon standard sommer

kr 2 300

Hytterenovasjon samarbeid sommer

kr 1 840

Hytterenovasjon standard helårs

kr 3 539

Hytterenovasjon samarbeid helårs

kr 2 831

Hytterenovasjon skogshytter (ny kategori 2020)

kr 1 239

Renovasjon nedgravd/brannsikret løsning

kr 3 539

Sommertømming abonnement standard

kr 520

Sommertømming abonnement samarbeid

kr 416

Sommertømming abonnement storfamilie

kr 676

Fradrag for hjemmekompostering

kr 375

Gangtillegg standard/storfamilie pr 10 meter

kr 551

Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 10 meter

kr 275

Gangtillegg samarbeid 4-hjulsbeholder pr 5 meter

kr 275

Ekstrasekk til restavfall

kr 89

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Satser 2020

Generelle bestemmelser (Kap. 1)*
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr.
gebyrregulativets punkt 1.2

kr 1 088

Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr
gebyrregulativets punkt 1.8

kr 543

Gebyr for slamtømming (Kap. 2)*
Tankvolum mindre enn 3 m3

kr 2 416

Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3

kr 3 661

Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3

kr 5 888

Tankvolum større enn 12 m3

kr 6 837

+ behandling av volum over 12 m3

kr 697/m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time

kr 1 621

Utedo / tørrtoalett, pris per tømming

kr 4 307

Oppmøte uten å få tømt, pris per gang

kr 759

Tillegg for utrykning

kr 1 248

Gebyr for tilsyn (Kap. 3)**
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år

kr 542
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Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4)**
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak

kr 8 088

**) Det er fritak for mva. på disse gebyrene
*) Satsene er inkl. mva.

P13 AREALPLAN OG MILJØ

Satser 2020

Gebyrer for behandling av plansaker, byggesaker og
seksjoneringssaker angis med bokstaven M

1 M= kr 2.870

For fullstendig oversikt vises det til "Gebyrregulativ 2020 for
byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og
matrikkelsaker

P15 SAMFUNNSSIKKERHET
Feiing av bolig

Satser 2020*

Vanlig skorsteinsløp (per stk.)

kr 671

Redusert pris for feiing av flere skorsteinsløp på samme boligenhet
(per stk.)

kr 342

Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke
passer eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig ved
første fremmøte (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp)

kr 429

Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør” eller
det er andre hindringer som medfører at feiing ikke lar seg
gjennomføre, faktureres det fullt ut selv om feiingen ikke er
gjennomført (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp).

Minimum kr 671

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.)

kr 1 171

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter)

kr 143

Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter)

kr 131

Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i
tillegg per løpemeter)

kr 90

Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter)

kr 194

Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter)

kr 320

Fjerning av beksot–fresing av skorsteinsløp (per time)

kr 739
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Tilsyn av bolig

Satser 2020*

Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet

kr 1 706

Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet
(per stk.)

kr 854

Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke
passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg)

kr 578

Dersom Feierseksjonen ved 2. gangs fremmøte også møter "stengt
dør", faktureres det fullt ut selv om tilsynet ikke er gjennomført (
prisen er avhengig av antall fyringsanlegg)

Minimum kr
1706

Større fyringsanlegg (per stk.)

kr 3 647

Fabrikkfyringsanlegg (per stk.)

kr 5 756

Gassanlegg boligenhet (pr. stk)

kr 854

Gassanlegg sameie/borettslag (tematilsyn, flere boenheter
tilkoblet) pr 10 enheter

Prisliste fritidsbolig

kr 10 000

Satser 2020*

Tilsyn av vanlig fyringsanlegg - ett fyringsanlegg pr. enhet

kr 2 303

Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme enhet (pr.
stk.)

kr 1 152

Gassanlegg fritidsbolig (pr. stk)

kr 1 152

Dersom Feierseksjonen møter "stengt dør" faktureres det fullt ut
selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall
fyringsanlegg)

Minimum kr
2303

Feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris

kr 1 079

Feiing av vanlig skorsteinsløp samtidig med tilsyn (pr enhet)

Ikke lovpålagte tjenester *

kr 333

Satser 2020*

Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per
time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av
skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske,
rådgiving og veiledning, m. v.).

kr 1 024

Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med
fyrverkeri 2020

Satser 2020*

Gebyrer for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter
ved første tilsyn)
Gebyr for 1.gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)

kr 2 685
kr 596

Gebyr for 2.gangs tilsyn

kr 1 534

*Satser 2020 - inkl. mva
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Økonomiplan 2020-2023 – oppsummering
Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det første budsjettforslaget i ny
kommune. Budsjettprosessen har nødvendigvis måttet foregå før det nye kommunestyret ble
konstituert.
Det politiske grunnlaget for budsjettforslaget ligger i felles politisk plattform, i dokumentet Veivalg nye
Drammen og i andre signaler fra fellesnemnda. Det er foreløpig ikke utarbeidet planer og strategier som
grunnlag for å gjøre prioriteringer. Rådmannen har derfor ikke funnet det riktig å strekke det politiske
grunnlaget gjennom ytterligere konkretisering i budsjettforslaget.
Budsjett og økonomiplan er følgelig utarbeidet med et overordnet perspektiv. Et viktig mål i arbeidet har
vært å skape handlingsrom for politiske prioriteringer i årene fremover. Budsjettet som behandles i høst
er et rammebudsjett og er derfor mindre detaljert enn det som er vanlig i økonomiplansammenheng.
Det legges opp til at et mer detaljert og konkretisert budsjett skal være klart for politisk behandling i
juni.
Drammen kommunes økonomiske situasjon i 2020
I forkant av budsjettarbeidet er bemanningsplanene nedjustert med rundt 100 årsverk (netto). I tillegg
er det etter rådmannens vurdering rom for å ta ut ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Effektiviseringen er foreløpig lagt inn som et flatt prosentvis kutt i alle programområdene. Rådmannen
vil komme tilbake til hvordan effektiviseringskravet skal fordeles mellom programområdene i
forbindelse med revidert budsjett i juni. Selv om årsverk er utgangspunktet, kan
effektiviseringsgevinstene også komme fra kjøp av varer og tjenester.
Driften i de tre tidligere kommunene videreføres i Drammen kommune fra 1. januar 2020. For å kunne
videreføre dagens drift, brukes alle kommunens løpende inntekter for å dekke løpende utgifter.
Drammen kommune har ambisjoner om et høyt investeringsnivå i økonomiplanperioden, i
størrelsesorden 1,1 milliarder kroner per år. For å sikre at kommunens lånegjeld ikke blir for stor, er det
vedtatt at 20 prosent av de ikke-rentable investeringene skal egenfinansieres. (For de nærmeste årene
er kravet til egenfinansiering satt til 15 prosent.)
Dette er det ikke rom for i driftsøkonomien i 2020, og rådmannen legger i budsjettforslaget til grunn at
kravet til egenfinansiering i 2020 (83,6 millioner kroner) dekkes av disposisjonsfondet.
For å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå, vil det være nødvendig å ha et årlig driftsoverskudd.
Rådmannen legger derfor til grunn et mål om at den eksisterende driften må tas ned med anslagsvis 2
prosent for å ha egenkapital til investeringer og for å etablere et politisk handlingsrom.
En slik omstilling vil være krevende og må derfor skje gradvis. Etter rådmannens vurdering bør det være
mulig å ta ned driften med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner i 2022 og 150
millioner kroner i 2023.
Bruken av disposisjonsfondet vil avta i takt med redusert driftsnivå. Mot slutten av
økonomiplanperioden vil budsjettet på denne måten gå i pluss. Driftsoverskuddet vil kunne brukes til
økt egenfinansiering eller til å øke det politiske handlingsrommet.
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Oppdrag til kommunalsjefene i Drammen kommune
Frem mot 1. tertialrapport 2020 og revidert budsjett får alle kommunalsjefene i oppdrag å synliggjøre
tiltak innenfor sine områder for å redusere driftsutgiftene. Dette arbeidet må gjøres i nært samarbeid
med hovedutvalget som har ansvar for det enkelte programområde.
Dette betyr ikke at alle virksomheter skal redusere driften like mye. Første halvår 2020 skal brukes til å
vurdere virkningen av en samlet reduksjon på inntil 2 prosent eller 150 millioner kroner, og kravet til
nedtrekk for den enkelte virksomhet og det enkelte programområde vil kunne endres ved behandlingen
av revidert budsjett i juni 2020. I denne prosessen vil det være nødvendig å ha et tett samspill med
folkevalgte, innbyggere og organisasjoner.

Moderate investeringer i årene framover
Rådmannen foreslår i budsjettforslaget kun en videreføring av investeringer som allerede er under
gjennomføring eller bundet opp med kontrakter i de tidligere kommunene. Dette tilsvarer en
investeringsramme på 843 millioner kroner i 2020.

Harmonisering av priser, avgifter, gebyrer, egenandeler, kvalitet og tilgjengelighet
Det er det viktig at kommunale tjenester leveres med like høy kvalitet uavhengig av hvor i kommunen
den enkelte bor. Likeledes bør enhetskostnadene for brukerne være de samme for den enkelte tjeneste.
Når tre kommuner slås sammen, er det behov for å harmonisere tjenestetilbud, gebyrer, satser,
strukturer og systemer.
Målet for harmoniseringsarbeidet i Drammen kommune er å sikre gode løsninger, stabil og sikker drift
og økonomisk bærekraft i kommunen.
Det er kartlagt en lang rekke områder hvor det er behov for harmonisering. Det vil ikke være
hensiktsmessig eller praktisk mulig å harmonisere alt innen 1.1.2020. Rådmannen har foretatt en
tredeling av behovet for harmonisering:
1. Hva som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020
2. Hva som bør eller må harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av 2020, i
forkant av arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
3. Hva som kan harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av
kommunestyreperioden
Forhold som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020 er innarbeidet i
driftsbudsjettet. Eksempler på slike tiltak er gebyrsatser for selvkostområder, egenbetalingssatser for
helsetjenester og hjemmetjenester og institusjon. Videre blir det foretatt harmonisering av
tjenestekvalitet, som blant annet kriterier for tjenestetildeling av praktisk bistand og bruk av startlån.
I 2020 vil programområdene arbeide videre med tjenesteutvikling, der blant annet de kartlagte
harmoniseringsbehovene blir lagt grunn.
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Veivalg i Drammen kommune
Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Kommunen skal kjennetegnes av et aktiv
lokaldemokrati og gode tjenester som utvikles sammen med innbyggerne og som leveres der folk bor.
Forebyggende arbeid skal prioriteres og de som trenger det skal få tidlig hjelp. Flere skal inkluderes i
lokalsamfunnet gjennom arbeid og deltakelse. Drammen skal ha en bærekraftig økonomi for å sikre et
tilstrekkelig handlingsrom.
Aktiv innbyggermedvirkning
Drammen kommune skal bygge sterkere lokaldemokratiske løsninger. Det skal være enkelt å medvirke
og interessant å delta, og medvirkning skal ha en effekt.
Alle skal ha muligheter til påvirkning i beslutningsprosesser som angår dem selv og til å spille inn
synspunkter og idéer. Det skal være ønskelig og enkelt å medvirke i utviklingen av den nye kommunen.
Innbyggerne skal kunne ta del i å skape aktivitetstilbud, trivsel, verdier og livskvalitet.
Det må være attraktivt og motiverende å delta i partipolitisk arbeid. Politisk arbeid må vitaliseres og
stimuleres, slik at det blir mer spennende og meningsfylt å utvikle lokaldemokratiet.
Felles lokalpolitisk verktøykasse og felles nærdemokratiordning
Drammen kommune skal inndeles i ti kommunedeler. En felles verktøykasse og en felles
nærdemokratiordning skal utvikles for alle ti kommunedelene.
Verktøykassen skal inneholde metoder for å skape medvirkning både fra brukere, innbyggere, lag,
foreninger og næringsliv. Verktøykassen skal kunne brukes i hele kommunen og på alle nivåer, tilpasset
ulike problemstillinger og forskjellige målgrupper.
Det skal bygges opp bred kunnskap om bruken av verktøyene i hele kommunen. Det skal utarbeides en
veileder som beskriver verktøyene, med eksempler på relevant og god praksis.
En felles nærdemokratiordning henger sammen med ambisjonene om stedsutvikling og et mest mulig
desentralisert tjenestetilbud. Det skal etableres et nærutvalg i kommunedelene, bestående av fire
folkevalgte, og åtte representanter for lag og foreninger, næringsliv og innbyggere lokalt.
Nærutvalget skal være en arena hvor medlemmene møtes inntil fire ganger i året. Det skal være et
supplement til andre lokaldemokratiske verktøy, og en arena som motiverer og stimulerer til lokalt
engasjement. Nærutvalget skal være en kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet og en lyttepost
for lokale idéer og problemstillinger.
Alle kommunedelene må ha et naturlig samlingssted eller knutepunkt for informasjon, møter og
arrangementer. Nærutvalget blir knyttet til knutepunktet. En lokal koordinator i hver kommunedel vil ha
ansvar for å sikre informasjonsflyt mellom det lokale engasjementet og kommunens sentrale ledelse.
Tjenester og tilbud som finnes nær der innbyggerne bor
Drammen kommune skal sikre en god start i livet. Trygg oppvekst, trygt bomiljø og god overgang til
voksenlivet forebygger problemer senere i livet. Et godt fungerende nærmiljø gir identitet og tilknytning.
Det skal tilbys sykehjemsplasser, helse- og omsorgstjenester, omsorgsboliger og bo- og servicesenter
nærmest mulig der folk bor, for å bevare nærhet til tjenestene og lokal identitet.
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Tjenestetilbudet lokalt skal bidra til å skape miljø og omgivelser som stimulerer til aktivitet.
Alle innbyggere skal møtes på en likeverdig måte, og de skal oppleve at det er én dør inn til hele
kommunen. Det skal være en lav terskel for å få råd, veiledning og tjenester.
Det er vanlig at tjenester som barnehager, skoler og sykehjem finnes i alle deler av kommunen. I
Drammen skal også kommunale tilbud som helsetjenester, bo-oppfølging, barneverntjenester, fysio- og
ergoterapi m.m. kunne leveres lokalt.
I kommunedelene skal det også være tilgang til lekeplasser og friareal for fysisk aktivitet, sosialt samvær
og rekreasjon, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og arealer som er tilrettelagt for friluftsliv.
En rekke andre tilbud, tjenester og servicefunksjoner vil på sikt kunne samlokaliseres etter hvert som de
fysiske knutepunktene i kommunedelene utvikles.
Tjenester samlokalisert i knutepunktene
Det skal etableres lokale knutepunkt i alle kommunedeler, som et senter for samlokaliserte tjenester og
som en arena for lokalmiljøet. Et velfungerende knutepunkt vil kjennetegnes av tilstrekkelig areal og
funksjonalitet, som legger til rette for aktiv bruk og samhandling med lag og foreninger og for tjenester
levert nær innbyggerne.
Knutepunktet må ha universell utforming og være tilgjengelig for innbyggerne på ettermiddag og kveld,
samt i helgene.

KNUTEPUNKT: I alle kommunedelen etableres det lokale knutepunkt som et senter for arena for
lokalmiljøet og samlokaliserte tjenester.
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Gode tjenester gjennom samarbeid internt og eksternt
Innbyggere skal oppleve helhetlige og koordinerte tjenester der de bor. De skal få hjelp til å finne ønsket
aktivitet eller til å få kontakt med ulike tjenester i kommunedelen og kommunale tjenester som er
lokalisert sentralt.
Når tjenester og tilbud lokaliseres i kommunedelene vil det være mulig å bruke ressurser på tvers i
større grad enn i dag. Innenfor noen fagområder vil det kunne være mangel på arbeidskraft, og det kan
bli nødvendig å utnytte ressursene bedre gjennom sambruk.
Dette krever et tett samarbeid mellom tjenestene, slik at brukerne opplever at de blir ivaretatt på en
helhetlig måte, uavhengig av hvilke type tjenester de til enhver tid måtte motta.
Kommunale tjenester og tilbud skal utvikles ved å mobilisere ressurser i lokalmiljøet. Kommunen må ha
god kunnskap om lokale ressurser og må samhandle med innbyggerne, lokale lag og foreninger, lokalt
næringsliv og ikke minst frivillige. Lokale fora for brukermedvirkning bør styrkes. I tillegg til etablerte
arenaer som elevråd, FAU og brukerråd, vil det kunne tas i bruk medvirkningsmetoder som settes
sammen for å arbeide med lokale utviklingstiltak, planarbeider eller lignende.
Samlokaliserte tjenester i et lokalt knutepunkt i kommunedelene vil kunne bidra til å ivareta
folkehelsearbeidet i kommunen, ved å legge til rette for aktiv oppvekst og aldring, samt samspill mellom
sektorer, og med forankring i lokale behov. Dette vil fremme deltakelse og livsutfoldelse og stimulere til
nye former for oppgaveløsning i velferdssamfunnet.
Utvikling av tjenestene skal skje så nært der tjenestene ytes som mulig, og innbyggerne skal få
likeverdige tjenester uavhengig av hvor i kommunen de bor.
Tidlig inn – aktiv forebygging gjennom tidlig innsats
I Drammen kommune skal inkludering, mestring og god fysisk og psykisk helse stå i sentrum.
Innbyggerne skal kjenne tilhørighet gjennom oppvekst, voksenliv og alderdom.
Drammen kommune skal arbeide aktivt for å forebygge dårlig helse og usunne livsforhold, med fokus på
oppvekstsvilkår for barn og unge. Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal prioriteres. Psykisk helse og
rusforebyggende arbeid skal prioriteres på lik linje med fysisk helse.
Arbeid for god folkehelse har også en forebyggende effekt som vil redusere kostnadsveksten slik at
velferdsstaten blir bærekraftig også i fremtiden. Sosial bærekraft handler om at alle mennesker får
mulighet til å leve et godt liv. Utdanning, arbeid, arbeidsmiljø, likestilling, kulturelt mangfold og et godt
helsetilbud er sentrale områder.
Kommunen har en rekke virkemidler som fremmer god folkehelse. Dette kommer til uttrykk gjennom
tjenestene kommunen leverer, men også gjennom å dra veksler på de store ressursene som finnes i
form av frivillighet.
Gode basistjenester har størst effekt
Basistjenestene retter seg mot alle innbyggere, og omfatter vannforsyning, renovasjon, skole,
barnehage, bibliotek, kulturtilbud, helsestasjon, svømmehall, idrettsanlegg og skiløyper m.m. Alle er i
noen grad brukere av slike tjenester. De mest effektive tiltakene for at mennesker skal klare seg uten
spesiell bistand fra det offentlige, ligger i basistjenestene.
Gode basistjenester, som fanger opp og adresserer problemer på et tidlig tidspunkt, reduserer behovet
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for hjelpetiltak senere. Tidlig hjelp og gode overganger mellom ulike tjenestetilbud motvirker
utenforskap og fremmer inkludering og samfunnsdeltakelse.
Inkludering gjennom arbeid og deltakelse
Flest mulig av innbyggerne i arbeidsfør alder skal få brukt sine ressurser og få anledning til å bidra til
fellesskapet. Dette gir en tryggere økonomi for den enkelte, bidrar til personlig vekst og motvirker
utenforskap.
Drammen kommune har en befolkning på om lag 100 000 innbyggere, som preges av stort mangfold.
Innbyggere i Drammen kommune skårer lavere enn landsgjennomsnittet på flere områder, så som
utdanning, sysselsetting, helse og generelle levekår.
Å utvikle et mer inkluderende arbeidsliv for en mangfoldig befolkning krever en bred tilnærming.
Samtidig er det nødvendig å ha en enhetlig tilnærming til hele kommunen.
Innbyggerne skal oppleve at arbeidslivet blir mer inkluderende. De skal har tillit til at det vil lønne seg for
dem å kvalifisere seg og å være i arbeid. De skal også oppleve at tegn på utenforskap, så som
arbeidsledighet, dårlige levekår, og negative følger av nedsatt arbeidsevne reduseres.
Det skal foretas en harmonisering av virkemidler som gir lik praksis i hele kommunen. Kvaliteten på
tjenestetilbudet skal ikke være avhengig av hvor den enkelte bor.
Drammen kommune skal aktivt benytte mulighetene som ligger i nye nasjonale og regionale virkemidler.
Kommunen skal utvikle piloter, være fremtidsrettet og søke etter initiativ og tiltak som bidrar til mer
arbeid og mindre utenforskap.
Viktige mål for Drammen kommune:
•
•
•
•
•

Å styrke og samordne de ulike kvalifiseringsordningene for personer som er utenfor arbeidslivet
Å bidra til en bedre utnyttelse av virkemidlene i NAV
Å ha fokus på levekårsutfordringer, ved å forsterke innsatsen overfor barn og ungdom i familier
med vedvarende lav inntekt, siden disse er særlig utsatt for å «havne utenfor».
Økt involvering fra frivillig sektor, som en sentral samarbeidspartner for kommunen.
Drammen kommune en arbeidsgiver for cirka 6 600 ansatte. Kommunens arbeidsgiverpolitikk
skal fremme økt arbeidslivsdeltakelse og økt inkludering.

Handlekraft gjennom bærekraftig økonomi
Med strammere budsjetter fremover vil utviklingen av gode velferdstjenester finansiert av
skattebetalernes penger kreve en betydelig effektivisering, også av kommunesektoren.
Strammere kommunebudsjetter i årene fremover
Regjeringen forventer at handlingsrommet i finanspolitikken de 10 til 15 neste årene vil bli mindre enn
det vi har vært vant til. Det vises til lav produktivitetsvekst, fallende inntekter fra gass og olje, lav
befolkningsvekst og en større andel eldre innbyggere, samt at rentenivået forventes å stige.
Inntektsprognoser for Drammen kommune
Drammen kommune kan, basert på signaler fra regjeringen, forvente en inntektsutvikling fram mot 2032
som opprettholder dagens nivå i kroner per innbygger. Det vil kun bli gitt kompensasjon for endringer i
befolkningssammensetningen. Drammen kommune får ikke større inntekter som følge av at tre
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kommuner slår seg sammen. Effektiv drift og prioritering er løsningen for å kunne balansere
budsjettene.
Sikrer et økonomisk handlingsrom
God styring av økonomien kjennetegnes ved balanse i løpende drift, ikke for høy lånegjeld og reserver i
disposisjonsfond. For å sikre et nødvendig handlingsrom, er det vedtatt et sett økonomiske
handlingsregler. Drammen kommune skal ha:
•
•
•

En fondsreserve på minst 3 prosent av brutto driftsinntekter.
Et rentesikringsfond på minst 1 prosent av samlet lånegjeld.
Egenfinansiering av ikke-rentable investeringer på minst 20-25 prosent.

Det er for øvrig fastslått at nye Drammen kommune ikke skal ha eiendomsskatt.
Fellesnemnda for de tre kommunene har vedtatt at kravene i handlingsreglene er et mål å strekke seg
etter, og at Drammen kommune i en overgangsfase skal ha en egenfinansiering på minst 15 prosent av
investeringene. Det er et mål å øke dette til minst 20 prosent i løpet av en tiårsperiode.
Aktiv utnyttelse av handlingsrommet for å utvikle gode tjenester
Stram økonomi til tross, verdien av å være en stor kommune med mange innbyggere, et stort geografisk
areal, en gunstig regional plassering og dyktigere medarbeidere, gir Drammen kommune et
handlingsrom. Dette skal kommunen utnytte for å yte gode tjenester til innbyggerne. For å kunne møte
fremtidens behov vil det blant annet legges vekt på digitalisering, utnyttelse av ny teknologi og utvikling
av kvalitativt gode tjenester nær innbyggerne.
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Befolkningsutvikling - demografi
Per 2. kvartal 2019 hadde nye Drammen kommune 100 698 innbyggere.
På bakgrunn av data fra Statistisk sentralbyrå er det utarbeidet prognoser for befolkningsutvikling i
Drammen kommune fram mot 2040. Befolkningsprognoser er en form for sannsynlighetsberegning, der
kunnskap om dagens situasjon, utviklingstrekk og trender med videre benyttes til å beregne en
sannsynlig framtidig befolkningsutvikling. Hensikten med å utarbeide befolkningsprognoser er å få
innsikt i framtidige utfordringer i tide, slik at kommunen i tide kan utvikle politikk for å møte
utfordringene.
Det finnes ulike alternative prognoser for befolkningsutviklingen. En av disse er det såkalte MMMMalternativet. Det er dette alternativet SSB legger til grunn, og denne prognosen baseres på et middels
vekstnivå for både fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. Ifølge MMMM-alternativet
vil Drammen kommune ha 118 642 innbyggere i 2040.
Befolkningssammensetning Drammen kommune i 2019 og 2040

Dette er det første budsjettet som utarbeides for den nye kommunen, og befolkningsprognosene for
hele kommunen gir indikasjoner på noen av de hovedutfordringer som følger av befolkningsutviklingen
fremover:
Fram mot 2040 vil antall alderspensjonister øke raskere enn antall innbyggere i yrkesaktiv alder. De
eldre kan utgjøre en ressurs i samfunnsutviklingen, men en større andel alderspensjonister vil i seg selv
øke den årlige forsørgerbyrden for den yrkesaktive delen av befolkningen. Dette vil by på utfordringer
med hensyn til prioritering og vil påvirke velferdsutviklingen. En økning i andelen eldre innbyggere, og
ikke minst eldre over 80 år, vil medføre varige endringer, hvor flere av disse innbyggerne vil utvikle mer
sammensatte lidelser og aldersrelaterte sykdommer, som demens.
De tre gamle kommunene, Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, legger i sine eksisterende kommuneplaner
til grunn en forventet befolkningsvekst på 1,5 prosent per år. I årene som har gått etter at disse
kommuneplanene ble vedtatt, har årlig befolkningsvekst vært vesentlig lavere, cirka 0,5 prosent.
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Befolkningsveksten framkommer av to forhold: flytteoverskudd og fødselsoverskudd. I Drammen
kommune er befolkningsveksten i all hovedsak knyttet til at det netto er flere som flytter inn til
kommunen, enn ut fra kommunen: Det betyr ikke at det er få som flytter til Drammen, men at det er
nesten like mange som flytter ut.
Den samlede flyttefrekvensen er svært høy. Det totale antallet flyttebevegelser (omfatter også
internflytting innenfor kommunen) i løpet av en 10-årsperiode tilsvarer at rundt halvparten av
kommunens innbyggere skulle flyttet fem ganger hver. Én flyttebevegelse betyr i denne sammenheng at
én person bytter adresse. Når en familie på fire flytter, gir det fire flyttebevegelser.
Med et så stort antall flyttebevegelser, i forhold til netto innflytting, vil ikke nettotallet i seg selv gi noe
godt grunnlag for å trekke slutninger om årsakssammenhenger og utviklingstrekk. Nedgangen i netto
befolkningsvekst i senere år, sammenlignet med det foregående tiåret, har sammenheng med at netto
innflytting, særlig direkte fra utlandet, har gått ned.
Balansen mellom antall fødte og antall døde har vært relativt stabil, med et lite fødselsoverskudd. Over
tid har det vært en gradvis utvikling der dødeligheten har gått ned (flere lever lenger, og flere blir veldig
gamle) uten vesentlig endring i fruktbarheten (antall fødsler per kvinne i fruktbar alder).
Når det skal arbeides med å utvikle politikk innenfor de ulike programområdene, vil det være nødvendig
å foreta ulike former for demografiske analyser, inkludert mer finmaskede befolkningsprognoser.
Lokal befolkningsutvikling i kommunedelene vil påvirkes av forhold som lokal boligbygging, lokal
boligtypesammensetning, lokale flyttemønstre, osv. Befolkningsutviklingen er ikke lik i hele kommunen.
For kommunen som helhet tilsier ikke overordnede befolkningsprognoser at det vil være et større behov
for ny skoleutbygging. Elevtallsprognoser i de ulike kommunedelene vil imidlertid kunne danne grunnlag
for (lokale) skolebehovsanalyser og diskusjoner om dimensjonering av skoletilbud, kretsgrenser,
inntaksområder m.m.
Utvikling av det lokale tjenestetilbudet for eldre, og dimensjoneringen av dette, vil også måtte baseres
på lokale prognoser for utviklingen innenfor aldersgruppene 80+, 85+, 90+ og så videre, og ses i
sammenheng med eksisterende tjenestetilbud og utviklingsmuligheter i de ulike kommunedelene.
Når det gjelder boligutvikling i de ulike kommunedelene, vil analyser av befolkningsutvikling lokalt gi
grunnlag for en diskusjon om hva slags boligtyper det trengs mer av de enkelte områdene. Dette kan det
legges til rette for i arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Dette er bare tre eksempler som illustrerer mulig bruk av mer finmaskede befolkningsprognoser som del
av kunnskapsgrunnlaget for utforming av politikk innenfor de ulike programområdene.
Gjennom det igangsatte arbeidet med planstrategi for Drammen kommune skal kommunestyret
fastsette hvilke overordnede planoppgaver som skal prioriteres i den første kommunestyreperioden.
Med planoppgaver menes her utforming av politikk på bakgrunn av faglig kunnskapsgrunnlag, politisk
prosess og medvirkningsprosesser. Dette omfatter både overordnet politikkutforming som krever
samordning av programområder, og som vil være en naturlig del av arbeidet med kommuneplanen, og
temaplaner på programområdenivå som kan håndteres av ett av hovedutvalgene.
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Forklaring til økonomiplan og budsjett
Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det første budsjettforslaget i ny
kommune. Budsjettprosessen har nødvendigvis måttet foregå før det nye kommunestyret ble
konstituert.
Det politiske grunnlaget for budsjettforslaget ligger i felles politisk plattform, i dokumentet Veivalg nye
Drammen og i andre signaler fra fellesnemnda. Rådmannen har ikke funnet det riktig å strekke dette
grunnlaget gjennom ytterligere konkretisering i budsjettforslaget.
Økonomiplan 2020-2023
Kommunestyret inviteres i dette dokumentet til å ta stilling både til årsbudsjettet for 2020, og en mer
langsiktig økonomiplan for hele fireårsperioden fra 2020 til 2023.
Økonomiplanen er basert på det som foreligger av forutsetninger og analyser. Det er foreløpig
usikkerhet knyttet til en samlet økonomisk status som overtas fra de tre kommunene. Samtidig er det
foreløpig ikke utarbeidet planer og strategier som grunnlag for å gjøre prioriteringer. Økonomiplanen er
derfor laget i et overordnet perspektiv, med mindre grad av presise detaljer, hvor ett av målene har
vært å skape handlingsrom for prioriteringer i årene fremover.
Økonomiplanen viser positive driftsresultater i hele perioden. Grunnlaget for dette ligger i forventninger
til omstilling i årene fremover, også etter 2020. Positive driftsresultater gir grunnlag for å dekke krav til
egenfinansiering av investeringer, for å begrense bruk av oppsparte midler på fond. Brutto investeringer
er angitt til 1,1 milliarder kroner per år, noe som innebærer krav til egenfinansiering på om lag 95
millioner kroner per år.
Grunnlaget for disse resultatene ligger i at det er lagt inn forutsetninger om betydelige effekter av
omstilling og effektivisering i årene fremover. Hovedsakelig gjennom:
•

Vedtatt dimensjonert bemanning som allerede har gitt en innsparing på cirka 100 årsverk
(netto).

•

Etter rådmannens vurdering er det grunnlag for ytterligere effektivisering tilsvarende 50 årsverk,
men deler av effektiviseringsgevinstene vil også kunne komme fra kjøp av varer og tjenester.

•

Ut over dette er det behov for å ta ned driften med cirka 2 prosent, eller 150 millioner kroner,
for å ha egenkapital til investeringer og for å etablere et politisk handlingsrom.
En slik omstilling vil være krevende og må derfor skje gradvis. Etter rådmannens vurdering bør
det være mulig å ta ned driften med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner
i 2022 og 150 millioner kroner i 2023.

Årsbudsjett 2020
Budsjettet som behandles i høst er bygget fra toppen og ned og er derfor mindre detaljert enn det som
er vanlig i økonomiplansammenheng. Det legges opp til at et mer detaljert og konkretisert budsjett, som
er bygget nedenfra og opp, skal være klart for behandling i 1. tertialrapport 2020.
Rådmannens forslag er et rammebudsjett som vedtas på programområdenivå. Rådmannen vil deretter
fordele rammen på de ulike virksomhetene, slik at disse kan drives fra 1. januar 2020.
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Tiden fra 1. januar fram til behandling av 1. tertialrapport i juni 2020 gir rom for politikkutvikling
innenfor de ulike områdene, slik at de folkevalgte får et nødvendig grep om helheten i det endelige
budsjettet.
De årlige budsjettforslagene er normalt forankret i overordnet planverk, så som kommuneplanens
samfunnsdel og temaplaner som følger av denne og av kommunens planstrategi. Per i dag har hver av
de tre tidligere kommunene sin kommuneplan og sine temaplaner, mens den nye kommunen ikke har
noe overordnet planverk på plass.
Mål- og resultatstyring
Alle tre kommuner har i dag en form for mål- og resultatstyring som en del av styringssystemet, men
metodene er ikke sammenfallende. Det er kommunestyrene som har vedtatt de ulike målene i
forbindelse med budsjettbehandlingen. Det har så vært rapportert i årsmeldingen og i tertialrapportene
i forhold til måloppnåelse i perioden.
I budsjettprosessen i forkant av budsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 har det ikke vært mulig å
innhente politisk forankring for mål innenfor de ulike programområdene. Tiden fra 1.1.2020 og fram til
budsjettet legges frem i oktober vil brukes til å sikre slik forankring. Mål- og resultatstyring vil deretter
være en fast del av budsjett/økonomiplan og rapporteringen i Drammen kommune.
Rammer for programområdene
Rådmannen har lagt til grunn at utgangspunktet for budsjettarbeidet er summen av budsjett 2019 i de
tre tidligere kommunene, justert i 1. tertialrapport 2019. Budsjettet er fordelt på de ulike
programområdene på bakgrunn av hvordan ressursforbruket på de ulike tjenesteområdene er per i dag.
Dernest er det foretatt en rekke tekniske justeringer. Alle engangsutgifter i 2019 er trukket ut av
budsjettet, slik som for eksempel utgifter til valggjennomføring og utgifter forbundet med selve
kommunereformprosessen m.m.
Videre er det lagt inn helårsvirkning av allerede iverksatte tiltak som skal følges opp fra 1.1.2020.
Programområdene i den nye kommunen sammenfaller ikke helt med den praksis de tidligere
kommunene har hatt til nå. Det er flere nye programområder, og det er gjort en kvalitetssikring, så langt
det har latt seg gjøre per nå, av at budsjettmidler til de ulike tjenester er ført på rett programområde.
Dette kvalitetssikringsarbeidet må videreføres når budsjettene skal detaljeres, og frem mot
behandlingen av 1. tertialrapport.
For hvert programområde er det gjort endringer i dimensjonering (bemanning) i forhold til de tre
nåværende kommunene. Hvis en virksomhet har for mange ansatte i forhold til besluttet
dimensjonering, blir dette kompensert i form av et engangstilskudd i 1. halvår 2020. Virksomhetslederne
får i oppdrag å se til at virksomheten har et driftsnivå i tråd med besluttet dimensjonering.
Bemanningen i kommunene er redusert med netto 100 årsverk. Rådmannen legger til grunn at det er et
ytterligere effektiviseringspotensial på om lag 50 årsverk. I tillegg er det behov for et redusert driftsnivå
for å har rom for egenfinansiering av investeringer.
I den grad arbeidet med harmonisering av kommunale priser, avgifter og gebyrer utløser flere
gratisplasser (eksempelvis i barnehage) er programområdet kompensert for dette.
Det er justert for demografiske endringer i programområder der dette er aktuelt.
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Det er tatt hensyn til endringer i husleie og til andre særskilte forhold som gir budsjettmessige
konsekvenser.

Harmonisering av priser, avgifter, gebyrer, egenandeler, kvalitet og tilgjengelighet
Det er det viktig at kommunale tjenester leveres med like høy kvalitet uavhengig av hvor i kommunen
den enkelte bor. Likeledes bør enhetskostnadene for brukerne være de samme for den enkelte tjeneste.
Når tre kommuner slås sammen, er det behov for å harmonisere tjenestetilbud, gebyrer, satser,
strukturer og systemer.
Målene for harmoniseringsarbeidet i Drammen kommune er å sikre gode løsninger, stabil og sikker drift
og økonomisk bærekraft i kommunen.
Det er kartlagt en lang rekke områder hvor det er behov for harmonisering. Det vil ikke være
hensiktsmessig eller praktisk mulig å harmonisere alt innen 1.1.2020. Rådmannen har foretatt en
tredeling av behovet for harmonisering:
1. Hva som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020
2. Hva som bør eller må harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av 2020, i
forkant av arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
3. Hva som kan harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av
kommunestyreperioden
Forhold som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020 er innarbeidet i
driftsbudsjettet. Eksempler på slike tiltak er gebyrsatser for selvkostområder, egenbetalingssatser for
helsetjenester og hjemmetjenester og institusjon. Videre blir det foretatt harmonisering av
tjenestekvalitet, som blant annet kriterier for tjenestetildeling av omsorgstjenester og bruk av startlån.
I 2020 vil programområdene arbeide videre med tjenesteutvikling, der blant annet de kartlagte
harmoniseringsbehovene blir lagt grunn.
Planprosesser og planstrategi 2020-2023
Arbeidet med det overordnede planverket er regulert i plan- og bygningsloven.
Som ny kommune vil Drammen ha behov for å utvikle og samordne politikk på alle områder. For å sikre
effektiv politisk styring må planarbeider og politikkutforming være behovsstyrt. Det utarbeides en
planstrategi for Drammen kommune 2020-2023, som skal sikre prioritering og samordning av
planprosesser og politikkutforming i valgperioden.
Planstrategi for Drammen kommune 2020-2023 utarbeides høsten 2019 for politisk
førstegangsbehandling i januar 2020. Deretter gjennomføres medvirkning og offentlig høring før endelig
behandling og vedtak i kommunestyret.
Kommuneplanens samfunnsdel vil være kommunens overordnede strategiske plan for alle områder og
omfatte både tjeneste- og samfunnsutvikling. Det forberedes oppstart av dette planarbeidet med
behandling av planprogram parallelt med sluttbehandling av planstrategien. Kommuneplanens
samfunnsdel forberedes med en framdrift frem mot endelig vedtak før sommeren 2021.
For å komme raskt i gang med utforming av politikk, styringsverktøy og planer vil rådmannen starte
tidlige forberedelser av planprosesser på utvalgte områder. Disse forberedelsene vil gå parallelt med
arbeidet med planstrategien og oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. Følgende områder foreslås
prioritert høyt i planstrategien og med umiddelbar oppstart av forberedelser til planprosesser:
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•
•
•
•
•

Klima- og miljø
Folkehelse
Frivillighet og deltakelse
Levekår og inkludering
Næring

Kommuneplan
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en
arealdel. Handlingsdelen, som spenner over fire år, skal revideres årlig.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og
bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale
planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.
I kommuneplanens samfunnsdel tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlag for
programområdenes planer og virksomhet.
Arbeidet med kommuneplanen starter med at det utarbeides planprogram for selve prosessen. Forslag
til planprogram skal behandles i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2020.
Arbeidet med kommuneplanen forutsetter en stor grad av medvirkning fra offentlige og private aktører
og fra lokalsamfunnet i sin alminnelighet. Det vil bli lagt til rette for medvirkningsprosesser i 2020 og i
første halvår 2021. Rådmannen tar sikte på at kommuneplanens samfunnsdel skal kunne behandles av
kommunestyret våren 2021.
Politisk forankring av budsjettene
Budsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 legges fram i oktober 2019. Budsjettet er forankret i politisk
plattform, dokumentet Veivalg nye Drammen og i signaler fra fellesnemnda.
Revidert budsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 legges fram i juni 2020 og skal reflektere politiske
prioriteringer og føringer gitt av kommunestyret.
Budsjett 2021 – økonomiplan 2021-2024 legges fram i oktober 2020 og skal reflektere politiske
prioriteringer og føringer gitt av kommunestyret.
Budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025 legges fram i oktober 2021 og vil være det første
budsjettdokumentet som er forankret i et tilnærmet komplett overordnet planverk.

Handlingsrom for politiske prioriteringer
Drammen kommune har i utgangspunktet en stram økonomisk situasjon. Det blir ikke mer penger av at
tre kommuner slår seg sammen. Nye regler for kommunenes betaling av avdrag på lån vil gi en
merkostnad på anslagsvis 45 millioner kroner årlig fra 2020. I forbindelse med etableringen av den nye
kommunen skal diverse kommunale samarbeid avvikles og dette får økonomiske konsekvenser for
kommunen, i hvert fall i en overgangsperiode.
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Kommunen skal ha et netto driftsoverskudd. Den daglige driften i programområdene må derfor
dimensjoneres slik at det er igjen et handlingsrom for politiske prioriteringer. Det er nødvendig for
rådmannen å være restriktiv når rammene til programområdene fastsettes, inntil kommunestyret har
definert et politisk grunnlag.

Moderate investeringer i årene framover
Rådmannen foreslår i budsjettforslaget kun en videreføring av investeringer som allerede er under
gjennomføring eller bundet opp med kontrakter i de tidligere kommunene. Dette tilsvarer en
investeringsramme på 843 millioner kroner i 2020.
Rådmannen har lagt ved en liste over de resterende investeringene som ligger inne i økonomiplanen i de
tre tidligere kommunene i dag. Rådmannen tar i budsjettforslaget ikke stilling til om, og når, de ulike
prosjektene på denne lista bør realiseres.
Rådmannen legger opp til en total investeringsramme på 4,4 milliarder kroner i fireårsperioden. Det gir
kommunestyret mulighet til å prioritere enkeltprosjekter i forhold til helheten i den nye kommunen.

Økonomiske hovedtrekk
Rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 for nye Drammen kommune tar utgangspunkt i årets
budsjett for dagens tre kommuner. Effektiv drift vil være nødvendig for å sikre en sunn balanse mellom
inntekter og utgifter. Det vil imidlertid ta tid å hente ut stordriftsfordelene, og det må i tillegg påregnes
pukkelkostnader ved oppstarten av den nye kommunen.

Økonomisk status ved utgangen av 2. tertial i dagens kommuner
Rådmannen har lagt de tre kommunenes reviderte budsjetter fra 1. tertialrapport til grunn for arbeidet
med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det samlede driftsnivået er forutsatt videreført i
Drammen kommune i 2020. De tre kommunene har alle lagt frem økonomirapporter per 2. tertial.
Rådmannen konstaterer at de tre kommunene samlet ligger an til et overforbruk på programområdene
på mellom 50 og 60 millioner kroner ved årsslutt.
Overforbruket er for alle de tre kommunene først og fremst knyttet til helse, sosialhjelp i NAV,
rusomsorg, psykiatri og eldreomsorg.
De tre kommunene har hatt god skatteinngang i 2. tertial 2019, slik at veksten i sentrale inntekter langt
på vei vil kunne dekke forventet merforbruk. Skatteveksten er imidlertid å betrakte som en
engangseffekt i 2019, som ikke videreføres i 2020.
Rådmannen konstaterer følgelig at kostnadsnivåene ved inngangen til 2020 er høyere enn det som er
lagt til grunn i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Dette forsterker behovet for omstilling.

Ansvar for mer- / mindreforbruk
Rådmannen vil fra 2020 og videre fremover legge opp til at virksomhetene må ta ansvar for mer/mindreforbruk i et budsjettår. Virksomheter som har mindreforbruk kan forvente å få dette med seg
inn i neste budsjettår. Virksomheter som har merforbruk må påregne å bidra til inndekningen neste
budsjettår. Rådmannen vil i løpet av 2020 utarbeide et regelverk for dette som gjør at ordningen er så
forutsigbar som mulig.
Tidligere Drammen kommune har hatt en slik praksis. I overgangen skal regnskapene for de tre
kommunene avsluttes for siste gang, og den nye kommunen vil ha en til dels annerledes
virksomhetsstruktur. Dette må derfor tilpasses fra 2020.
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Etter regnskapsavslutningen i de tre kommunene for 2019 vil rådmannen se nærmere på mer/mindreforbruk i de ulike programområdene. Rådmannen vil i så stor grad som mulig også i 2020 følge
prinsippet om at mindreforbruket knyttet til programområdet legges som tillegg til rammen i 2020, og at
det må forventes ansvar for merforbruk. Rådmannen vil legge dette fram som forslag for
kommunestyret i 1. tertialrapport 2020.

Rammebetingelser fremover
Det må påregnes at de økonomiske rammebetingelsene for kommunesektoren blir strammere. Som
følge av lavere befolkningsvekst og dermed mindre vekst i kommunenes demografikostnader er den
reelle veksten i kommunenes frie inntekter redusert, og er i statsbudsjettet foreslått å ligge i
størrelsesorden 1,3 milliarder kroner i 2020. For Drammen kommune blir utfordringene forsterket av
lavere befolkningsvekst, ikke minst i de yngre aldersgruppene. Det vises til nærmere omtale av
befolkningsutviklingen under kapitlet Samfunnsutvikling – demografi.
De tre kommunene som fra 2020 utgjør Drammen kommune har siden 2018 hatt stor reduksjon i
bosettingen av flyktninger. Dette medfører betydelig reduksjon i inntektene fra integreringstilskudd og
særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger i den kommende økonomiplanperioden. Dette vil kreve
fortsatt omstilling innenfor de aktuelle tjenesteområdene, men erfaringsmessig er det krevende å
tilpasse utgiftsnivået i takt med inntektsbortfallet.
Drammen kommune vil også få en betydelig budsjettbelastning i form av inntektsbortfall fra
interkommunale selskaper og samarbeid samt vertskommunesamarbeid som følge av
kommunesammenslåinger fra 1. januar 2020. I tillegg vil man miste inntekter fra Drammen Drift KFs salg
til eksterne kunder når foretaket fra 2020 innlemmes i Drammen kommunes basisorganisasjon. Netto
belastning som er innarbeidet i budsjettet utgjør 36,7 millioner kroner.
Drammen kommunes finansutgifter vil øke betydelig i 2020. Dette må i en viss grad ses i forhold til
økning i lånegjelden som følge av store investeringer i 2019, spesielt innenfor skoleområdet i tidligere
Drammen kommune. I tillegg påvirkes finansutgiftene av høyere rentenivå de nærmeste årene. I tillegg
vil avdragsutgiftene øke betydelig fra 2020, med om lag 45 millioner kroner, som følge av nye regler for
beregning av minimumsavdrag i ny kommunelov.
I sum innebærer disse forholdene stramme økonomiske rammer for Drammen kommune i
2020. Rådmannen legger derfor opp til et netto driftsresultat i null det første året, og foreslår at
forutsatt egenfinansiering av investeringene sikres gjennom bruk av disposisjonsfondet.
For å opprettholde det økonomiske handlingsrommet og sikre en sunn balanse mellom inntekter og
utgifter, med rom for egenfinansiering av investeringene, ser rådmannen at det er helt nødvendig å
innarbeide tilpasningstiltak i økonomiplan 2020-2023:
•
•
•

Vedtatt dimensjonert bemanning har allerede gitt en innsparing på cirka 100 årsverk (netto)
Etter rådmannens vurdering er det grunnlag for ytterligere effektivisering tilsvarende 50 årsverk,
men deler av effektiviseringsgevinstene vil også kunne komme fra kjøp av varer og tjenester.
Ut over dette er det behov for å ta ned driften med cirka 2 prosent, eller 150 millioner kroner,
for å ha egenkapital til investeringer og for å etablere et politisk handlingsrom.
En slik omstilling vil være krevende og må derfor skje gradvis. Etter rådmannens vurdering bør
det være mulig å ta ned driften med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner
i 2022 og 150 millioner kroner i 2023.
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Hovedstørrelser i Drammen kommunekasses driftsbudsjett
Drammen kommunes totale disponible ramme (sum inntekter) er på 7 487 593 000 kroner i 2020, jfr.
forskriftskjema 3 - økonomisk oversikt drift. De totale inntektene består av sentrale inntekter på
6 058 995 000 kroner, og andre inntekter på til sammen 1 428 598 000 kroner. Andre inntekter består av
gebyrer, egenbetalinger, avgifter og overføringer. Programområdenes netto rammer er på 5 254 591
000 kroner, som inkluderer andre inntekter. Tabellen nedenfor viser hovedstørrelser i Drammen
kommunekasses driftsbudsjett for planperioden:
Hovedstørrelser i Drammen kommunekasses driftsbudsjett:
2020

2021

2022

2023

Skatt og rammetilskudd

- 5 771 704

- 5 815 704

- 5 848 079

- 5 892 719

Andre sentrale inntekter

- 287 291

- 232 230

- 219 039

- 215 003

Programområdenes rammer

5 253 791

5 287 727

5 275 527

5 283 227

Sentrale utgifter – pensjon mv

685 895

614 252

562 705

507 035

Finansielle poster

119 309

120 327

145 447

175 557

- 25 628

- 83 440

- 141 903

0,00 %

0,34 %

1,12 %

1,89 %

- 83 600

- 74 373

- 16 560

-

-

-

-

41 903

83 600

100 000

100 000

100 000

Netto driftsresultat
Resultatgrad*
Bruk av disposisjonsfond
Overføring til disposisjonsfond
Overført til investeringsregnskapet (egenfinansiering)

*Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Grunnlag for budsjettet
Økonomiske handlingsregler
Det er utarbeidet økonomireglement for Drammen kommune i henhold til ny kommunelov, jfr. vedlegg
økonomireglement for Drammen kommune.
Kommunestyret skal ved behandlingen av økonomiplanen fastsette finansielle mål for den langsiktige
styringen av kommunens økonomi, jfr. kommuneloven §14-2. De finansielle måltallene skal tydeliggjøre
kommunestyrets mål for økonomisk utvikling i kommunen, og være retningsgivende for
budsjettarbeidet.
Handlingsreglene som er definert for Drammen kommune skal sikre forsvarlig økonomiforvaltning og
økonomisk handlingsevne over tid. Følgende økonomiske handlingsregler er innarbeidet i forslaget til
økonomireglement for Drammen kommune:
1. Bærekraftig utvikling
a. Fondsreserve (disposisjonsfond) på minimum 3 prosent av kommunekassens brutto
driftsinntekter
b. Rentesikringsfond som inngår i disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør minimum 1
prosent av kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til
ordningen med startlån
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2. Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer i Drammen Eiendom KF og
Drammen kommunekasse på minimum 15 prosent av ikke-rentable investeringer korrigert for
tilskudd og merverdiavgift. Det forventes at dette måltallet justeres til minimum 20 prosent
innen en 10 årsperiode.
3. Drammen kommune skal ha et eier-risikofond på minst 20 millioner kroner.
4. Drammen kommune skal ikke ha eiendomsskatt.
5. Det er også et uttalt mål at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,75 prosent av brutto
driftsinntekt.
Dagens tre kommuner er forventet å ha disposisjonsfond på til sammen 554,6 millioner kroner per
utgangen av 2019. Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2020 å disponere 83,6 millioner kroner fra
disposisjonsfondet til egenfinansiering av investeringer. Fondet vil etter dette stå til rest med
471,0 millioner kroner. Dette er 148,9 millioner kroner mer enn de økonomiske handlingsreglene krever.
Drammen kommune vil dermed ved utgangen av 2020 ha disposisjonsfond som oppfyller
forutsetningene i punkt 1 a og b og punkt 3 i handlingsreglene.
Prognose disposisjonsfond 2020-2023
Beløp i millioner kr.

2020

2021

2022

2023

Saldo disposisjonsfond per 1.1 (prognose)
Budsjettert bruk (rådmannens forslag)
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond

554,6
-83,6

471,0
-74,4

396,6
-16,6

380,0

Saldo disposisjonsfond per 31.12.2020 (prognose)

471,0

396,6

380,0

421,9

216,0
86,0
20,0

224,5
90,6
20,0

224,4
95,0
20,0

225,1
99,3
20,0

Handlingsreglenes reservekrav per 31.12 (prognose)

322,0

335,1

339,4

344,4

Avsetning ut over handlingsreglenes krav

148,9

61,5

40,6

77,6

41,9

Generell reserve (tilsv. 3 % av bto. driftsinntekter)
"Rentesikringsfond" (1 % av brutto lånegjeld)
"Eier-risikofond"

Handlingsregelen om 15 prosent egenfinansiering av ikke-rentable investeringer er fulgt opp ved bruk av
disposisjonsfond.

Side 42 av 262

Økonomiplan for 2020-2023

Sentrale inntekter
Statsbudsjettet 2020
Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober i år. Rådmannen har i forslaget til økonomiplan 20202023 bygget på de forslag og forutsetninger som regjeringen legger opp til for 2020. Regjeringen legger
til grunn at kommunene går inn i 2020 med et godt økonomisk fundament. God inntektsvekst har gitt
gode netto driftsresultater og det er få kommuner som er i ROBEK (register om betinget godkjenning og
kontroll).
Kommunesektorens inntekter vokser reelt med knapt 3,2 milliarder kroner i 2020 (0,6 prosent) fra
anslått nivå i revidert nasjonalbudsjett 2019:
•
•
•
•

Frie inntekter
Oppgaveendringer
Øremerkede tilskudd
Gebyrinntekter

1,3 milliarder kroner
0,1 milliarder kroner (barnehage og SFO)
1,4 milliarder kroner
0,5 milliarder kroner

Det er for 2020 lagt til grunn en kommunal deflator på 3,1 prosent, herav lønnsvekst på 3,6 prosent og
prisvekst på om lag 2,2 prosent.
De frie inntektene for kommunene økes nasjonalt med 1,3 milliarder kroner, men handlingsrommet er
lavt:
•
•
•
•

økte demografiutgifter - 1,3 milliarder kroner
reduserte pensjonsutgifter – anslagsvis 400 millioner kroner
statlige satsinger innenfor veksten i de frie inntektene på 550 millioner kroner opptrappingsplan rusfeltet med 150 millioner kroner og tidlig innsats i skolen med 400 millioner
kroner
Dette innebærer et negativt handlingsrom på 150 millioner kroner

Kommunal skattøre
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner. Basert på målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent
kommunenes samlede inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skattøren for 2020 for
personlige skattytere reduseres med 0,45 prosentenheter til 11,10 prosent.
Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre om lag 207,2 milliarder
kroner i 2020, en nominell vekst på 2 prosent fra 2019. Økningen er moderat på grunn av de betydelige
merskatteinntektene i 2019. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet
på en sysselsettingsvekst på 1 prosent og en årslønnsvekst på 3,6 prosent fra 2019 til 2020.
Kommunal skattøre 2019 og 2020
Skattøre 2019
Forslag skattøre 2020

Kommune
11,55 %
11,10 %
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Andre tilskudd
For enkelte øremerkede tilskuddsordninger innebærer forslaget til statsbudsjett 2020 en reell nedgang;
•
•

•

Tilskudd til ressurskrevende tjenester – det foreslås at innslagspunktet oppjusteres med 50 000
kroner utover årets lønnsvekst. Dette er beregnet å gi et inntektsbortfall på 6,5 millioner kroner
for Drammen kommune. Aktuelle programområder er kompensert for dette.
Satsene for integreringstilskuddet oppjusteres i gjennomsnitt med om lag 1,3 prosent. I forhold
til kommunal deflator innebærer dette en reell nedgang i satsene på 1,8 prosent, tilsvarende en
mindreinntekt på om lag 1,7 millioner kroner.
Satsene for særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger foreslås nedjustert med om lag 0,6
prosent. Dette tilsvarer en reell nedgang på 3,7 prosent, tilsvarende en mindreinntekt i
størrelsesorden 1,6 millioner kroner.

Skatt og rammetilskudd
Det legges til grunn at Drammen kommune vil ha frie inntekter fra skatt og rammetilskudd på 5 771,7
millioner kroner i 2020. Dette fordeler seg med 3 016,3 millioner kroner i skatteinntekter og 2 755,4
millioner kroner i rammetilskudd. I forhold til frie inntekter i dagens tre kommuner i 2019 gir dette en
økning på nesten 3,8 prosent.
Beregningene er basert på forutsetning om reell vekst i kommunenes frie inntekter på 1,3 milliarder
kroner i 2020. Det er ikke gitt signaler fra regjeringen om realveksten i de frie inntektene for 2021 og
framover. Rådmannen legger likevel til grunn at staten fortsatt vil gi full demografikompensasjon, og
legger opp til reell vekst i samsvar med dette. Basert på foreløpige beregninger etter samme metode
som benyttes av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er det lagt
til grunn en reell vekst i de frie inntektene med 1,46 milliarder kroner i 2021 og 2022 og 1,87 milliarder
kroner i 2023. Det er for hele perioden benyttet befolkningsframskriving etter MMMM-alternativet til
SSB både for landet og Drammen kommune. Basert på disse forutsetningene er det i forslaget til
økonomiplan 2020-2023 lagt til grunn en vekst i kommunens frie inntekter på 43,1 millioner kroner i
2021, 31,9 millioner kroner i 2022 og 44,1 millioner kroner i 2023.
Skatteinntektene
Skatteanslaget for 2020 bygger på forutsetningene i forslaget til statsbudsjett om en økning på 2,1
prosent over det oppjusterte anslaget for 2019. Hensyntatt den kommunale deflatoren på 3,1 prosent
innebærer dette at skatteinntektene forventes å bli reelt redusert med om lag 1 prosent i 2020. Dette
skyldes at oppjusteringen av årets skatteinntekter med 4,23 milliarder kroner ved fremleggelsen av
statsbudsjettet ikke videreføres neste år.
Vurderingen av skatteanslaget for 2020 er basert på et gjennomsnitt av siste tre års skattenivåer i
dagens tre kommuner. Dette gir en skatteinntekt per innbygger på nær 92,5 prosent av
landsgjennomsnitt for 2020. Dette er også nær det faktiske nivået fra 2018 (siste kjente hele år for sum
skatt) for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.
Drammen kommunes skatteinntekter i 2020 er etter dette anslått til 3 016,3 millioner kroner. I forhold
til anslåtte skatteinntekter for dagens tre kommuner i 2019 tilsvarer dette en vekst på 2,4 prosent neste
år. Basert på forutsatt skatteinngang både lokalt og nasjonalt vil Drammen kommune motta 108,3
millioner kroner i netto inntektsutjevning i 2020. Skatt og inntektsutjevninger er dermed forutsatt å
utgjøre 3 124,6 millioner kroner neste år.
Fremover i tid legges inn det samme skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet, og dette gir reell
vekst i skatteinntektene på 0,6 prosent per år. Sum skatt og inntektsutjevning i 2020-priser vil med disse
forutsetningene stige til 3 143,7 millioner kroner i 2021, 3 162,3 millioner kroner i 2022 og til 3.184,7
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millioner kroner i 2023. Inntekstveksten forklares med forutsatt befolkningsutvikling og reell vekst i frie
inntekter.
Rammetilskuddet
Drammen kommunes rammetilskudd for 2020 før inntektsutjevning er beregnet til 2 647,1 millioner
kroner. Dette er å anse som endelig nivå hvis ikke Stortinget foretar justeringer. Som omtalt ovenfor er
netto inntektsutjevning beregnet til 108,3 millioner kroner, slik at samlet rammetilskudd i 2020 blir 2
755,4 millioner kroner. Målt i forhold til rammetilskudd før inntektsutjevning for nåværende kommuner
er neste års rammetilskudd nesten 6,4 prosent høyere. Denne veksten er imidlertid påvirket av
innlemming av øremerkede tilskudd og diverse oppgaveendringer.
Nærmere om forutsetningene for rammetilskuddet i 2020:
•

•

•

•
•
•

Inntektsutjevningen for den nye kommunen blir cirka 20 millioner kroner lavere enn det som er
lagt til grunn i budsjettene for dagens tre kommuner i 2019. Dette skyldes at den særskilte
inntektsutjevningen Nedre Eiker og Svelvik kommuner i dag mottar, som følge av skatteinntekt
per innbygger under 90 prosent av landsgjennomsnittet, vil bortfalle neste år som følge av at
den nye kommunen anslås å få skatt per innbygger på 92,5 prosent av landsgjennomsnittet.
Utgiftsutjevningen endres som følge av nye kriteriedata for 2020 og omvekting mellom
sektornøklene basert på nye regnskapstall fra KOSTRA. Utgiftsutjevningen gir et trekk for
Drammen kommune på 15,1 millioner kroner i 2020, da kommunen etter inntektssystemets
kriterier er svakt billigere normativt å drive enn landsgjennomsnittet med utgiftsindeks 0,994.
Dagens tre kommuner har til sammenligning et samlet trekk fra utgiftsutjevningen på 40,3
millioner kroner i 2019, det vil si at trekket fra utgiftsutjevningen er 25,2 millioner kroner lavere
neste år. Mye av dette skyldes kommunereformen, men også nye kriteriedata i 2020 og
omvekting av kostnadsnøkkelen.
Drammen kommune vil fra 2020 motta storbytilskudd på linje med kommunene Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger og Kristiansand. For 2020 utgjør Drammens tilskudd 38,5 millioner
kroner. Siden kommuner som mottar storbytilskudd ikke kan motta regionsentertilskudd blir
netto merinntekt for Drammen cirka 28,5 millioner kroner.
Drammen kommune vil fra 2020 motta inndelingstilskudd på 29,4 millioner kroner. Dette er en
overgangsordning for kommuner som slår seg sammen, og tilskuddet beholdes uendret de neste
15 årene i faste priser. Deretter trappes tilskuddet ned til null over en periode på fem år.
Drammen kommune vil motta skjønnstilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken med 7,75
millioner kroner i 2020. Dette er samme nivå som dagens tre kommuner mottar i 2019.
Det foretas en rekke innlemminger og trekk i rammetilskuddet, knyttet til innlemming av
øremerkede tilskudd og oppgaveendringer. Totalt innebærer dette en netto tilførsel i
rammetilskuddet på 1 783,2 millioner kroner på landsbasis. Drammens kommunes andel av
disse endringene er bygget inn i neste års rammetilskudd som innbyggertilskudd/
utgiftsutjevning. Virkningen av de ulike endringene er innarbeidet i de aktuelle
programområdenes rammer. Netto økning av rammene utgjør om lag 54 millioner kroner. Av
dette er 45,6 millioner kroner kompensasjon for at det øremerkede tilskuddet til
lærernormen/tidlig innsats i skolen er lagt inn i rammetilskuddet. Dette tilsvarer tilskuddet
dagens tre kommuner mottar i år, som er 7,8 millioner kroner høyere enn innlemmet beløp i
rammetilskuddet på 38,2 millioner kroner. Regjeringen forutsetter at resterende del av det
øremerkede tilskuddet dekkes opp gjennom veksten i de frie inntektene.

Det vises for nærmere vurdering av de enkelte endringene de under omtalen av programområdene.
Utover i planperioden er nivået på rammetilskuddet videreført med den informasjonen som så langt
foreligger med noen få endringer i 2021 samt endringer i folketall og reell vekst i de frie inntektene. Sum
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rammetilskudd før inntekstutjevning er anslått å vokse med 24,9 millioner kroner i 2021 (+ 0,9 prosent),
13,7 millioner kroner i 2022 (+ 0,5 prosent) og med 22,3 millioner kroner i 2023 (+ 0,8 prosent). Til
sammenlikning er folketallet i Drammen kommune anslått å vokse med om lag 0,9 prosent per år basert
på SSBs befolkningsframskriving – alternativ MMMM.
Reformstøtte ved kommunesammenslåing
Når kommunesammenslåinger trer i kraft, vil den nye kommunen få utbetalt reformstøtte og motta
inndelingstilskudd i inntektssystemet. Som omtalt ovenfor er inndelingstilskuddet til Drammen
kommune lagt inn i neste års rammetilskudd med 29,4 millioner kroner, mens reformstøtten utbetales
som et engangstilskudd differensiert etter innbyggertallet i den nye kommunen i januar 2020. For
Drammen kommune vil dette utgjøre om lag 33,5 millioner kroner. Reformstøtten ses i sammenheng
med avsatte midler til overgangskostnader ved oppstarten av den nye kommunen. Blant annet kan det
ikke påregnes full effekt av forutsatte effektiviseringstiltak det første året.

Andre sentrale inntekter
Integreringstilskudd
For 2019 anmodet IMDi de tre nåværende kommunene om å bosette 85 personer, hvorav 6 enslige
mindreårige flyktninger. I budsjettet og økonomiplanen er det forutsatt et bosetningstall på 85, hvorav 6
enslige mindreårige. Budsjettmessige konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport
2020 (se nærmere omtale i vedlegg 17).
Satsene for integreringstilskuddet er i forslaget til statsbudsjett 2020 foreslått justert med i
gjennomsnitt 1,3 prosent, det vil si 1,8 prosentenheter lavere enn den kommunale deflatoren. Det er
satsene for tilskudd til voksne og barn i familie i bosettingsåret som øker mest med 2,0 prosent. Samlet
integreringstilskudd over femårsperioden går etter dette opp fra 761 600 til 772 300 kroner for voksne
og barn i familie, noe høyere ved bosetting av enslige voksne personer (819 000 kroner) og noe lavere
for enslige mindreårige (765 000 kroner).
Forutsatt bosettingskvote vil medføre betydelig reduksjon i antall personer som utløser
integreringstilskudd etter hvert som de store bosettingskullene fra årene 2015 og 2017 faller ut av
tilskuddsordningen. Dette vil, i kombinasjon med reell nedgang i tilskuddssatsene, gi et betydelig
inntektsbortfall i planperioden. Inntektsbortfallet i fireårsperioden er beregnet til 59 millioner kroner,
fra 140 millioner i 2019 til 81,1 millioner kroner i 2023. Spesielt merkbar er endringen fra 2019 til 2020
med et beregnet inntektsbortfall på nesten 31 millioner kroner.
Det har vært betydelig inntektsbortfall også i årene 2018 og 2019. Det har derfor blitt gjennomført
rammereduksjoner innenfor berørte tjenesteområder som delvis motsvarer inntektsbortfallet.
Inntektsreduksjonen de kommende årene er i hovedsak relatert til bosettingskull som allerede har
gjennomført introduksjonsprogram, noe som gjør det mer krevende å tilpasse kommunens utgifter til de
reduserte inntektene.
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
I 2017 ble det innført et særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. Det mottas
tilskudd etter høy sats for bosatte personer under 16 år, mens det betales lav sats for personer mellom
16 og 20 år. I 2019 er tilskuddssatsene nominelt redusert med i gjennomsnitt 2,0 prosent. I forslaget til
statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen at neste års tilskuddssatser reduseres med ytterligere 0,6
prosent. Dette tilsvarer en reell nedgang på nesten 3,7 prosent når det korrigeres for kommunal
deflator.

Side 46 av 262

Økonomiplan for 2020-2023

Særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger – satser 2019 og 2020
Sats 2018 - lav
Sats 2018 - høy

2019
755 300

2020
750 950*

1 203 700 1 196 000*

Endring
-0,58 %
-0,64 %

* Forslag til statsbudsjett 2020
I tillegg er antall enslige mindreårige flyktninger redusert. Selv med en forutsetning om fortsatt
bosetting av 6 enslige mindreårige per år vil det bli en betydelig nedgang i antall personer som
Drammen kommune mottar tilskudd for, spesielt fra 2019 til 2020. Dette fører til mindreinntekter fra
særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger. I planperioden forventes inntektene fra ordningen å gå
ned fra 40 millioner kroner i 2019 til 34 millioner kroner i 2020. Videre fremover i perioden vil
inntektene holde seg forholdsvis stabile med forutsatt årlig bosettingstall.
Som nærmere omtalt under programområde 03 Forebyggende tjenester legger rådmannen opp til at
mindreinntektene fra særtilskuddet i 2020 i stor grad motsvares av uttrekk fra utgiftsrammen.
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken
Ordningene med kompensasjonstilskudd knyttet til etablering av omsorgsboliger og sykehjemsplasser
og skolebygg/svømmehaller og kirkebygg s videreføres i 2020 for prosjekter det tidligere er gitt tilsagn
om. Etter vedtak i Stortinget fastsettes renten i kompensasjonsordningene fra og med regnskapsåret
2017 lik Husbankens flytende rente fratrukket 0,5 prosentenheter. Basert på Husbankens renter for
november og desember 2019 er det lagt til grunn en rente på 1,42 prosent ved beregning av
kompensasjonstilskuddene i 2020.
Samlet kompensasjonstilskudd er for 2020 beregnet til 24,4 millioner kroner. Som følge av simulert
avdragseffekt vil kompensasjonsgrunnlaget avta gradvis utover i perioden. For 2023 er
kompensasjonstilskuddet anslått til 23,3 millioner kroner.
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Sentrale utgifter
Pensjonsutgifter
Drammen kommune har tre pensjonsleverandører. Det er besluttet å ha egen pensjonskasse, Drammen
kommunale pensjonskasse (DKP), som omfatter hovedtyngden av de ansatte. I tillegg er det kollektive
pensjonsordninger for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og lærere i Statens
pensjonskasse (SPK). Av kommunens tre pensjonsleverandører har DKP og SPK varslet lavere
pensjonspremie i 2020, mens KLP har en økning i premiesatsen. Nye satser fremgår av tabellen
nedenfor.
Pensjonspremier (arbeidsgivers andel) 2019 og 2020
Premiesatser
Drammen kommunale pensjonskasse (DKP)
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) - sykepleiere

2019
11,00 %
10,68 %

2020
10,10 %
11,15 %

Statens pensjonskasse (SPK) - lærere

10,70 %

10,42 %

De fastsatte premiesatsene for 2020 er lagt til grunn i beregningen av kommunens pensjonsutgifter.
Ordinær premie for 2020 er på grunnlag av aktuarberegninger for de tre pensjonsordningene anslått til
om lag 350 millioner kroner. I tillegg er reguleringspremie DKP og KLP foreløpig anslått til om lag 181
millioner kroner, tilsvarende 7 prosent av pensjonsgrunnlaget. Faktisk reguleringspremie vil først være
kjent høsten 2020, basert på virkningene av neste års lønnsoppgjør og G-reguleringen. Avregninger er
forutsatt å skje mot sentralt ansvar.
Det er dessuten regnet inn et påslag et prosentpoeng på premie til DKP for AFP 62-64 år. Denne
ordningen er arbeidsgivers ansvar, og påslaget skal dekke a konto refusjon til DKP som forvalter
ordningen på vegne av Drammen kommune. Ordningen vil bli avregnet mot sentralt ansvar ved årsslutt.
Ordinær premie og reguleringspremie for kommunens pensjonsordninger budsjetteres og utgiftsføres i
virksomhetenes regnskap, og der programområdenes rammer er tilpasset de beregnede utgiftene. I
henhold til den kommunale regnskapsforskriften er det imidlertid aktuarberegnet netto
pensjonskostnad[1] som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsresultatet korrigeres for
differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Dette benevnes som
premieavvik[2] og føres mot balansen, slik at bokførte premieinnbetalinger resultatmessig jevnes ut
over flere år. Balanseførte premieavvik amortiseres (tilbakeføres) med like store beløp over 7 år[3].
Den reelle årlige belastningen i kommuneregnskapet består således av beregnet netto pensjonskostnad
og amortisering av tidligere års premieavvik.

[1] Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser per 31.12 og parametere
for lønnsvekst, diskonteringsrente m.v. som fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
[2] Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Hvis betalt
premie er større enn nettopensjonskostnad inntektsføres differansen i kommuneregnskapet, mens differansen
utgiftsføres hvis betalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad.
[3] I henhold til revidert forskrift per 23.11.2011 skal balanseførte premieavvik som oppstår fra og med
regnskapsåret 2013 amortiseres over 7 år. Premieavvik som har oppstått tom. regnskapsåret 2010 amortiseres
over 15 år, mens premieavvik opp stått i årene 2011 og 2012 amortiseres over ti år.
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Sentrale pensjonsposter
Det er budsjettert med følgende forutsetninger på sentralt ansvar:

Premieavvik
Basert på mottatte aktuaroppgaver anslås at innbetalt premie i 2020 vil være betydelig høyre enn
beregnet netto pensjonskostnad. Som følge av dette er det foreløpig beregnet et premieavvik (som
inntektsføres) på 162,8 millioner kroner for 2020, som demper utgiftsbelastningen i driftsbudsjettet.

Amortisering av tidligere års premieavvik
Basert på mottatte aktuaroppgaver er det beregnet amortisering av tidligere års premieavvik med 120,1
millioner kroner i 2020. Dette innebærer at akkumulert premieavvik forventes å øke med 42,7 millioner
kroner neste år.

Bruk av premiefond
I pensjonskassenes balanse har man et fond for tilbakeførte premier og overskudd som benevnes
premiefond. Innestående midler på premiefondet kan kun benyttes til fremtidig premiebetaling, og det
er opp til forsikringstakeren å bestemme hvor mye som skal disponeres fra fondet.
Det anslås at tidligere Drammen kommune vil ha nesten 190 millioner kroner i premiefond i DKP per
utgangen av 2019, før årsoppgjørsdisposisjoner. I tillegg er det foreløpig anslått at om lag 80 millioner
kroner vil overføres til premiefond fra KLPs kursreserve ved Nedre Eiker og Svelvik kommunens
uttreden. Rådmannen foreslår at det disponeres 58 millioner kroner fra DKP’s premiefond til delvis
finansiering av reguleringspremien for 2020 og de påfølgende år. I tillegg forventes 1,7 millioner kroner
fra KLPs overskudd i 2019 tilført kommunen som bruk av premiefond.
Bruk av premiefond reduserer betalbar premie og medfører dermed tilsvarende lavere premieavvik. Det
betales ikke arbeidsgiveravgift av den del av premien som dekkes av premiefond, men utover dette gir
ikke bruk av premiefond resultateffekt i budsjettårets driftsregnskap. Redusert premieavvik gir
imidlertid lavere amortiseringskostnad i påfølgende år.

Regjeringen forutsetter reduserte pensjonskostnader
I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen til grunn at kommunesektoren vil få reduserte
pensjonskostnader i størrelse 450 millioner kroner i 2020. Det anslås om lag 400 millioner kroner av
dette gjelder kommunene. Regjeringen understreker at anslaget er beheftet med usikkerhet.
Ny offentlig tjenestepensjon innføres fra 2020. Dette innebærer at alle som er født i 1963 eller senere vil
omfattes av en annen tjenestepensjonsordning enn dagens. Den nye ordningen innebærer at det skal
lønne seg å jobbe lenger, og alle år i jobb fram til fylte 75 år skal gi pensjonsopptjening. Det er foreløpig
ikke mottatt oppdaterte beregninger som tar hensyn til virkningene av ny offentlig tjenestepensjon og
tidligere vedtatte samordningsregler. Rådmannen vil derfor komme tilbake til dette i 1. tertialrapport
2020.
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Lønnsreserve
I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på
3,6 prosent i budsjettforslaget for 2020. Programområdene er foreløpig kompensert for
helårsvirkningene av de lønnstillegg som er gitt i 2019 (overheng) med 59,8 millioner kroner. Dette
tilsvarer et overheng på om lag 1,5 posent.
Resterende del av forventet lønnsvekst, tilsvarende 2,1 prosent av lønnsmassen, er satt av til den
sentrale lønnsreserven med 80,9 millioner kroner. Den sentrale lønnsreserven vil bli fordelt mellom
virksomhetene når resultatene av neste års lønnsoppgjør foreligger.
Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til lønnsgrunnlaget som ligger til grunn for beregningen.
Ufordelt innsparingskrav
Det lagt til grunn et gradvis økende ufordelt omstillingskrav, stigende fra 50 millioner kroner i 2021 til
150 millioner kroner i 2023. Omstillingskravet er viktig for å sikre Drammen kommune tilstrekkelig
økonomisk handlingsrom og evne til egenfinansiering av framtidige investeringer. Det vises dessuten til
tidligere omtale av øvrige effektiviseringstiltak som er innarbeidet i programområdenes rammer fra og
med 2020.
Overgangskostnad
Det er knyttet usikkerhet til hvor raskt innsparingskravene kan realiseres. Det er derfor avsatt
33,5 millioner kroner i 2020 for å håndtere dette det første året. Beløpet sees i sammenheng med
reformstøtte fra staten som er engangsinntekter i 2020 på 33,5 millioner kroner. Dette er ment å dekke
overgangskostnader ved oppstarten av den nye kommunen.
Ufordelte husleie- og renholdsutgifter
Utgifter til husleie og renhold er trukket ut av programområdenes rammer og er foreløpig ført opp med
totalt 675 millioner kroner på sentralt ansvar. I tillegg til nåværende husleier i tidligere Drammen
kommunes budsjett 2019 er det beregnet en samlet husleie for eiendommer i Nedre Eiker og Svelvik
kommune som Drammen Eiendom KF overtar ansvaret for fra 1. januar 2020. Beløpet inkluderer også
nye og/eller endrede leieforhold i tidligere Drammen kommune i 2020.
Når utgifter til husleie og renhold er bedre tilpasset organisasjonsstrukturen i den nye kommunen, tas
det sikte på å tilbakeføre disse utgiftene til programområdene.
Programområdenes rammer
Budsjettene for Drammen kommune vedtas som nettobevilgning per programområde. Et
programområde er et sett med virksomheter og tjenester som sorterer inn under en felles
"overbygning". Et programområde består av flere virksomhetsområder som politisk hører inn under det
samme faste hovedutvalget. Med nettobevilgning for et programområde forstås øvre ramme for utgifter
og avsetninger med fradrag for de inntekter og bruk av avsetninger som hører hjemme i
programområdet.
De opprinnelige budsjettene er deretter justert for tekniske korreksjoner, behovsjustert bemanning, et
flatt effektiviseringskrav, nye varige tiltak som er kjent i kommunene i dag og demografi. Budsjettene
til hvert enkelt programområde er bygget opp etter følgende struktur:
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Budsjett 2019, tre kommuner
+- Tekniske justeringer
+- Vedtatt dimensjonert bemanning
- Effektiviseringskrav
+- Harmonisering
+- Nye tiltak
+- Justering for befolkningsendring (demografi)
= Budsjettramme per programområde
For nærmere omtale av rådmannens forslag til budsjett for det enkelte programområdet, se kapitlene
for hovedutvalgsområdene. Tabellen under viser programområdenes rammer i økonomiplanperioden:
Programområdenes rammer 2020-2023
Beløp i mill. kroner

P01 Skole
P02 Barnehager
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
P06 Hjemmetjenester og institusjon
P07 Rus og psykisk helse
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
P09 Kultur, idrett og frivillighet
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
P11 Utbygging og samferdsel
P12 Vann, avløp og renovasjon
P13 Arealplan og miljø
P14 Ledelse, styring og administrasjon
P15 Samfunnssikkerhet
P16 Næringsutvikling
P17 Arbeid og inkludering
P18 Politisk styring

2020

2021

2022

2023

1 088
814
391
315
338
963
162
368
277
6
81
-137
48
414
91
12
0
25

1 120
825
398
317
338
965
163
368
277
5
81
-137
47
386
88
12
0
34

1 120
825
398
317
338
965
163
368
277
5
80
-137
46
387
88
12
0
24

1 120
825
398
317
338
965
163
368
277
5
79
-137
44
387
88
12
0
34

Budsjettrammene er i utgangspunktet omregnet til 2020-kroner i samsvar med de forutsetninger for
lønns- og prisvekst som regjeringen har lagt til grunn i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen
legger til grunn en kommunal deflator på 3,1 prosent i 2020, basert på følgende forutsetninger:
Tekniske korrigeringer: pris- og lønnskompensasjon
•
•

Prisvekst:
Lønnsvekst

2,2 prosent (vekt 35 prosent)
3,6 prosent (vekt 65 prosent)
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Programområdene er foreløpig kompensert med 117,7 millioner kroner i helårsvirkninger av lønnstillegg
som er gitt i 2019 (overheng – beregnet til 59,8 millioner kroner). Forventet lønnsvekst utover overheng
fra årets oppgjør er avsatt til sentral lønnsreserve med om lag 80,9 millioner kroner. Den sentrale
lønnsreserven vil bli fordelt mellom virksomhetene etter hvert som resultatene av neste års
lønnsoppgjør foreligger.
I tillegg er engangsutgifter i 2019 trukket ut av budsjettet, slik som for eksempel utgifter til
valggjennomføring og utgifter forbundet med selve kommunereformprosessen m.m. Videre er det lagt
inn helårsvirkning av allerede iverksatte tiltak som skal følges opp fra 1.1.2020. Det er også justert for
varige tiltak som er vedtatt i 1. tertialrapport for de tre tidligere kommunene.

Vedtatt dimensjonert bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens på områder med statlig bemanningsnorm må effektivisering skje ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er det foretatt en styrkning av bemanningen på i alt
19 årsverk. Dette gir i sum en redusert bemanning på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være den virksomhetene trenger for
å kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og tilsvarende kvalitet som i dag.

Effektiviseringskrav
I tillegg til redusert dimensjonering med netto 100 årsverk, er det innarbeidet et nedtrekk på ytterligere
50 årsverk. Dette er fordelt ut som et flat kutt på om lag 0,5 prosent på programområdene. Dette er en
foreløpig fordeling, og rådmannen vil igangsette en prosess for vurdere hvordan effektiviseringen kan
fordeles mest mulig riktig mellom programområdene, alt etter tjenestens art. Rådmannen kommer
tilbake til dette i 1. tertialrapport.

Harmonisering
Enkelte harmoniseringstiltak har en direkte økonomisk effekt, mens andre tiltak handler
om harmonisering av praksis, reglementer og annet, uten at disse har økonomiske konsekvenser. Tiltak
som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020, og som har økonomisk konsekvens, er
innarbeidet i driftsbudsjettet. Eksempler på slike tiltak er gebyrsatser for selvkostområder,
egenbetalingssatser for helsetjenester og hjemmetjenester og institusjon.

Nye tiltak
Budsjettene er justert for nye tiltak som har økonomisk konsekvens i økonomiplanperioden. Det er blant
annet gjort korreksjoner for tapte inntekter som følge av at eierskap går inn i basis, og endringer i
vertskommunesamarbeid. Se nærmere omtale under. I tillegg er endringer som følge av statsbudsjettet
med blant annet innlemmelse av øremerkede tilskudd, oppgaveendringer mv. innarbeidet i budsjettene.
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Justering for befolkningsendring (demografi)
Befolkningsprognosen for Drammen kommune viser en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på cirka
0,94 prosent i økonomiplanperioden. Budsjettene for P01 Skole, P02 Barnehage; P05 Mennesker med
nedsatt funksjonsevne og P06 Hjemmetjenester og institusjon er korrigert for demografieffekter. Ny
demografivurdering viser reduksjon i antall barn i barnehage og antall elever i grunnskole sammenliknet
med 2019 nivå. Det er vekst i de eldste aldersgruppene over 67 år. Det vises til nærmere omtale av
befolkningsutviklingen under kapitlet Samfunnsutvikling – demografi.
Demografijusteringer i økonomiplanperioden 2020-2023
Beløp i 1000 kr.

2020

2021

2022

2023

P01 Skole

-4 800

-4 800

-4 800

-4 800

P02 Barnehager

-3 700

-3 700

-3 700

-3 700

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

8 000

8 000

8 000

8 000

P06 Hjemmetjenester og institusjon

10 000

10 000

10 000

10 000

SUM

9 500

9 500

9 500

9 500

Rådmannen foreslår at rammene for de aktuelle programområdene justeres i henhold til tabellen over.

Oppdrag til programområdene
De tre kommunene har i utgangspunktet en stram økonomisk situasjon. Kommunen har ikke råd til å
fortsette å drifte på samme nivå som de tidligere kommunene gjør i dag. Det er behov for å foreta
ytterligere kostnadsreduksjoner utover det som i dag er innarbeidet i budsjettene, slik at kommunens
drift er i tråd med tilgjengelige driftsrammer. Programområdene har behov for å ha tid til å kartlegge
muligheter for utvikling og effektivisering.
Rådmannen vil frem mot 1. tertialrapport 2020 gi kommunalsjefene i oppdrag å vurdere muligheter for
effektivisering og tilpasning av driftsnivå basert på de nye forutsetningene programområdene
har. Rammene skal oppleves stramme, men realistiske, og det er derfor viktig at prinsippet for
driftsreduksjon gjøres på en måte som ivaretar programområdenes behov i størst mulig grad.

Inntektsbortfall eierskap og vertskommunesamarbeid
Kommunesammenslåinger, både i Drammen og i flere omkringliggende kommuner, medfører endringer
i kommunenes eierskap og i ulike typer samarbeid. Antall eierkommuner reduseres. Det samme gjelder
vertskommunesamarbeid, og hvilke kommuner det er naturlig å samarbeide med endres. Dette
medfører inntektsbortfall fra en rekke interkommunale selskaper og samarbeid, samt
vertskommunesamarbeid som tidligere Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommuner har i dag. Samlet er
inntektsbortfallet som er innarbeidet i budsjettet beregnet til 36,7 millioner kroner, som vist i tabellen
under.
Bortfall av inntekter må dekkes inn i Drammen kommune fra 2020. Det er i økonomiplan for 2020-2023
lagt inn krav om innsparing og effektivisering, og det jobbes med ulike typer tiltak fremover.
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Bortfall av inntekter fra eierskap og kommunesamarbeid (millioner kroner)
Eierskap - selskaper
Drammensregionens Brannvesen IKS
Drammensregionens IKT
Kommuneadvokaten i Drammensregionen
Drammen Drift KF
Vertskommunesamarbeid/salg av tjenester
Salg av lønnstjenester
Salg av tjenester fra Kart og geodata
Barnevernsvakt
Total merbelastning for nye Drammen kommune

Bortfall inntekter
2,8
25,4
3,8
6,5

Innarbeidet i budsjett
2,8
19,0
3,8
4,0

4,7
2,9
1,2

3,0
2,9
1,2

47,2

36,7

Drammensregionens Brannvesen IKS
Drammensregionens Brannvesen IKS får reduserte inntekter ved at Sande kommune trer ut av
selskapet, samt ved at Røyken og Hurum går ut av Sør-Øst 110 IKS.

Drammen IKT
Drammen IKT (D-IKT) har bestått av kommunene Røyken og Sande, i tillegg til de tre tidligere
kommunene som nå slår seg sammen i Drammen kommune. Det er i tillegg ytt tjenester til IKS’er og
andre kommunalt eide foretak. Ved uttreden av Røyken og Sande kommuner, og redusert tjenestesalg
til øvrige foretak, faller inntektsgrunnlaget med 25,4 millioner kroner fra 2020. Det er gjort tiltak for å
redusere utgiftene før inngangen til 2020, og netto gir dette et inntektsbortfall på 19 millioner kroner
for Drammen kommune.

Kommuneadvokaten i Drammensregionen
Kommuneadvokaten i Drammensregionen har bestått av Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande
og Svelvik kommuner. Tre av kommunene, Røyken, Hurum og Sande, trer ut av det interkommunale
samarbeidet fra 2020. Reduksjon i eierbidrag medfører et inntektsbortfall på 3,8 millioner kroner.

Drammen Drift KF
Drammen Drift KF avvikles fra 1. januar 2020, og legges inn i Drammen kommunes basisorganisasjon.
Selskapet har i 2019 salg til eksterne kunder for 6,5 millioner kroner. Det åpnes ikke lenger for salg til
eksterne når virksomheten legges inn i kommunen, og salgsinntektene bortfaller i sin helhet. Det gjøres
tiltak for å tilpasse driften i forhold til inntektsbortfallet, og rådmannen har lagt inn en
budsjettkonsekvens på 4 millioner kroner i 2020.

Salg av lønnstjenester
Drammen og Nedre Eiker har solgt tjenester innenfor regnskap og lønn. Fra 1.1.20 vil enkelte kunder
falle fra, som 110-sentralen, Kirkelig fellesråd og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. I tillegg
bortfaller tjenestesalg til Lier og Øvre Eiker kommuner. Det gjøres tiltak for å tilpasse driften i forhold til
inntektsbortfallet, og rådmannen har lagt inn en budsjettkonsekvens på 3 millioner kroner i 2020.

Salg av tjenester Kart og Geodata
Tidligere Drammen kommune har hatt vertskommuneavtale med Sande kommune, knyttet til leveranse
av tjenester innenfor fagfeltet Kart og Geodata og behandling av saker etter matrikkelloven. Totalt sett
har dette gitt en inntekt på cirka 2,9 millioner kroner årlig. Vertskommunesamarbeidet avsluttes, og
inntekten vil falle bort i sin helhet.
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Barnevernsvakta
Barnevernsvakt har i tidligere Drammen kommune vært organisert som et interkommunalt samarbeid.
Som følge av at Hurum og Røyken blir en del av nye Asker kommune vil det være et inntektstap.
Gebyrer, avgifter og egenbetalinger
Som nevnt tidligere er programområdenes rammer en nettobevilgning. Det er i de fleste
programområder inntekter knyttet til gebyrer, avgifter og egenbetalinger. Forslag til betalingsregulativ
for de kommunale tjenestene i 2020 fremgår av kommunale betalingssatser og gebyrer 2020 under
rådmannens forslag til vedtak.
Det er foretatt sammenligning av gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i de tre tidligere kommunene.
Resultatet av denne sammenligningen viser at prissettingen har vært ulik. Behovet for harmonisering av
de ulikheter som er identifisert er vurdert med utgangspunkt i hva som må harmoniseres fra 1.1.20 og
hva som kan harmoniseres i 2020 og fremover. Harmoniseringsprosessen for gebyrer og betalingssatser
skal være formålstjenlig og sikre likebehandling for de sentrale tjenestene.
Harmoniseringen er foretatt med utgangspunkt i å opprettholde kommunens inntektsnivå for gebyrer
og betalingssatser, med fokus på prioriteringspunkter gitt i fellesnemnda 6. juni 2019:
•
•
•
•
•

Behovstilpasse tilbud om fri barnehageplass og moderasjonsordninger i SFO for familier med lav
inntekt.
Skjerming av personer med lav inntekt, spesielt de med inntekt under 3G, i forhold til helse- og
omsorgstjenester.
Gebyrsystemet skal oppleves rettferdig for innbyggere og næringsliv.
Gebyrer for teknisk sektor skal i størst mulig grad sikre full selvkostdekning.
For ikke lovpålagte kommunale servicetilbud skal selvkostprinsippet legges til grunn.

Harmoniseringen er foretatt med utgangspunkt i hva Drammen kommunes økonomiske rammer tillater.
Barnehage og SFO har harmonisert plasstyper, priser og moderasjonsordninger. Det er også harmonisert
priser for helse- og omsorgstjenester, med skjerming av personer med inntekt under 3G.
Kommunen har flere selvkostområder, herunder vann og avløp, renovasjon, tømming av slam, plan og
byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring, samt feietjeneste. For kommunens
selvkostområder er det foretatt nye beregninger. For disse områdene legges det til grunn målsetting om
full selvkostdekning, og en samlet kostnadsbase for de tre tidligere kommunene er det som styrer
gebyrnivåene. Plan- og byggesaksbehandling legger i 2020 til grunn 90 prosent selvkostfinansiering, og
økt selvkostgrad vil vurderes i økonomiplanperioden.
Tjenester som det ikke vurderes nødvendig å harmonisere fra 1.1.20, vil inkluderes i et
harmoniseringsarbeid etter at den nye kommunen er etablert. I de tilfeller der tjenestene er ulike, for
eksempel når det gjelder utleie av lokaler, kommunal grunn og kulturtilbud, er det forutsatt
harmonisering i 2020 og fremover.
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Finansielle poster
Finans- og gjeldsforvaltningen i Drammen kommune
Finansforvaltningen i Drammen Kommune er innrettet etter Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
som ligger som vedlegg til økonomiplanen.
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet
utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder. Fullmakter, instrukser og
rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet fastsetter avkastnings- og risikonivå som er akseptable
for forvaltning og plassering av likvide midler og midler beregnet for driftsformål og opptak av
gjeld/gjeldsforvaltning.
Drammen kommune har ikke kapital til langsiktig forvaltning. Reglementet åpner ikke opp for langsiktig
forvaltning av finansielle aktiva.
I henhold til reglementets punkt 2.2 skal finansreglementet vedtas årlig. Forslag til finans- og
gjeldsreglement følger som vedlegg. Reglementet gjelder for Drammen kommune, for virksomhet i
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 9 og interkommunalt samarbeid etter
kommunelovens § 17.
Lånefond
Rådmannen anbefaler at Drammen kommune etablerer et lånefond i samsvar med kommunelovens §
14-14. Lånefondet fungerer som en internbank i kommunen og det føres eget budsjett og regnskap for
lånefondet. Forslag til budsjett følger vedlagt til økonomiplanen.
Hensikten med lånefond er å ha enhetlig god styring og kontroll på hele kommunens gjeldsforvaltning.
Dette forsterkes når kommunen har etablert kommunale foretak. Lånefondet tar på vegne av
kommunen opp lån i markedet, og låner midlene videre ut til kommunekassen og kommunale foretak.
Lånefondet er ikke en selvstendig resultatenhet, men det utarbeides særskilt årsregnskap for fondet
hvor årlig renteoverskudd/-underskudd gjøres opp mot Drammen kommunekasse i forbindelse med
regnskapsavslutningen.
Med unntak av formidlingslån i Husbanken, skal alle låneopptak for Drammen kommune som juridisk
enhet og all betjening av ekstern gjeld skje i regi av Lånefondet. Låneopptak gjøres når det er behov for
finansiering av vedtatte investeringer. Vilkår for videreutlån til interne låntagere fastsettes årlig ved
behandling av økonomiplanen.
Mens kommunens eksterne gjeldsforpliktelser med tilhørende kapitalkostnader fremkommer i
Lånefondet, knytter kommunekassens finansielle poster seg i all hovedsak til betjening av renter og
avdrag på intern gjeld (låneopptak i lånefondet), finansutgifter og finansinntekter knyttet til låneopptak i
Husbanken og videreformidling av startlån, samt avkastning av plassert overskuddslikviditet og netto
renteinntekter på kommunens ordinære driftskonto. I tillegg avregnes som nevnt ovenfor lånefondets
nettoresultat mot kommunekassen.
Lånegjelden
Drammen kommune vil ved inngangen til 2020 å ha en brutto lånegjeld for investeringsformål på
anslagsvis 8,3 milliarder kroner. Det legges i planperioden opp til en økning i investeringene med totalt
4,1 milliarder kroner. Til tross for et egenfinansieringskrav på 15 prosent av ikke-rentable investeringer,
og raskere nedbetaling av lånegjelden som følge av skjerpede avdragskrav i ny kommunelov gjeldende
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fra 2020, forventes lånegjelden med de foreslåtte investeringene å øke med nesten 1,6 milliarder
kroner, til totalt cirka 9,9 milliarder kroner ved planperiodens utløp.
Lånefondets gjeld – utvikling 2020 til 2023 (anslag)
Drammen kommunes Lånefond
Mill. kroner
Lånegjeld per 31.12

2019

2020

2021

2022

2023

8 353,4

8 604,9

9 062,5

9 504,5

9 927,0

Eiendeler
Sammenlignet med andre kommuner har Drammen kommune høy lånegjeld. Når gjeldsnivået vurderes,
bør det også tas hensyn til at kommunen har store verdier gjennom ulike selskap. De viktigste er Glitre
Energi AS, Glitre Energi Nett AS, Vardar AS, Lindum AS, Drammen Kino AS, Drammen kommune
Eiendomsutvikling AS, samt Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedel Parkeringshus AS. Selskapene
forventes å gi betydelige årlige inntekter i form av utbytte. Det er budsjettert med 98,8 i utbytte
inntekter i kommunekassen. Dette tilsvarer om lag 46 prosent av budsjetterte renteutgifter i lånefondet.
I tillegg mottar Drammen Eiendom KF utbytte fra Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedel
Parkeringshus AS.
Rentekostnader
Fra et historisk lavt nivå ved inngangen til året har rentekurven gjennom hele 2019 vist en stigende
utvikling. Det går fortsatt bra med norsk økonomi og Norges Bank har som en av svært få sentralbanker
valgt å øke styringsrenten fire ganger i løpet av de siste 12 månedene, siste gang på rentemøte i
september hvor styringsrenten ble økt til 1,50 prosent. Stor internasjonal uro sår imidlertid tvil om
Norges Bank vil kunne opprettholde styringsrenten på dagens nivå. Flere markedsaktører forventer i
stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende rentekurve utover i planperioden.
Det er i budsjettet for 2020 lagt til grunn en budsjettrente på 2,30 prosent for lån med variable
rentebetingelser.
Med høy gjeld er Drammen kommune sårbar for svingninger i rentemarkedet. Noe av usikkerheten
søkes imidlertid dekket gjennom rentesikring av deler av låneporteføljen. Kommunens finans- og
gjeldsreglement fastsetter rammer for kommunens eksponering og renterisiko.
For mer detaljerte opplysninger vises det til vedlagte budsjett for lånefondet(link).
Finansiering av investeringer
I forslag til investeringsbudsjett (link) er det lagt til grunn et investeringsomfang på nesten 843 millioner
kroner i 2020. For resten av planperioden er det lagt til grunn et årlig investeringsnivå på 1,1 milliarder
kroner. Ved beregning av årlig rente- og avdragsbelastninger er det i tillegg forutsatt at anslagsvis 100
millioner kroner av ubrukte investeringsmidler i de tre tidligere kommunene vil måtte rebevilges i 2020.
Finansiering av investeringer kan skje ved opptak av lån, mottatte statstilskudd, kompensasjon
av merverdiavgift og egenkapital. Egenkapital kan være bruk av oppsparte fond, salg av eiendeler eller
først og fremst gjennom overskudd fra driftsbudsjettet. For å unngå økning av den totale gjelden betyr
også størrelsen på årlige avdrag mye. Nedenfor vises økningen av gjeld i økonomiperioden gitt de
foreslåtte investeringer.
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Brutto investeringsutgifter, finansiering og avdrag i perioden 2020-2023
Mill. kroner
Brutto investeringsutgifter

Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Sum 2020 - 2023
842,7

1 100,00

1 100,00

1 100,00

4 142,70

11

6,4

11,4

11,4

40,2

Tilskudd, moms kompensasjon og salg aktiva

-152,4

- 171,5

- 172,2

- 172,2

- 668,2

15% egenfinansiering av rentable investeringer

- 83,6

- 100,0

- 100,0

- 100,0

- 383,7

Sum lånebehov

617,7

834,9

839,2

839,2

3 131,00

- 366,2

- 377,2

- 397,3

- 416,7

- 1 557,4

251,5

457,6

441,9

422,5

1 573,60

Lånebehov -andre poster inv.budsjettet

Avdrag
Netto økning i gjeld

Egenfinansiering
For å unngå stor gjeldsvekst er det lagt til grunn en handlingsregel om en egenfinansiering på 15 prosent
av ikke rentable investeringer. Ikke rentable investeringer er investeringer hvor kommunen selv får
belastningen med renter og avdrag. Rentable investeringer er investeringer som tilbakebetales med
eksterne inntekter, for eksempel investeringer innenfor vann- og avløpsområdet samt andre rentable
investeringer som boliger med eksterne leieinntekter. I økonomiplanen er kravet til egenfinansiering
beregnet til 100 millioner kroner per år.
Avdrag
Kommunen betaler avdrag på lån i samsvar med kommunelovens regler. I den nye kommuneloven er
det lagt inn en ny bestemmelse for beregning av minimumsavdrag. De nye reglene trer i kraft fra og med
budsjettåret 2020. Den nye modellen går i prinsippet ut på at avdragstiden på lånet skal styres i forhold
til avskrivningene. Målsettingen med endringen er å sikre at avdragsprofilen på samlet lånegjeld i større
grad følger kapitalslitet på underliggende aktiva.
Minimumsavdraget etter de nye reglene skal beregnes i henhold til følgende formel:

I forhold til beregning etter eksisterende regler for minimumsavdrag, vil de nye reglene gi en total
økning i avdragsbelastningen for de tre tidligere kommunen på omkring 45 millioner kroner i 2020.
Samlet er avdragene for 2020 anslått til 366 millioner kroner.
Bruk av lånefondets innlånsmidler
Figuren nedenfor viser fordelingen av lånefondets innlånsmidler slik den er forventet å være ved
inngangen til 2020. Korrigert for vann og avløp er gjelden på 6 190 millioner kroner. Av dette utgjør
Drammen kommunekasses andel 1 207 millioner kroner og Drammen Eiendom KF 4 797 millioner
kroner. Som følge av høy investeringsaktivitet i Drammen Eiendom i 2019 og utsatt ferdigstillelse av
prosjekter, forventes lånefondet å ha ubrukte lånemidler i størrelsesorden 187 millioner kroner ved
inngangen til 2020.
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Fig. - Bruk av lånefondets innlån per 1.1.20120

Lånefondets resultatbudsjett
Lånefondet har renteinntekter og avdragsinntekter fra kommunekassen og de kommunale foretakene. I
all hovedsak er lånefondets utlån til Drammen Eiendom KF og kommunekassen.
Kommunens eksterne låneopptak gjøres i lånefondet, og fondet har avdragskostnader og
rentekostnader knyttet til betjening av ekstern gjeld. Lånefondets resultat godskrives eller belastes
bykassens driftsregnskap. Dette er i henhold til gjeldende regnskapsforskrift. Startlån inngår ikke i
lånefondets portefølje, men administreres i kommunekassen.
I budsjettet og økonomiplanen er renteutgiftene beregnet ut fra dagens låneporteføljer i de tre tidligere
kommunen og planlagte, ikke gjennomførte låneopptak i 2019, samt rådmannens forslag til lånerammer
i økonomiplanperioden 2020-2023. I budsjett for 2020 er det innarbeidet en renteforutsetning med
utgangspunkt i Kommunalbankens renteprognose. For 2020 er det forutsatt et gjennomsnitt for tre
måneders NIBOR på 1,80 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på kommunens innlån på 0,50
prosentpoeng. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2020 på 2,30 prosent for de kortsiktige
lånene med flytende rente som er knyttet opp mot Nibor.
Budsjettrenten benyttes også for å beregne rentekostnaden på rentesikring av porteføljen. Med
utgangspunkt i andelen rentesikret gjeld som de tre tidligere kommunene forventes å ha ved inngangen
til 2020, er det i budsjettet for 2020 lagt til grunn et sikringspåslag på budsjettrenten på 0,25
prosentpoeng.
I 2020 er lånefondets renteutgifter beregnet til om lag 218 millioner kroner. Utover i planperioden stiger
renteutgiftene noe som følge av økt lånegjeld. Men med forventing om en flat og noe synkende
rentekurve mot slutten av økonomiplanperioden, dempes veksten i renteutgiftene.
Lånefondets internrente på utlån er fastsatt til 3,5 prosent, dette er høyere enn dagens
gjennomsnittlige innlånsrente i lånefondet (2,55 prosent). Internrenten inngår som et viktig element i
beregningen av intern husleie via Drammen Eiendom KF. Det ligger til grunn en forutsetning om at
internrenten skal ha en mellomlang horisont, tilsvarende 3-5 års rente. Det vil si at internrenten i størst
mulig grad skal være stabil og ikke følge de kortsiktige svingningene i rentemarkedet. Dette for å sikre
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forutsigbare og mest mulig stabile husleiekostnader. I dagens rentemarked synes marginen mellom
innlån og utlån å være noe høy. Rådmannen ønsker i denne fasen å beholde internrenten
lik budsjettforutsetninger i 2019 for tidligere Drammen kommune, da en endring vil kreve et større
administrativt arbeid. Rådmannen vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.
For 2020 viser resultatbudsjettet for lånefondet et positivt kontantresultat (overskudd) på 73,7 millioner
kroner. Forklaringen på overskuddet er lavere rente på innlån enn utlån. Det forventes overskudd i
lånefondet i hele økonomiplanperioden, og resultatet forventes å stige noe utover i planperioden som
følge av vekst i utlånene og økt rentemargin som følge av forventinger om en noe synkende
innlånsrente mot slutten av planperioden.
Lånefondets kontantresultat 2020 -2023
Mill. kroner

2020

2021

2022

2023

Renteinntekter

291,2

303,8

319,6

334,9

Avdragsinntekter

366,2

381,6

401,7

421,1

Sum rente og avdragsinntekter

657,4

685,4

721,3

755,9

Renteutgifter

217,5

217,1

220,5

225,8

Avdragsutgifter

366,2

381,6

401,7

421,1

Sum renter og avdragsutgifter

583,7

598,7

622,2

646,8

Kontantresultat i lånefondet

73,7

86,7

99,1

109,1

Drammen kommunekasses finansielle poster
Kommunekassens finansielle poster er knyttet til eiendeler og gjeld, inntekter på videreformidling av
startlån og lånefondets resultat.
Drammen kommunekasse – finansielle poster 2020-2023 (ekskl. avskrivninger)
Beløp i millioner kroner

2020

2021

2022

2023

FINANSIELLE POSTER

222,4

240,7

268,5

301

Renteutgifter

142,5

150,6

167,7

185,8

Renteinntekter

-57,3

-57,3

-57,3

-57,3

Avdragsutgifter til lånefondet

206,2

214,5

234,9

256,9

Resultat lånefondet

-73,7

-86,7

-99,1

-109,1

Kommunekassens lånegjeld og renteutgifter til lånefondet
Kommunekassens lånegjeld er i hovedsak knyttet til investeringer i VA-sektoren, vedlikehold av gater,
veier og annen teknisk infrastruktur i tillegg til utlån til egne selskaper. Per 1.1.2020 forventes
kommunekassen å ha en gjeld til lånefondet på cirka 3 370 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 40
prosent av kommunens samlede lånegjeld. Basert på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for
Drammen kommunekasse i perioden 2020-2023 anslås gjelden å øke med cirka 1 526 millioner kroner
fra dagens nivå, og vil utgjør om lag 4 905 millioner kroner ved utgangen av 2023. Gjeld til Husbanken
for videreutlån (startlån) er ikke inkludert i disse beløpene. For 2020 er det budsjettert med
renteutgifter til lånefondet på drøye 118 millioner kroner.
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Tabell Drammen bykasse – gjeld til Lånefondet
Millioner kroner
Drammen kommunekasses gjeld til
Lånefondet pr 31.12 (estimert)

01.01.2020

2020

2021

2022

2023

3 368,40

3 405,90

3 875,80

4 399,60

4 904,50

Renteinntekter i kommunekassen
Kommunekassen har renteinntekter fra innestående midler i bank samt fra utlån. Drammen kommune
har et disposisjonsfond beregnet til cirka 554 millioner kroner. Sammen med løpende kontantstrømmer
gjennom året forvaltes midlene i samsvar med gjelds- og finansreglementet med lav risikoprofil.
Videre har kommunekassen renteinntekter fra utlånte midler, i all hovedsak ansvarlige lån til Glitre
Energi AS og Glitre Energi Nett AS, Drammen kommunale Pensjonskasse, Drammen Scener AS og
Lindum AS. For 2020 er det budsjettert med inntekter fra innestående i bank og plasseringer, samt
renteinntekter fra ansvarlige lån på om lag 35 millioner kroner. I tillegg er det for 2020 budsjettert med
renteinntekter fra startlån på drøye 22 millioner kroner.

Startlån
I økonomiplanens kapitel om Sosialtjeneste, etablering og bolig (link) omtales kommunens arbeid med
leverkårsutfordringer (link). Kommunene har de seneste årene gjort en stadig mer aktiv bruk av startlån
for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet med å skaffe egen bolig, og etterspørselen har vært stigende.
Per september er samlet utlån i de tre kommunene på 1 034 millioner kroner.
For 2020 anbefales det at det søkes om en låneramme på 360 millioner kroner.
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Årsoppgjørsdisposisjoner
I 2020 budsjetteres det med et netto driftsresultat i null. For resten av økonomiplanperioden
budsjetteres det med et netto driftsresultat på henholdsvis 25,6 millioner kroner, 83,4 millioner kroner
og 141,9 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023. Dette gir et netto driftsresultat på 1,89 prosent ved
utgangen av økonomiplanperioden. Budsjettforslaget legger opp til følgende årsoppgjørsdisposisjoner:
•

Det legges opp til å overføre totalt 383,6 millioner kroner til investeringsbudsjettet
(egenfinansiering) i økonomiplanperioden. I rådmannens forslag til økonomireglement er det
lagt til grunn 15 prosent egenkapitalfinansiering av kommunens samlede ikke-rentable
investeringer. For å nå målet om egenfinansiering, foreslår rådmannen at det brukes 174,6
millioner kroner fra disposisjonsfondet til å finansiere egenkapitalandelen.

•

I 2023 er det budsjettert med et netto driftsresultat som overstiger kravet til
egenkapitalfinansiering. Rådmannen foreslår å styrke disposisjonsfondet med 41,9 millioner
kroner.
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Investeringer i økonomiplanen
Det er i dag usikkerhet knyttet til kommunens økonomiske handlingsrom. Rådmannen forslår derfor å
bruke noe tid slik at en større del av endelig prioritering av investeringsbudsjettet avventes til
behandlingen av revidert budsjett i juni 2020 og økonomiplan 2021-24. Med bakgrunn i dette har
Rådmannen i foreliggende økonomiplan lagt til grunn et investeringsbudsjett som innebærer
investeringer i 1. halvår 2020 med en samlet bevilgning beløp på 836 millioner kroner. Prosjektene som
foreslås bevilget er enkeltprosjekter som er igangsatt eller kontraktfestet. I tillegg foreslås det foreløpig
bevilget investeringsrammer for mindre og løpende investeringer tilsvarende 50 % av nivået i
eksisterende investeringsbudsjett fra de 3 tidligere kommunene. Det jobbes parallelt med å fremme en
12 års investeringsplan inn mot økonomiplan 2021-24.
Handlingsregler og Investeringskapasitet
Fellesnemnda vedtok 4.2.2019 å ta til orientering at prosjektrådmannen legger følgende
planforutsetninger til grunn i sitt arbeid med bemanningsplaner og økonomiplan 2020-2023:
•
•

Investeringsnivået de neste 10 årene holdes på det nivået som i dag ligger inne i de tre
kommunenes økonomiplaner.
Kravet til egenfinansiering av ikke-rentable investeringer settes til 15 prosent, med et mål om at
egenfinansieringen skal tilbake til minst 20 prosent ved utløpet av 10-årsperioden.

Dersom investeringsnivået de neste ti årene holdes på det nivået som i dag ligger inne i de
tre kommunenes økonomiplaner, vil det innebære et samlet investeringsvolum i fireårs-perioden på om
lag 4,4 milliarder kroner (cirka 1,1 milliarder kroner per år).
Investeringene angis som brutto investeringer, inkludert merverdiavgift og ikke fratrukket eventuelle
tilskudd og annen finansiering. Finansiering vil fremkomme i egne tabeller.
Fokus på planlegging
Det er i dag usikkerhet knyttet til kommunens økonomisk handlingsrom. Rådmannen forslår derfor å
bruke noe tid slik at en større del av endelig prioritering av investeringsbudsjettet avventes til
behandlingen av revidert budsjett i juni 2020 og økonomiplan 2021-24. Det vil da vil det være et bedre
grunnlag, ikke minst etter politisk dialog, for å foreslå en prioritering innenfor de rammer som
kommunestyret setter. Mange aktuelle prosjekter trenger dessuten å utredes grundigere før de kan
realiseres.
I tidligere års økonomiplaner fra de tre kommunene er det angitt en rekke behov for investeringer
innenfor alle kommunens programområder. Som informasjon er tidligere investeringsbudsjett i de tre
kommunene lagt ved som vedlegg. Den viser samlede investeringer på 4,4 milliarder kroner fordelt på
1,4 milliarder kroner i 2019, 1,3 milliarder kroner i 2020, 0,9 milliarder kroner i 2021 og 0,8 milliarder i
2022.
I omtalen av det enkelte programområde er det angitt både generelle behov for aktuelle prosjekter som
det arbeides med, og tiltak er også beskrevet i budsjettinnspill fra Drammen Eiendom KF som er
vedlagt. Mange av behovene er fortsatt høyst aktuelle, men rådmannen har likevel valgt å ikke foreslå
prioritering av bevilgninger til fremtidige enkeltprosjekter i denne omgang, men komme tilbake til i
dette 1. tertial 2020.
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Med bakgrunn i dette har rådmannen i forslaget til økonomiplan lagt til grunn et investeringsbudsjett
som innebærer en forsiktig investeringstakt i 1. halvår 2020, med et forslag til samlet investeringsramme
på 836 millioner kroner i 2020, og foreløpig begrenset 1.951 millioner kroner i 4- års perioden.
Det arbeides parallelt med å legge frem en 12 års investeringsplan inn mot neste økonomiplan.
Som en del av økonomiplanen legges det også frem forslag til Reglement for investeringsprosjekter.
Hensikten med dette reglementet er å sikre at investeringsprosjekter og beslutningsgrunnlag er godt
utredede og kvalitetssikret.
Udisponert investeringsramme
Det er angitt et mulig investeringsnivå på om lag 1,1 milliarder kroner pr. år. I foreliggende forslag til
investeringsbudsjett har rådmannen synliggjort et mulig handlingsrom ved å legge inn det foreløpig
udisponerte beløpet i årene 2021, 2022 og 2023. Slik at summen av foreslåtte tiltak og udisponert beløp
blir 1,1 milliarder kroner.
De udisponerte beløpene er betydelige, men fordrer at driftsbudsjettet tilpasses slik at det kan dekke
inne både renter, avdrag og kravet til egenfinansiering knyttet til økte investeringer.
Investeringsutgifter i perioden 2020-2022
Forslaget til investeringsbudsjett tar utgangspunkt i:
-

Igangsatte prosjekter som allerede er bundet opp

-

Rammebevilgninger, inkludert planleggingsmidler

Fullstendige investeringsbudsjett finnes i Vedlegg 2B - Bevilgningoversikt investering og enkeltprosjekter
er omtalt under det enkelte programområde.

Igangsatt per 1.1.2020
Påbegynte prosjekter med bevilgninger over flere år.
Investeringsbudsjettet vil inneholde flere prosjekter som er under bygging, kontraktsfestet og planlagt
igangsatt ved inngangen til 2020. Investeringsmidler til disse prosjektene er avsatt i de tidligere
kommunene i tidligere økonomiplaner. Midlene er dermed i realiteten er bundet opp. Dette gjelder i
hovedsak store prosjekter som har hatt byggeperiode og bevilgninger over flere år. De største er angitt i
tabellen nedenfor og utgjør cirka 462 millioner kroner i 2020.
De største prosjektene er:
Programområde

2020

2021

2022

2023

2020 - 2023

Brandengen Skole - Utvidelse

100,0

60,0

-

-

160,0

Åskollen -Tilrettelagte boliger

100,0

-

-

-

100,0

Fotballhall Åssiden

75,0

-

-

-

75,0

Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus

72,0

20,0

-

-

92,0

Spiralen - Utbedring/Vanntetting

115,0

15,0

-

-

130,0

Sum

462,0

95,0

0,0

0,0

557,0

Det vises til omtale av investeringsprosjektene under det enkelte programområde. Ferdigstilling av prosjekter
bevilget i de tidligere kommunene.
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I tillegg vil det være flere mindre tiltak som er finansiert med bevilgninger i gamle kommuner fra 2019,
men som ikke blir ferdige innen årsskiftet. For å ferdigstille prosjektene vil de ubrukte midlene per
31.12.2019 måtte rebevilges i ny kommune i 2020.
Hvilke prosjekter dette er vil ikke være klart før 31.12.19, når fremdrift i det enkelte prosjekt er avklart.
Slike forsinkede prosjekter innebærer en forskyvning og periodisering. Det er allerede tatt høyde for
budsjetterte rente- og avdragsutgifter knyttet til disse investeringene i budsjettene fra de tidligere
kommunene. Dette skal derfor ikke påvirke driftsbudsjettet i Drammen kommune i 2020.
Rammebevilgninger
I gjeldene økonomiplaner fra de tre tidligere kommunene utgjør mindre investeringer (vanligvis definert
som investeringer under 10 millioner kroner) 560 millioner kroner. Dette utgjør om lag 45 prosent av
investeringsbudsjettene. Rådmannen foreslår at ordningen med rammebevilgninger videreføres. I
tabellen nedenfor er det i forslag til investeringsbudsjett for 2020 lagt til grunn en foreløpig fordeling, og
en nedjustering av de fleste rammene til 50 prosent av nivået i gjeldende økonomiplaner.
Begrunnelsen for denne reduksjonen er at den nye organisasjonen har behov for å planlegge, legge
strategier for tilstandsanalyser, oppgraderinger og vedlikehold, samt samordne og koordinere
gjennomføring av prosjekter. Rammenes innhold og størrelse forutsettes utredet og vurdert
i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni 2020.
En bevilgning på 50 prosent av tidligere helårsbevilgninger er etter rådmannens oppfatning tilstrekkelig
til at løpende prosjekter, forpliktelser gjennom utbyggingsavtaler og påbegynte oppgaver kan
videreføres.
Utredning og planlegging
En rekke aktuelle prosjekter og behov fra de tre tidligere kommunene er i en utredningsfase. Det kan
være utredninger i en tidlig fase, av konsept og behov, reguleringsforberedelser eller utarbeidelse av
anbudsgrunnlag. Felles for disse prosjektene er at de ikke er klare til byggestart eller prioritering.
Eksempler på dette kan være heldøgns omsorgsplasser blant annet i Krokstadelva, byhus i Svelvik, ny
bybro , helsehus/legevakt, ulike skole- og barnehagebehov, samt idretts- og kulturprosjekter.
Det er hensiktsmessig å fortsette dette arbeidet gjennom vinteren for å fremskaffe et godt utredet
beslutningsgrunnlag. Rådmannen anbefaler at det avsettes nødvendige midler til de to enhetene som
gjennomfører byggeprosjekter, Drammen Eiendom KF og Infrastruktur og samferdsel, som
rammebevilgninger. Dette vil gi rom for å videreføre utredninger og planarbeid som sikrer fremdrift i
prosjektene frem til revidert budsjett i juni 2020.
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Rammer fordelt på programområder
Investeringsprosjektene er nærmere spesifisert i Vedlegg 2B - Bevilgningoversikt investering. Forøvrig
vises til nærmere omtale av prosjektene under programområdene.
Programområde

2020

2021

2022

2023

2020 - 2023

P01 Skole

197,9

90,9

10,9

10,4

310,1

P02 Barnehage

23,4

3,4

3,4

3,4

33,6

P03 Forebyggende tjenester

-

-

-

-

-

P04 Helse

-

-

-

-

-

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

-

-

-

-

-

111,2

11,2

11,2

11,2

144,6

P06 Hjemmetjenester og Institusjon
P07 Rus og psykisk helse

-

-

-

-

-

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

25,8

20,8

20,8

20,8

88,2

P09 Kultur ,idrett og frivillighet

83,1

8,1

8,1

8,1

107,4

-

-

-

-

-

P11 Utbygging og Samferdsel

197,7

92,7

77,7

77,7

445,9

P12 Vann, avløp og renovasjon

103,3

103,3

103,3

103,3

413,2

-

-

-

-

-

35,2

34,2

34,2

34,2

137,9

P15 Samfunnssikkerhet

-

-

-

-

-

P16 Næringsutvikling

-

-

-

-

-

P 17 Arbeid og inkludering

-

-

-

-

-

P18 Politisk styring

-

-

-

-

-

65,1

65,1

65,1

65,1

260,4

-

670,3

765,3

765,8

2 201,5

842,7

1 100,0

1 100,0

1 100,0

4 142,7

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

P13 Arealplan og miljø
P14 Ledelse, styring og administrasjon

Drammen Eiendom KF
P19 Sentral poster -udisponert
Totalsum

Reglement for investeringsprosjekter
Det er utarbeidet forslag til økonomireglement som legges frem sammen med
økonomiplanen. Økonomireglementet har også bestemmelser om investeringsbudsjettet, blant annet
med krav til at det skal foreligge et investeringsreglement som beskriver hvordan investeringsprosjekter
skal utvikles. Investeringsreglementet legges også frem samme med denne økonomiplanen.
Formålet er å legge til rette for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at kommunestyret har
nødvendig informasjon når det skal fattes beslutninger om kommunale investeringer.
I modellen nedenfor er det angitt hvordan man gjennom utredning og kvalitetssikring definerer
nødvendige beslutningspunkter og utvikler prosjekter gjennom idefase, konseptvalg, forprosjekt og
gjennomføring.
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Forholdet mellom kommunekassen og kommunale foretak
Kommunestyret vedtar budsjettene til kommunale foretak. Det innebærer at investeringene som skal
gjennomføres av for eksempel nye Drammen Eiendom KF skal bevilges gjennom egne separate
oversikter.
Drammen Eiendom KF gjennomfører byggeprosjekter for de fleste programområdene. Inventar og
utstyr knyttet til et nytt prosjekt er ikke eiendomsforetakets ansvar og vil bevilges på det enkelte
programområde. For å få en samlet oversikt over programområdene, vil bevilgninger som gjelder
Drammen Eiendom KF være angitt på programområdet og merket med Drammen Eiendom KF. I
formelle tabeller knyttet til vedtakene er bevilgninger til foretakene skilt ut i egne tabeller.
Drammen Eiendom KF forvalter kommunens bygningsmasse og leier ut til de ulike virksomhetene.
Ordningen med husleie er omtalt under eget kapittel om Drammen Eiendom KF.
Egenkapitalinnskudd
Egnekapitalinnskudd til pensjonkassen føres som investeringer.
Drammen Kommunale pensjonkasse har i dag en solid egenkapital og såkalt solvensdekning. Ved
innlemming av pensjonmassen fra Svelvik og Nedre Eiker vil dette bli noe endret. Pensjonskassen
utreder ulike løsninger, og melder at de vil ta kontakt med kommunen når
endelig tallgrunnlag foreligger etter første kvartal 2020. Slik at kommunen kan ta en avgjørelse om
egenkapitaltilførsel i løpet av 2020. Et alternativ kan være overføring av eiendom.
Det anbefales å videreføre tidligere ordning med faste egenkapitalinnskudd inntil en eventuell
kapitalstyrking har funnet sted, og Rådmannen foreslår at det avsettes en bevilgning på 10 millioner
kroner pr. år i den kommende økonomiplanperioden.
Også KLP har de senere år varslet innkalling av egenkapital for sykepleierordningen. Rådmannen legger
til grunn et egenkapitaltilskudd til KLP på inntil 2 millioner kroner per år i økonomiplanperioden.
Startlån
I tillegg til investeringsutgiftene føres også videreutlån av Husbankmidler (startlån) i bykassens
investeringsbudsjett. Per september 2019 er samlet utlån i de 3 kommunene på
1,034 milliarder kroner. I økonomiplanens kapitel om Sosialtjeneste, etablering og bolig omtales
kommunens arbeid med leverkårsutfordringer og bolig.
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For 2020 anbefales det at det søkes om en låneramme på 360 millioner kroner. Dette er samme beløp
som de 3 kommunene hadde i samlede rammer i 2019.
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Kommunens tjenesteområder
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har det politiske ansvaret for skole, barnehage og
forebyggende tjenester, inkludert barnevern.
P01 - Skole
Drammen kommune har 32 skoler. Det er 21 barneskoler, ni ungdomsskoler, én kombinert barne- og
ungdomsskole og én skole for elever på 1.- 10. trinn med nedsatt funksjonsevne. Fire av skolene har
kommunalt forsterkede enheter for barn med særskilt behov for tilrettelegging. Nøsted og Sagstedbrua
er avdelinger knyttet til to ulike ungdomsskoler. Der kan elever med behov for praktisk tilrettelegging få
deler av eller hele sin opplæring.
Det er høsten 2019 registrert 11 791 elever ved skolene i Drammen.
Programområdet skole dekker også voksenopplæringen, herunder norskopplæring etter
introduksjonsloven og grunnskoleopplæring og spesialundervisning etter opplæringsloven.
Videre dekker programområdet grunnskoleundervisning og spesialundervisning for elever som
Drammen kommune har ansvaret for, men som er bosatt i fosterhjem i andre kommuner.
Programområdet dekker også skoleskyss.
P02 - Barnehage
Drammen kommune har 87 barnehager, 36 kommunale og 51 private. De kommunale barnehagene er
delt inn i tre barnehageområder, 1, 2 og 3. Det er 4 841 barn i barnehagene i Drammen kommune.
Kommunen har organisert tilbudet om spesialpedagogiske tjenester for barnehagene i en egen avdeling.
Drammen kommune har eget forvaltningskontor som utøver barnehagemyndigheten og fører tilsyn med
barnehagene i kommunen, både kommunale og private.
P03 - Forebyggende tjenester
Hovedutvalget har ansvar for barnevern, med fellesfunksjoner, mottak og barnevernsvakt, fosterhjem,
enslige mindreårige flyktninger samt avdelinger for undersøkelser og tiltak for barn og familier.
Pedagogisk -psykologisk tjeneste sorterer også under hovedutvalget.
Det politiske ansvaret for lavterskel helsetilbud, som helsesykepleier ved skolene, helsestasjoner og
helsestasjon for ungdom ligger under hovedutvalget for oppvekst og utdanning. Andre forebyggende
tjenester, som friskliv, rask psykisk helsehjelp, forebyggende sykepleiere, lavterskel tilbud for mennesker
med rus- og avhengighetsproblematikk, familieveiledning med mer, er også en del av ansvarsområdet til
dette hovedutvalget.
Budsjett og tiltak innenfor tjenester for funksjonshemmede barn og unge vedtas av hovedutvalget for
helse, sosial og omsorg.
Sammenligning med de andre store bykommunene (ASSS-nettverket)
ASSS-nettverket består av de ti største kommunene i landet, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad,
Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Hovedfokus i ASSS-samarbeidet er
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utvikling og analyse av økonomi- og styringsdata på aggregert nivå. ASSS står for aggregerte styringsdata
for samarbeidende storkommuner.
Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes
tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv
tjenesteproduksjon med god kvalitet. Sammenligning med de andre store bykommunene er omtalt på
programområder der dette er naturlig.
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

2020
Sum Driftsutgifter
Sum Driftsinntekter
Sum

2 662 299
-370 158
2 292 140

Økonomiplan
2021
2022
2 713 002
-370 158
2 342 844

2 713 002
-370 158
2 342 844

2023
2 713 002
-370 158
2 342 844

Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

2020
P01 Skole
P02 Barnehager
P03 Forebyggende tjenester
Sum

1 087 821
813 661
390 658
2 292 140
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2021
2022
1 119 754
825 151
397 939
2 342 844

1 119 754
825 151
397 939
2 342 844

2023
1 119 754
825 151
397 939
2 342 844

Økonomiplan for 2020-2023

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Aktive lokalsamfunn
Gratisplasser SFO/AKS (færre barn)
Kompensasjon bemanningsnorm
Statlig finansiering av lærernorm
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring
Færre barn i barnehage
Færre elever i grunnskolen
Sum Justering for befolkningsendring
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Aktive lokalsamfunn, rebevilgning
Færre enslige mindreårige flyktninger
Statsbudsjett: gratis SFO, barn med spesielle behov 5.-7.
trinn
Statsbudsjett: inntektsgradert foreldrebetaling SFO, 1.-2.
trinn
Statsbudsjett: tilskudd til leirskoleopphold
Statsbudsjettet: tilskudd til rekruttering av psykologer
Statsbudsjettet: økt foreldrebetaling barnehage
Tap av inntekt for Barnevernsvakta
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

2 223 686

2 272 289

2 272 289

2 272 289

56 403
56 403

56 403
56 403

56 403
56 403

56 403
56 403

-2 500
-1 300
5 000
45 600
46 800

-2 500
-1 300
5 000
45 600
46 800

-2 500
-1 300
5 000
45 600
46 800

-2 500
-1 300
5 000
45 600
46 800

-23 675
-23 675

-23 675
-23 675

-23 675
-23 675

-23 675
-23 675

7 747
3 351
11 098

7 747
3 351
11 098

7 747
3 351
11 098

7 747
3 351
11 098

90 626
2 314 312

90 626
2 362 915

90 626
2 362 915

90 626
2 362 915

-3 700
-4 800
-8 500

-3 700
-4 800
-8 500

-3 700
-4 800
-8 500

-3 700
-4 800
-8 500

-13 021
-13 021

-13 021
-13 021

-13 021
-13 021

-13 021
-13 021

1 250
-5 800
400

1 250
-5 800
960

1 250
-5 800
960

1 250
-5 800
960

1 100

2 640

2 640

2 640

1 000
1 700
-1 500
1 200
-650
-22 171
2 292 140

1 000
1 700
-1 500
1 200
1 450
-20 071
2 342 844

1 000
1 700
-1 500
1 200
1 450
-20 071
2 342 844

1 000
1 700
-1 500
1 200
1 450
-20 071
2 342 844
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Kommunekassa
Inventar og utstyr Barnehage
Inventar og utstyr skole
Sum Kommunekassa

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

3 900
13 500
17 400

1 900
3 500
5 400

1 900
3 500
5 400

1 900
3 500
5 400

9 600
24 000
33 600

Drammen Eiendom
Brandengen Skole - Utvidelse
Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus
Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020)
Oppgradering bygningsmassen barnehager
Oppgradering bygningsmassen- Skole
Sum Drammen Eiendom

100 000
72 000
18 000
1 500
12 400
203 900

60 000
20 000
0
1 500
7 400
88 900

0
0
0
1 500
7 400
8 900

0
0
0
1 500
6 900
8 400

160 000
92 000
18 000
6 000
34 100
310 100

Sum investeringsprosjekter

221 300

94 300

14 300

13 800

343 700
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P01 Skole
Om tjenesteområdet
Skolene i Drammen skal gi barn og unge et trygt og godt læringsmiljø, der opplæringen preges av høy og
jevn kvalitet. Tett oppfølging av den enkelte skole, og nært samarbeid mellom skolene, bidrar til dette.
Skolene har fokus på å utvikle elevenes evne til læring, at elevene kan omsette teori til praksis,
grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Et trygt og stimulerende opplæringsmiljø med vekt på
tilpasset opplæring er en forutsetning for å lykkes.
Skolene i Drammen står på flere måter ved et veiskille. Ny læreplan og nye fagplaner vil påvirke
undervisningen som skjer i klasserommene. Skolene vil bli en del av et større faglig fellesskap, både
innenfor eget programområde, men også i samarbeidet med andre fagmiljøer. I samarbeid skal det
bygges et kvalitetsmessig godt og helhetlig læringsløp for barn og unge i Drammen.
Sammenligning med andre kommuner

Tidligere
Drammen

Tidligere
Nedre
Eiker

Tidligere
Svelvik

Drammen Fredrikstad Kristiansand

Stavanger

Antall skoler

32

35

44

50

Antall elever

11 791

9 257

11 069

15 311

638

524

644

881

1 090

911

1 097

1 465

Antall
kontaktlærere
Antall lærere
Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng

40,8

42,4

40,1

42,1

43

42,2

Andel elever med
direkte overgang til
videregående
skole

95,2 %

97,9 %

100 %

97,5 %

98,9 %

97,3 %

Undervisningstimer
totalt per elev

55

55

55

58

56

55
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Tallene er hentet fra den årlige rapporteringen til Utdanningsdirektoratet (GSI) med telledato
1. oktober hvert år. GSI er Norges offisielle oversikt over grunnskoleundervisningen i landet, og er den
viktigste kilden til grunnskoledata i Norge. Antall elever, skoler, kontaktlærere og lærere er fra telledato
1.10.19. Øvrige tall er fra nyeste tilgjengelige statistikk for disse områdene, 1.10.18.
Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på
vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til videregående skole. Tallene viser at elevene i Drammen
samlet har litt lavere gjennomsnittlig grunnskolepoeng enn elever i sammenlignbare kommuner.
Andel elever med direkte overgang til videregående opplæring sier noe om andelen elever som fortsatt
er i videregående opplæring 1. oktober samme år de gikk ut av 10. trinn i grunnskolen. Gjennomsnitt for
landet er 98 prosent. Tallene viser at Drammen samlet ligger litt under landsgjennomsnittet og
sammenlignbare kommuner.
Undervisningstimer totalt per elev er en tallstørrelse som inkluderer alle timer gitt til undervisning, også
timer til spesialundervisning og særskilt norsk. Drammen har relativt mange store skoler med fulle
klasser. Dette fører til at gjennomsnittet av undervisningstimer per elev blir lavere enn om kommunen
hadde hatt flere små skoler med små klasser.
Demografi
ÅR

2019

2020

Totalt antall
Differanse

11 975
0

11 927
-48

11 868 11 718 11 590
-59 -150
-128

Utvikling kommunal

11 704

11 646

11 590 11 447 11 324

0

-58

-56

-143

-124

271

281

278

271

266

10

-3

-7

-4

Differanse
Utvikling privat
Differanse

2021

2022

2023

Erfaringer viser at det er knyttet usikkerhet til prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) når det gjelder
demografi. På bakgrunn av dette har Drammen kommune utarbeidet egne prognoser med utgangspunkt
i telledato mai 2019. Tall fra mai 2019 og estimert fremskrivning viser at elevtallet er forventet å synke i
planperioden. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å redusere programområdets ramme.
Hovedaktiviteter
Skolens oppdrag er å utvikle elevenes kunnskap, kompetanse og holdninger, slik at de mestrer egne liv
og kan delta aktivt i arbeid og fellesskap i samfunnet. Alle elevene skal få tilpasset undervisning slik at de
opplever mestring, og elever som strever faglig eller sosialt skal få ekstra tilrettelegging og
oppfølging. Skolen jobber for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, der blant annet
inkludering og fellesskap er viktig verdier.

Side 74 av 262

Økonomiplan for 2020-2023

Nye læreplaner som trer i kraft høsten 2020, vil prege den pedagogiske utviklingen i skolen videre. De
tre tidligere kommunene har siden 2018, i et samarbeid med Lier kommune og Universitet SørøstNorge, forberedt innføringen av det nye læreplanverket.
Lærernormen for pedagogtetthet har sikret at det fra august 2019, for ordinær undervisning i
grunnskolen, maksimalt kan være 15 elever per lærer på 1.- 4. trinn og 20 elever per lærer på 5.- 10.
trinn. Elevene er med dette, uavhengig av skole, sikret en likeverdig lærertetthet i
opplæringen. Økonomi til å oppfylle lærernormen er lagt inn i budsjettet fra 2020.
I Drammen skal forebyggende arbeid og tidlig innsats prioriteres. Ved utfordringer knyttet til barn, unge
og deres familier, skal skolen i det tverrfaglige samarbeidet bidra til at de får den hjelpen de har behov
for. Familiene skal oppleve en tilgjengelig kommune, som tar utgangspunkt i barnets beste.
Forhold som krever spesiell omtale i 2020
Leirskole
Høsten 2019 ble det en lovfestet plikt for kommuner å tilby leirskole eller annen skoletur med
overnatting som en del av grunnskoleopplæringen. Leirskolen eller skoleturen skal ha minst tre
overnattinger og være i samsvar med læreplanen. Turen skal være et tilbud for alle elever, slik at skolen
må legge til rette for at også elever med nedsatt funksjonsevne kan delta. Rådmannen legger til grunn at
tilbudet skal dekkes innenfor programområdet, og vil komme tilbake til dette i egen sak
i hovedutvalget.
Frydenhaug skole
Frydenhaug skole er en skole med elever på 1.- 10. trinn med nedsatt funksjonsevne. Skolen har i dag en
samarbeidsavtale med Lier, Røyken, Hurum og Sande kommuner, i tillegg til tidligere Svelvik og Nedre
Eiker. Samarbeidskommunene kan søke og kjøpe skoleplasser ved skolen etter bestemte
inntakskriterier. I Drammen kommune er det behov for en gjennomgang og eventuelt en
ny avtale med samarbeidskommunene. Rådmannen følger opp dette arbeidet.
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Ung 11
Ung 11 er ett av forsterkningstiltakene tidligere Drammen kommune innførte innenfor skoleområdet.
Tiltaket ble etablert i 2016, i tråd med Utdanningsdirektoratets oppdaterte veileder for mer
grunnskoleopplæring til ungdom. Skoleåret skal være en ekstra forberedelse til videregående skole og
bidra til økt gjennomføring og mulighet for å lykkes i opplæringen. Prosjektperioden for Ung 11 er ut
skoleåret 2019-2020. Rådmannen foreslår at tilbudet om Ung 11 foreløpig videreføres skoleåret 20202021 og har lagt dette til grunn i budsjettet. Det må gjøres en vurdering av om tilbudet skal videreføres
ut over 2020-2021.

Sommerskole
Sommerskolen er et gratis tilbud til alle skoleelever i tidligere Drammen kommune som skal begynne på
3.–9. trinn. Tidligere Nedre Eiker og Svelvik har ikke hatt et tilsvarende tilbud. Rådmannen foreslår at
sommerskolen gjennomføres med tilsvarende budsjettramme i 2020, som tidligere Drammen kommune
hadde i 2019. Det må gjøres en vurdering av om tilbudet skal videreføres ut over 2020.

Kompetansekrav for pedagoger
Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk,
norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Det er viktig å sikre at lærere
gjennom videreutdanning oppnår de lovregulerte kompetansekravene i fagene, og at det gis
etterutdanning i henhold til nasjonale og lokale satsingsområder. Rådmannen følger opp dette arbeidet.

SFO/AKS - Moderasjonsordninger og gratisplasser
Fra 1.1.20 er det lagt til grunn i budsjettet en harmonisering av priser for oppholdsbetaling, plasstyper
og søskenmoderasjon i SFO/AKS. Moderasjonsordninger/gratisplasser i forhold til inntekt vil bli
harmonisert fra 1.8.20. Regjeringen vil at flere barn skal kunne gå på SFO/AKS. Gjennom statsbudsjettet
2020 innfører regjeringen en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på
1.og 2. trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet kapital- og
personinntekt i husholdningen. Det innføres også en ordning om gratis SFO/AKS for barn med særskilte
behov på 5.- 7. trinn. Den nasjonale ordningen trer i kraft høsten 2020. Rådmannen følger opp dette
arbeidet frem mot behandling av 1. tertialrapport.

Voksenopplæring
Den kommunale voksenopplæringen tilbyr opplæring innenfor to hovedområder:
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne etter introduksjonsloven.
Elever med norskopplæring etter introduksjonsloven er i hovedsak bosatte flyktninger, innvandrere
(selvbosatte og gjenforente) og arbeidsinnvandrere. Drammen kommune plikter å tilby opplæring innen
tre måneder etter bosetting. Målet med opplæringen er at elevene skal tilegne seg tilstrekkelig
språkkompetanse i norsk for å kunne delta og være integrert i samfunnet, fortsette med videre
utdanning eller ta del i yrkeslivet.
Det knyttes stor usikkerhet til fremtidige prognoser som viser antall elever i norskopplæring etter
introduksjonsloven. Dette skyldes blant annet at Drammen kommune i liten grad kan forutse tilflytting
og fraflytting til kommunen for bosatte flyktninger og innvandrere. Med utgangspunkt i egne prognoser
forventes det en nedgang i elevtallet fra 650 elever i 2019, til 470 elever i 2020. Når antall elever i
voksenopplæringen går ned, går samtidig inntekten kommunen mottar fra IMDi (Integrerings- og
Mangfoldsdirektoratet) ned. Voksenopplæringen må tilpasse driften etter nye forutsetninger.
Opplæring for voksne etter opplæringsloven - rett for voksne til opplæring i ordinære fag i grunnskolen,
og rett til spesialundervisning.
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Voksne med behov for opplæring i ordinære fag er voksne som av ulike årsaker ikke har fullført og
bestått grunnskolen, og som ønsker dette. Voksne med behov for spesialundervisning er i hovedsak
voksne med medfødt eller ervervet skade, eller voksne innbyggere med svake grunnleggende
ferdigheter og som har svak tilknytning til arbeidslivet.
Rådmannen forventer ut fra egne prognoser liten endring i antall voksne med behov for
spesialundervisning og grunnskoleopplæring. Det antas at rundt 170 elever vil få et slikt tilbud i 2020.
I tillegg til de to hovedområdene nevnt over, har også voksenopplæringen ansvar for språktjenester.
Språktjenester er selvfinansiert og tilbyr tjenester som tolking, oversetting, samfunnskunnskap og
tospråklige tjenester til kommunale virksomheter, andre nærliggende kommuner og til private.
Harmonisering av tjenestetilbud
Innenfor programområdet er det flere områder som må harmoniseres. Rådmannen anbefaler å
videreføre de fleste ordninger ut skoleåret 2019-2020. Det betyr at enkelte tjenester våren 2020 vil
være ulike, avhengig av hvor i kommunen man bor. Arbeidet med harmonisering vil være en prioritert
oppgave i 2020.
Områder for videre harmonisering og utvikling er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny plan for kvalitet og satsinger i opplæringen
Bredden av tiltak for å bekjempe barnefattigdom
Kartlegging av tilstand, uteareal og kapasitet på skolebygg
Skolefritidsordninger, SFO/AKS (innhold og kvalitet)
Digital utvikling
Svømmeopplæringen (organisering og dimensjonering)
Organisering av introduksjonsklasser/velkomstklasser
Sosialfaglige stillinger i skolen
Innretning og omfang av fysisk aktivitet i skolen
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Gratisplasser SFO/AKS (færre barn)
Statlig finansiering av lærernorm
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring
Færre elever i grunnskolen
Sum Justering for befolkningsendring
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Statsbudsjett: gratis SFO, barn med spesielle behov 5.-7.
trinn
Statsbudsjett: inntektsgradert foreldrebetaling SFO, 1.-2.
trinn
Statsbudsjett: tilskudd til leirskoleopphold
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

1 036 990

1 066 822

1 066 822

1 066 822

32 321
32 321

32 321
32 321

32 321
32 321

32 321
32 321

-1 300
45 600
44 300

-1 300
45 600
44 300

-1 300
45 600
44 300

-1 300
45 600
44 300

-14 700
-14 700

-14 700
-14 700

-14 700
-14 700

-14 700
-14 700

-4 405
2 274
-2 131

-4 405
2 274
-2 131

-4 405
2 274
-2 131

-4 405
2 274
-2 131

59 790
1 096 780

59 790
1 126 613

59 790
1 126 613

59 790
1 126 613

-4 800
-4 800

-4 800
-4 800

-4 800
-4 800

-4 800
-4 800

-6 659
-6 659

-6 659
-6 659

-6 659
-6 659

-6 659
-6 659

400

960

960

960

1 100

2 640

2 640

2 640

1 000
2 500
-8 959
1 087 821

1 000
4 600
-6 859
1 119 754

1 000
4 600
-6 859
1 119 754

1 000
4 600
-6 859
1 119 754

Endringer fra 2019 til 2020

Gratisplasser SFO/AKS (færre barn)
Den forventede økningen i antall elever med gratis plass i ASK/SFO har vært noe lavere enn forventet.
Det er estimert et mindreforbruk på cirka 1,3 millioner kroner. Beløpet trekkes ut av programområdets
ramme.
Statlig finansiering av lærernorm
Drammen får statlig tilskudd for å øke pedagogtettheten i skolen. Tilskuddet skal sikre at alle skoler
oppfyller lærernormen.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
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grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Justering for befolkningsendring
Færre elever i grunnskolen
Egne utarbeidede prognoser, med utgangspunkt i tellinger mai 2019, viser at elevtallet er forventet å
synke i planperioden. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å redusere programområdets ramme.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Statsbudsjett: gratis SFO, barn med spesielle behov 5.-7. trinn
Regjeringen foreslår å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret
2020/21. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet nasjonalt på 21 millioner
kroner i 2020. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Anslått beløp på 0,4 millioner
kroner tilføres rammene for P01 i 2020, med helårseffekt fra og med 2021.
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Statsbudsjett: inntektsgradert foreldrebetaling SFO, 1.-2. trinn
Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2.
trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO på 1.–2.
trinn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen.
Kommunene kompenseres i 2020 gjennom en økning i rammetilskuddet nasjonalt på 58,2 millioner
kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Anslått beløp på 1,1 millioner kroner
tilføres rammene for P01 i 2020, med helårseffekt fra og med 2021.
Statsbudsjett: tilskudd til leirskoleopphold
Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting som
del av grunnskoleopplæringen. Det øremerkede tilskuddet nasjonalt på 56,066 millioner kroner til
leirskoleopplæring innlemmes og overføres til rammetilskuddet fra og med 2020. Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Anslått beløp på 1,0 millioner kroner tilføres rammene for P01.
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Kommunekassa
Inventar og utstyr skole
Sum Kommunekassa

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

13 500
13 500

3 500
3 500

3 500
3 500

3 500
3 500

24 000
24 000

Drammen Eiendom
Brandengen Skole - Utvidelse
Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus
Oppgradering bygningsmassen- Skole
Sum Drammen Eiendom

100 000
72 000
12 400
184 400

60 000
20 000
7 400
87 400

0
0
7 400
7 400

0
0
6 900
6 900

160 000
92 000
34 100
286 100

Sum investeringsprosjekter

197 900

90 900

10 900

10 400

310 100

Inventar og utstyr skole
Det er behov for løpende fornyelse av inventar og utstyr på skolene. I rammen inngår også utstyr og
inventar til nye arealer. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer
50 prosent av det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en
har kommet lenger i kartlegging og planer for hele kommunen. For 2020 foreslås den generelle rammen
foreløpig redusert til 3,5 millioner kroner. I tillegg foreslås det bevilget 5 millioner kroner til anskaffelse
av nytt utstyr på Brandengen og tilsvarende 5 millioner kroner og til Fjell skole. I tillegg kommer
overføringer av tidligere bevilgninger som ligger inne fra tidligere Drammen på henholdsvis 5,0 og 10,0
millioner kroner
Brandengen skole - Utvidelse
Brandengen skole er i tidligere Drammen vedtatt utvidet med 3 000 m2 nybygg vest for flerbrukshall, på
tidligere bensinstasjonstomt. Nybygget skal erstatte midlertidige modulbygg som er satt opp for å dekke
stor elevtallsvekst. Det er avholdt anbudskonkurranse, oppdraget er tildelt og kontrakt inngås i
nærmeste fremtid. Byggestart høsten 2019, med forventet ferdigstillelse våren 2021.
Det er i tidligere Drammen avsatt 258 millioner til skolen. Hvorav 98 millioner ligger inne i eksisterende
budsjett for 2019 og resten i 2020 og 2021. De resterende kr. 160 mill. foreslås bevilget for å videreføre
og ferdigstille prosjektet.
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Fjell skole inkludert flerbrukshall og aktivitetshus
Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole, samt etablering av ny
flerbrukshall og aktivitetshus. Prosjektet har en total investeringsramme på 359 millioner kroner, hvorav
267 millioner kroner er bevilget tidligere. Byggearbeidene pågår, og prosjektet forventes ferdigstilt i
løpet av 2021 og det foreslås bevilget tilsammen kr. 92 millioner for å videreføre og ferdigstille
prosjektet.

Oppgradering bygningsmassen
Det avsettes foreløpig 12,4 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er
påkostninger som Drammen Eiendom KF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt
husleie. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme for vei som tilsvarer et 50
prosent av det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har
kommet lenger i kartlegging og planer for hele kommunen.
Investeringer
Skolebehov
Det vises til kapitlet om demografi og befolkningsutvikling. Utviklingen i elevtall slik det kan se ut nå
tilsier for kommunen som helhet mindre behov for utbygging av ny skolekapasitet de nærmeste årene.
Det er likevel flere skoler som i dag dekker arealbehovet med midlertidige modulbygg. Dette gjelder
Veiavangen, Krokstad, Killingrud, Gulskogen, Rødskog, Aronsløkka, i tillegg til Brandengen og Fjell som
etter planen får nye bygg i 2020. Det må vurderes hvordan de midlertidige ordningene kan erstattes.
Det er også gjort vedtak om å bygge nye skoler, eksempelvis ny Åskollen ungdomsskole.
Vurdering av nye skolearealer bør baseres på en helhetlig strategi og utviklingsplan. Innenfor hver enkelt
kommunedel kan det være tilstrekkelig kapasitet totalt sett, men enkelte skoler kan ha overdekning av
elever, mens andre har ledig kapasitet.
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Rådmannen har igangsatt arbeid med å få utarbeidet skolebehovsanalyser.
Oppgradering og fornyelse
Det er stor variasjon i tilstanden på kommunens skolebygg. Noen er helt nye eller nylig renovert, mens
andre trenger sårt til oppgradering for å tilfredsstille både funksjonelle behov, og krav til miljørettet
helsevern. Fra tidligere Nedre Eiker er det eksempelvis synliggjort behov for en omfattende
oppgradering av Veiavangen ungdomsskole. Hovedutfordringen ved skolen er bemerkninger fra
kommuneoverlegen om uteområder som ikke tilfredsstiller elevenes behov for fysisk aktivitet, behov for
oppgradering av det gamle skolebygget både teknisk, og for å være funksjonelt til undervisningen, samt
skolens bruk av Mjøndalshallen til kroppsøving som medfører at elevene må gå ganske langt gjennom
Mjøndalen for å ha kroppsøvning. Anbudsgrunnlag for ny skole er under utarbeidelse. Rådmannen leger
til grunn at prosjektet, som ikke er innarbeidet i tidligere økonomiplaner, blir vurdert i revidert budsjett
2020 sammen med øvrige prosjekter.
I budsjettinnspill fra Drammen Eiendom KF er det orientert om aktuelle skoleprosjekter som er omtalt i
tidligere kommuners økonomiplaner.
Utredning og planlegging
Midler til utredning og planlegging av skoleprosjekter skoler er foreslått dekket innenfor en samlet
ramme på 30 millioner kroner hos Drammen Eiendom KF.

Side 82 av 262

Økonomiplan for 2020-2023

P02 Barnehager
Om tjenesteområdet
Barnehagene i Drammen skal gi barnehageplass til familier som ønsker det, og sikre at barn får et godt
tilbud om lek, læring, danning og utvikling. Barnehagesektoren er preget av både kommunalt og privat
eierskap. I Drammen vil 52 prosent av barn med barnehageplass gå i private barnehager.
I samarbeid med ulike fagmiljøer skal barnehagene bidra til at det bygges et kvalitetsmessig godt og
helhetlig læringsløp for barn og unge i Drammen.
Personalgruppene i barnehage er sammensatt av barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og
personer med ulike andre typer yrkesbakgrunn. Dette medfører at barnehagene har behov for å sikre at
alle grupper blir skolert i barnehagefaglige tema.
Sammenligning med andre kommuner
Drammen vil ha en høyere dekningsgrad enn sammenlignbare kommuner når det gjelder
minoritetsspråklige barn. Dette er et resultat av målrettet rekruttering til barnehager over flere år.
Drammen har lavere dekningsgrad blant 1-5 åringer enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes i
stor grad lav dekning blant 1-2 åringer.
Per 31.12.17 Drammen

ASSS uten Oslo

Dekningsgrad 1-5 åringer
88,40 %
91,40 %
Dekningsgrad 1-2 åringer
77,10 %
82,70 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 90,60 %
78 %
* ASSS : Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Nettverket består av de ti største
kommunene per 2019. Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger,
Trondheim og Tromsø. Oslo er tatt ut av gjennomsnittsberegningen.
Demografi
I politisk plattform legges det vekt på at kommunen skal ha full barnehagedekning der familiene skal
tilbys barnehageplass med utgangspunkt i hvor de bor. Barnehageloven legger vekt på at foreldrenes
ønsker skal være retningsgivende for tildeling av plass. Dagens kapasitet innfrir dette målet.
Overordnede befolkningsprognoser tilsier at det ikke vil være behov for ny barnehageutbygging de
nærmeste årene. Det vil derimot være behov for å gjennomgå eksisterende barnehager og vurdere
effektivisering av driften og om barnehagenes beliggenhet er optimal i forhold til endrede behov.
Eventuelle nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til tjenestene og effektiv drift
sikres.
Det anslås at antallet barnehagebarn totalt vil reduseres med 25 fra 2019 til 2020.
Hovedaktiviteter
Kommunen har plikt til å tilby barnehageplass til barn under opplæringspliktig alder og som bor i
kommunen. Overordnet lovverk på området er lov om barnehager og rammeplan for barnehager,
forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Som lokal barnehagemyndighet skal
kommunen gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
Gjennomgående arbeid i alle barnehager er språk, lek og læring, danning og livsmestring. Det vil bli
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arbeidet med rekruttering av pedagoger og utvikling av virksomheten for spesialpedagogiske tjenester
fremover.
Drammen kommune har 87 barnehager, 36 kommunale og 51 private. Per 1.9.19 er det 4 841 barn i
barnehagene i Drammen, og det tildeles plasser løpende gjennom hele året.

Kommunen er selv lokal barnehagemyndighet. Kommunens ansvar som barnehagemyndighet gjelder
både kommunale og private barnehager. Kommunen skal gi veiledning, påse at barnehagene drives i
samsvar med gjeldende regelverk, samordne opptak til barnehagene, beregne tilskudd til private
barnehager og godkjenne nye barnehager.
Spesialpedagogiske tjenester i barnehager som egen virksomhet
Det er opprettet en ny virksomhet for spesialpedagogiske tjenester. Målet er å sikre barnet hjelp til rett
tid av ansatte med høy kompetanse. Virksomheten skal ha fokus på at barnet i størst mulig grad får et
godt tilbud innen det ordinære barnehagetilbudet, tilpasset det enkelte barns behov for tilrettelegging.
Det er barnets funksjonsevne som er avgjørende for hvilken hjelp det skal motta, og virksomheten skal
også veilede ansatte og foreldre i forhold til barnets utvikling og læring. For å lykkes må det arbeides
tverrfaglig med både forebygging og reparasjon.
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Forebyggende arbeid og tidlig innsats
Forebyggende arbeid og tidlig innsats er sentrale satsingsområder i Drammen. Å gi alle barn mulighet til
å gå i barnehage og arbeide for en høy dekningsgrad er i seg selv et godt forebyggende tiltak. Drammen
kommune skal ha trygge og gode barnehager der barna trives, og hvor mangfoldet blir verdsatt.
Tidlig innsats i barnehagen betyr at alle barn blir møtt med tydelige forventninger og god hjelp når det
trengs. Barn har forskjellige behov, og det er ulike måter å få barna til å mestre og lykkes på. Tidlig
innsats vil være med på å utvikle barns sosiale kompetanse, utvikle deres evner til læring og evne til å
møte en fremtid i endring.

Tiltak skal raskt settes inn når barns behov er avdekket og alle barn skal gis muligheten til å lykkes,
uavhengig av sosial bakgrunn. Dette gjøres best i et godt tverrfaglig samarbeid og i nært samarbeid med
familien. Barnehagene i de tidligere kommunene har alle gode erfaringer med samhandling med andre
tjenester, noe det er viktig å bygge videre på. I Drammen kommune vektlegges det å skape gode
tverrfaglige samarbeidsarenaer og å bygge et «lag» rundt barnet når behov oppstår.

Kompetanseutvikling
Veiledningsordningen for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere, er en nasjonal ordning for å sikre
bedre overgang mellom studier og arbeidsliv. Veiledningen betyr mye for den enkelte ansatte, og gir
også virksomhetene muligheter til å formidle holdninger og refleksjoner tilbake til hele
personalgruppen. I tidligere Drammen kommune er dette gjennomført i et samarbeid med USN og
kompetansesenteret. Det er gjort avtaler med gyldighet for barnehageåret 2019/20. Videreføring av
dette må vurderes frem mot behandlingen av 1. tertialrapport.
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Redusert oppholdsbetaling og gratis barnehage
Det er nasjonale føringer for redusert oppholdsbetaling i barnehage. Satsene fastsettes hvert år i
statsbudsjettet. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husstandenes inntekt for opphold i barnehage.
Barn over to år fra familier med en inntekt under 557 333 kroner (566 100 kroner fra 1.8.20) har krav på
20 timer i uken gratis kjernetid. I tillegg foreslår rådmannen en kommunal ordning med gratis
barnehageplass for barn fra familier med lav inntekt. Innslagspunktet for gratis barnehage foreslås satt
til 3,5 G (per 23.9.2019 er dette 349 503 kroner).

Kommunalt tilskudd til private barnehager 2020
Kommunalt tilskudd til private barnehager består av to deler, kapitaltilskudd og driftstilskudd. For
kapitalstilskudd skal nasjonale satser legges til grunn.
Satsene for driftstilskudd til ordinære private barnehager beregnes etter regnskap for kommunale
barnehager to år tidligere, og derfor vil det i 2020 og 2021 være ulike satser for barnehagene avhengig
av hvilken kommune de tidligere tilhørte. Driftstilskuddssatsene per barn i ordinære private barnehager
for 2020 er foreløpig beregnet til:
Tilskudd per barn
Kommuner
Svelvik
Nedre Eiker
Drammen

Små barn

Store barn

0-2 år
221 102
229 086
199 436

3-6 år
106 332
110 387
94 192

Tilskudd til kommunale barnehager
Drammen kommune skal også yte driftstilskudd til privat åpne barnehager og familiebarnehager. Her
benyttes nasjonal sats da kommunen ikke har egne barnehager i denne kategorien.
Kommunale barnehager i tidligere Drammen kommune har fått tilskudd for å oppfylle
bemanningsnormen, i budsjettet er dette lagt inn med 5 millioner kroner. Det vises til ytterligere omtale
av dette under overskriften Driftsbudsjett med endringer.

Innsatsområder
Digital utvikling
Rammeplan for barnehager pålegger personalet å utforske og eksperimentere med teknologi og
naturfenomener sammen med barna. Digitale enheter skal supplere det pedagogiske handlingsrommet
og utvikle barns skaperevne, og ruste barn til å møte fremtiden.

Vanntilvenning
Gode svømmeferdigheter er en viktig ferdighet i barns utvikling. Fra nasjonalt hold oppfordres
kommunen å tilby vanntilvenning for barnehagebarn. Ordningen finansieres med tilskudd fra
Fylkesmannen. Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan
gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna
får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og
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skal i hovedsak foregå i basseng. Drammen kommune vil arbeide for å utvikle barns svømmeferdigheter
allerede i barnehagen og rådmannen vil arbeide med innretning av tilbudet fram mot 1. tertialrapport.

Lokal plan for barnehagens innhold
Rammeplan for barnehager er styrende for innholdet i barnehagene. Barnehageloven åpner for at det
kan fastsettes lokale planer for barnehagens innhold bygget på innholdet i rammeplanen. Høsten 2019
gjennomfører de tre tidligere kommunene en evaluering av egne lokale planer. Evalueringen vil,
sammen med lokale satsinger og nasjonale føringer, gi et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for arbeidet
med en plan som omfatter kvalitet og prioriteringer for barnehagene fremover.

Fysisk aktiv læring
Drammen kommune skal prioritere folkehelse og arbeide aktivt for å forebygge dårlig helse og usunne
livsforhold. Dette vil være med på å gjøre kommunen til en god og sunn kommune å leve i, en trygg
kommune å vokse opp i og en attraktiv kommune å flytte til. I den nye kommunen skal inkludering,
mestring og god fysisk og psykisk helse stå i sentrum. Innbyggerne skal kjenne tilhørighet gjennom
oppvekst, voksenliv og alderdom. Tidligere Drammen kommune har i samarbeid med idretten utviklet
ulike arenaer for fysisk aktiv læring. Arbeidet er en del av satsingen på Aktive lokalsamfunn og gjennom
samarbeidet rundt fysisk aktiv læring bidrar barnehagene til å nå kommunens mål. Samarbeidet er
knyttet til flere ulike idrettslag og innretningen er lokalt forankret.
Nasjonale føringer

Pedagog- og bemanningsnorm
Fra 1.8.2018 fikk barnehagene en pedagognorm. Det skal være minst én pedagogisk leder per sju barn
under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Innføringen av pedagognorm i
barnehagene har gitt utfordringer med hensyn til rekruttering av pedagoger. Per dags dato er det
underskudd på pedagoger i markedet og 20 personer i Drammen kommune vil ha dispensasjon fra
utdanningskravet ved inngangen til 2020. De fungerer i pedagogstillinger uten å ha
barnehagelærerutdanning og får veiledning av barnehageutdannede kolleger. Drammen kommune skal
ha kvalifisert personale i sine barnehager og må fremover ha fokus på å rekruttere og beholde
medarbeidere med høy kompetanse i barnehagene.
Fra 1.8.2019 kom også en ny bemanningsnorm. Det skal være minst én voksen per tre barn under tre år
og minimum én voksen per seks barn over tre år. Barnehagene oppfyller per september begge normene
når vi regner med pedagoger på dispensasjon.
Vedtekter
Barnehageloven krever at barnehagene til enhver tid skal ha oppdaterte vedtekter. Vedtektene skal gi
opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen og fastsettes av
kommunestyret som eier. I de tre tidligere kommunene har vedtektene vært forskjellige, særlig i forhold
til sommeråpent/sommerstengt og betaling for kost. Dette er forhold det er viktig å harmonisere.
Rådmannen fremmer derfor forslag om nye vedtekter for de kommunale barnehagene i egen sak.
Lokale retningslinjer for samarbeid med barnehagene
Drammen kommune ønsker å ha egne lokale retningslinjer for samarbeidet med barnehagene.
Retningslinjene regulerer tidspunkter for rapportering og utbetaling av tilskudd til de private
barnehagene og endringer i drift for alle barnehager. Rådmannen foreslår at de lokale retningslinjene
(se vedlegg 16 til økonomiplanen) vedtas som en del av økonomiplanen.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Kompensasjon bemanningsnorm
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring
Færre barn i barnehage
Sum Justering for befolkningsendring
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Statsbudsjettet: økt foreldrebetaling barnehage
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

793 745

805 236

805 236

805 236

15 059
15 059

15 059
15 059

15 059
15 059

15 059
15 059

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

-2 600
-2 600

-2 600
-2 600

-2 600
-2 600

-2 600
-2 600

11 196
807
12 003

11 196
807
12 003

11 196
807
12 003

11 196
807
12 003

29 462
823 208

29 462
834 698

29 462
834 698

29 462
834 698

-3 700
-3 700

-3 700
-3 700

-3 700
-3 700

-3 700
-3 700

-4 347
-4 347

-4 347
-4 347

-4 347
-4 347

-4 347
-4 347

-1 500
-1 500
-9 547
813 661

-1 500
-1 500
-9 547
825 151

-1 500
-1 500
-9 547
825 151

-1 500
-1 500
-9 547
825 151

Endringer fra 2019 til 2020
Kompensasjon bemanningsnorm
Ved innføringen av bemanningsnormen for barnehager hadde ikke tidligere Drammen kommune
tilstrekkelig bemanning og fikk som følge av nyansettelser økte kostnader. Dette er beregnet til 5
millioner kroner. De to andre kommunene hadde ved innføringen av bemanningsnormen tilstrekkelig
bemanning i barnehagene til å fylle normen, og har derfor ikke økte kostnader forbundet med dette.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
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som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Justering for befolkningsendring
Færre barn i barnehage
For den nye kommunen anslås en reduksjon på 25 barn/heltidsplasser i barnehage. Dette gir en
utgiftsreduksjon på anslagsvis 3,7 millioner kroner.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Statsbudsjettet: økt foreldrebetaling barnehage
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 ble det besluttet å øke maksimalprisen i barnehage med
50 kroner per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette ble rammetilskuddet redusert nasjonalt
med 65,8 millioner kroner. Endringen får helårseffekt i 2020, og rammetilskuddet reduseres derfor med
ytterligere 82,9 millioner kroner nasjonalt. Anslått beløp på 1,5 millioner kroner trekkes ut av rammene
for P02.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

1 900
1 900

1 900
1 900

9 600
9 600

0
1 500
1 500

0
1 500
1 500

0
1 500
1 500

18 000
6 000
24 000

3 400

3 400

3 400

33 600

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Inventar og utstyr Barnehage
Sum Kommunekassa

3 900
3 900

1 900
1 900

Drammen Eiendom
Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020)
Oppgradering bygningsmassen barnehager
Sum Drammen Eiendom

18 000
1 500
19 500

Sum investeringsprosjekter

23 400

Inventar og utstyr Barnehage
Det er behov for løpende fornyelse av inventar og utstyr. I rammen inngår også utstyr og inventar til nye
arealer. For 2020 foreslås den generelle rammen foreløpig redusert til 1,9 millioner kroner. I tillegg
foreslås det bevilget til anskaffelse av nytt utstyr på Fjellhagen Barnehage kr. 2,0 millioner kroner i 2020.
Til sammen 3,9 millioner kroner.
Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020)
Fjellhagen barnehage er en del av Fjell 2020 prosjektet. Nåværende barnehager må rives, og
reetableres i dagens bydelshus på Fjell. Arealene rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av
barnehage og Fjell Helsestasjon. Delprosjektet er på fornyet anbudsrunde og forventes igangsatt i løpet
av gjennomført i løpet av 2020. Konkurranse pågår, tilbud 23.09.2019. Innvendige arbeider starter i
slutten av 2019, ferdig august 2020. Det er i tidligere Drammen avsatt 38 millioner til barnehagen.
Hvorav 20 millioner ligger inne i eksisterende budsjett for 2019 og resterende 18 millioner kroner i 2020
De resterende kr. 18 mill. foreslås bevilget for å videreføre og ferdigstille prosjektet.
Oppgradering bygningsmassen barnehager
Det avsettes foreløpig 1,5 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er
påkostninger som Drammen Eiendom KF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt
husleie for virksomheten. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som
tilsvarer et 50% av det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial,
når en har kommet lenger i kartlegging og planer for hele kommunen.
Investeringer
Vurdering av nye barnehageplasser bør baseres på en helhetlig strategi og utviklingsplan. Rådmannen har
igangsatt arbeid med å få utarbeidet analyser av barnehagebehov.

Av barnehageprosjekter som er under arbeid er ferdigstilling av prosjektet Fjell 2020 som innebærer
ombygging av Fjell bydelshus til barnehage.
I tillegg til eventuelle behov for nye barnehageplasser er det behov for oppgradering og modernisering
av bygningsmassen. Eksempelvis har tidligere Nedre Eiker kommune fra arbeidstilsynet fått pålegg om
utbedringer ved tre av barnehagene. Kommunestyret i Nedre Eiker har blant annet vedtatt at
Langeløkka barnehage skal rives og erstattes med et nybygg. Bakgrunnen for vedtaket er dårlig
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bygningsmessig standard og fare for at barnehagen kan bli stengt etter pålegg fra arbeidstilsynet.
Prosjektet er under planlegging og rådmannen anbefaler at planlegging og forberedelser
til anbudskonkurranse videreføres, med sikte på vurdering i revidert budsjett i juni 2020.
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P03 Forebyggende tjenester
Om tjenesteområdet
Programområde 3 Forebyggende tjenester består av tre tjenesteområder: Barnevernet, forebyggende
helse- og familietjenester samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
Tjenestene skal gi gode og sammenhengende tjenester og fange opp sårbare barn, unge og voksne.
Barnevernet arbeider forebyggende for å unngå at barn må plasseres utenfor hjemmet. PPT jobber
forebyggende gjennom å avdekke behov tidlig slik at skoler og barnehager kan sette inn riktige tiltak.
Forebyggende helse- og familietjenester ytes uten krav til henvisning og representerer både innsats
rettet mot alle i kommunen og individuell oppfølging og veiledning.
Tjenestene skal jobbe tverrfaglig, både i egne virksomheter og i samhandling med andre tjenester der
dette er relevant. Dette ivaretar ambisjonene fra politisk plattform om å gi innbyggere sømløse og
tilgjengelige tjenester.
Sammenligning med andre kommuner
Barnevern
KOSTRA
2018

Drammen

Nedre Svelvik
Eiker

ASSS snitt ASSS lavest

ASSS høyest

Barnevern
Andel barn med undersøkelse i forhold til
innbyggere 0-17 år (prosent)
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til
innbyggere 0-17 år (prosent)

5,4

6,6

4,8

4,6

2,9

5,4

5,2

5,7

4,1

4,3

2,7

5,2

Dekningsgrader
Kommunen har en høy andel barn med undersøkelser og ligger høyest i ASSS-nettverket på denne
indikatoren, 17 prosent over snitt. Årsaken til dette er først og fremst at kommunen får mange
bekymringsmeldinger. Andel barn som mottar barneverntiltak er stabilt på 5,2 prosent av innbyggerne
fra 0-17 år, høyest i ASSS-nettverket. Andel barn som er plassert utenfor hjemmet er også høyest og
denne andelen er økende. Cirka 12 prosent av de som er plassert er enslige mindreårige flyktninger.
Nøkkeltall
Barnevern ny kommune

2018

Antall nye meldinger
Antall gjennomførte undersøkelser
Totalt antall barn med barnevernstiltak
Antall barn med opphold utenfor hjemmet

1 241
553
473
219

Antall bosatte enslige mindreårige

60

Antall enslige mindreårige som følges opp (inkludert aldersgruppen 20-23 år)
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Melding og undersøkelse
Sammenlignet med de øvrige kommunene i ASSS-nettverket mottar barnevernet i Drammen flere
bekymringsmeldinger, gjennomfører flere barnevernundersøkelser, og flere barn mottar tiltak fra
kommunen. Kommunen fremstår som kostnadseffektiv, samtidig som det er høy score på
kvalitetsindikatorene.
Forebyggende helse- og familietjenester
Forebyggende helsetjenester

Drammen

Årsverk helsestasjon per 1 000 innbyggere 0-17 år

6,8

Nedre Eiker Svelvik ASSS snitt ASSS lavest ASSS høyest
6,4

4

5,2

3,9

6,8

Prioritering og behov
Drammen kommune prioriterer kommunehelsetjenester høyt. Tidligere Drammen kommunes
ressursbruk var i 2018 hele 13 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og var den
kommunen som brukte mest per innbygger til kommunehelsetjenesten.
Dekningsgrader
Antall årsverk ved helsestasjonen, per 1 000 innbyggere fra 0-5 år, har økt i perioden, og nivået er
fortsatt betydelig over snittet for ASSS-kommunene. Andelen familier med nyfødte som har fått
hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er fortsatt høy.
PPT
PPT

Antall nye henvisninger fra skoler og barnehager
Antall aktive henvisninger

2015

2016

2017

2018

490
2 418

756
2 579

831
2 678

744
2 578

Hovedaktiviteter
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid» (barnevernslovens formålsparagraf).
Viktige prinsipper er hensynet til barnets beste, mildeste inngreps prinsipp, det biologiske prinsipp (det
skal legges til rette for at barnet skal kunne vokse opp med sine foreldre) og legalitetsprinsippet
(inngrep i skal være hjemlet i lov).
Bekymringsmelding, undersøkelse og tiltak
Når barnevernet mottar en bekymringsmelding, skal det innen en uke avklares om meldingen gir
grunnlag for undersøkelse.
Dersom barnevernet konkluderer med at saken skal undersøkes nærmere, skal undersøkelsen utføres
innen tre måneder. Kartleggingen skal avdekke om barnets omsorgssituasjon er god nok, eller om det er
behov for tiltak fra barneverntjenesten.
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Er fare for barnets liv og helse, skal situasjonen avklares omgående. Barnevernvakten får henvendelser
fra politi, helse osv., der man vurderer at barnet er i fare. Barnevernvakten er tilgjengelig hele døgnet,
også i helger.
For familier som har behov for hjelp, og som samtykker, kan barneverntjenesten iverksette
ulike hjelpetiltak i form av veiledning, aktivitetskontakt og/eller besøkshjem. Barneverntjenesten
arbeider fortløpende med å utvikle gode lokaltilpassede tiltak slik at barn kan fortsette å være i sitt
nærmiljø.

Overtakelse av omsorg
Der hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre barnet en god nok omsorgssituasjon, kan fylkesnemnda
bestemme at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet. Barna dette gjelder følges opp videre
av barnevernet, som regel i fosterhjem.
Ungdom som har hatt tiltak gjennom barneverntjenesten har rett til tiltak frem til de fyller 23 år.
Tiltakene er primært rettet inn mot forberedelse til en selvstendig voksentilværelse, og tilpasses hver
enkelt.
Enslige mindreårige er også barnevernets ansvar. Tjenesten skal sørge for integrering, bistand til
utdanning og arbeidsliv, bistand til anskaffelse av bolig og etablering av nødvendig nettverk både i og
utenfor hjelpetjenestene. Avdelingen har en tiltaksvifte som består av ett bofellesskap, fosterhjem,
vertsfamilier, hybeltiltak og råd og veiledning.
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Oppdragstakeres rett til fast ansettelse (avlasterdommen)
To høyesterettsdommer har slått fast at avlastere har krav på fast ansettelse. Besøkshjem er en slik
avlasterfunksjon innenfor barnevernet. Det er inngått egen særavtale om avlønning på minst 60 kroner
per time etter barnevernloven. Kommunen er i prosess med å innarbeide dette i sine arbeids- og
lønnsvilkår overfor avlastere. Det er beregnet at dette fra 2020 vil føre er merkostnad på cirka 2,45
millioner kroner.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med å legge til rette for inkludering, utvikling og
læringsutbytte for barn, unge og voksne grunnskoleelever med særlige behov. Tjenesten jobber
systemrettet i form av veiledning av skoler, barnehager, forebyggende helse- og familietjenester og
barnevern for å forebygge, oppdage og avhjelpe vansker tidlig. I tillegg jobber tjenesten individrettet i
forhold til enkeltelever/barnehagebarn.
PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT har et utstrakt
samarbeid med andre offentlige instanser og samarbeid med familien rundt det enkelte barn/den
enkelte elev.
Inkludering, forebygging og tidlig avhjelping av vansker for å sikre at flest mulig barn kan ivaretas
innenfor et ordinært tilbud i skole og barnehage, er viktige mål for PPT, i tråd med føringer i politisk
plattform og Veivalg nye Drammen.
Forebyggende helse- og familietjenester
Forebyggende helse- og familietjenester er en ny virksomhet og representerer et bredt spekter av
tjenester og profesjoner som alle har til hensikt å hjelpe innbyggere i en tidlig fase uavhengig av alder.
Det er ikke nødvendig å ha henvisning for å motta tjenester. Her skal alle kunne ta kontakt og få hjelp
raskt. Virksomheten tilbyr bistand vedrørende fysisk og psykisk helse, sosiale forhold, rus/avhengighetsproblematikk og vanskelige familierelasjoner.
Forebyggende helsetilbud
Kommunens jordmødre tilbyr svangerskapskontroll, oppfølging av mor og foster i svangerskapet,
forberedelse til fødsel, barselomsorg og veiledning i foreldrerollen. Nybakte mødre skrives ofte tidlig ut
fra sykehus, og alle får tilbud om besøk av jordmor innen tre dager etter utskriving.
Alle nyfødte skal til helsestasjonen. Dette medfører at tjenesten har kontakt med alle nybakte foreldre
og kommunens yngste innbyggere. Gjennom helsekontrollene treffer de helsesykepleier, lege, og
fysioterapeut. Vaksineringsprogrammet gjennomføres her.
Tjenesten tilbyr helseoppfølging spesielt tilpasset flyktninger og innvandrere med barn i alderen 0-18 år.
Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten gjennomfører fastsatt helseprogram til alle barn og unge.
Helsesykepleier er tilgjengelig på alle skoler i de tre kommunene, men i ulikt omfang avhengig av
størrelse på skolen og tilgjengelige ressurser.
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13 – 24 år. Det gis tilbud om veiledning og
samtaler knyttet til temaer som påvirker de unges helse og trivsel, prevensjonsveiledning, testing av
seksuelt overførbare sykdommer og graviditetstester.
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Barnefysioterapi og barneergoterapi
Tjenesten retter seg mot barn og unge 0-18 år som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og
aktivitet. Det kan være barn med lettere motoriske vansker eller som har forsinket/avvikende grovog/eller finmotorisk utvikling. Barn som har utviklingsforstyrrelser eller som er utsatt for skade eller
sykdom mottar også denne tjenesten. Det samme gjelder barn og unge med kroniske lidelser.
Forebyggende miljøarbeid rettet mot ungdom
Virksomheten driver målrettet oppsøkende sosialt arbeid med risikoutsatte ungdommer. Den jobber
med relasjonsbygging, er regelmessig tilstede i ungdomsmiljøene på skole, i bysentrum, i
kommunedelene, på kjøpesentre, på kulturarenaer og lignende. Tjenesten er tilgjengelig på dagtid og
kveldstid. I tillegg til oppsøkende sosialt arbeid har tjenesten oppfølgingsarbeid med ungdommer som
trenger veiledning, samtaler og praktisk hjelp, ofte i tett samarbeid med andre tjenester.
Familie - og oppveksttjenester
Familie- og oppveksttjenesten gir psykiske helsetjenester til barn, ungdom og familier gjennom
veiledning, rådgivning, utredning og behandling. Tilbud gis til personer som har lettere og moderate
psykiske og sosio-emosjonelle vansker, samt utfordringer knyttet til foreldrerollen.
Tjenesten samarbeider med barnehager, skoler og andre tjenester og er en forsterkning av
helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse.
Tjenesten samarbeider med spesialisthelsetjenesten og kan henvise videre for ytterligere
utredning/behandling der det er nødvendig.
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Friskliv/Læring og mestring/Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)
Friskliv er et tilbud til personer over 18 år som har, eller står i fare for å utvikle,
livsstilssykdommer/lidelser. Tilbudet er innrettet mot de som kan oppnå helsemessig gevinst ved å øke
aktivitetsnivået, endre kostvaner og/eller redusere tobakksbruk.
Læring og mestring gir støtte i å lære hvordan man skal kunne leve med helseutfordringer og mestre
hverdagen. Det kan omfatte individuell pasient- og pårørendelæring, samt gruppetilbud. Tjenesten
henvender seg til personer i ulike livsfaser og med ulike helseutfordringer.
RPH er et lavterskeltilbud for voksne med lett til moderat angst, depresjon, søvnvansker og/eller
begynnende rusproblematikk. RPH tilbys etter en trappetrinnsmodell gjennom assistert selvhjelp i form
av introduksjonskurs, telefonveiledning og e-læring. Tilbudet inngår som en del av en nasjonal satsing og
finansieres delvis med midler fra Helsedirektoratet.

Forebyggende helse for eldre
Tjenesten bidrar til å fremme helse til innbyggere over 75 år. Hensikten er å sette eldre i stand til å ta
gode helsevalg. De ansatte er på hjemmebesøk og bidrar til å avdekke forhold som kan medføre risiko
for for eksempel fall i hjemmet, og komme med råd. De søker også å fange opp personer i en sårbar
situasjon og avdekke funksjonsfall, sykdom og hjelpebehov.

Lokalisering i knutepunkt
Idéen bak helsefremmende tjenester 0-100 er at dette skal være en tjeneste alle kan oppsøke, uten
henvisning eller diagnose osv. Her skal man kunne få hjelp nesten uansett hva det gjelder, det være seg
fysisk helse, psykisk helse, rus, spillavhengighet, sosio-emosjonelle vansker, vanskelige familierelasjoner
m.m.
For å bygge opp under intensjonen er det viktig at tjenesten er tett integrert med tilstøtende og
overlappende tjenester, som for eksempel undersøkelse og tiltak innen barnevern, kulturtilbud m.fl. For
å lykkes, er det også viktig at tjenesten er lett tilgjengelig. Derfor er det besluttet at fem avdelinger
helsefremmende tjenester 0–100 skal lokaliseres i knutepunkt i kommunedelene sammen med andre
tjenester. Dette er med på å realisere målene i politisk plattform om tjenester nær innbyggerne, helhet
og tverrfaglighet i tjenestene, samt forebygging og tidlig innsats.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Aktive lokalsamfunn
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Aktive lokalsamfunn, rebevilgning
Færre enslige mindreårige flyktninger
Statsbudsjettet: tilskudd til rekruttering av psykologer
Tap av inntekt for Barnevernsvakta
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

392 950

400 231

400 231

400 231

9 023
9 023

9 023
9 023

9 023
9 023

9 023
9 023

-2 500
-2 500

-2 500
-2 500

-2 500
-2 500

-2 500
-2 500

-6 375
-6 375

-6 375
-6 375

-6 375
-6 375

-6 375
-6 375

956
270
1 226

956
270
1 226

956
270
1 226

956
270
1 226

1 374
394 324

1 374
401 605

1 374
401 605

1 374
401 605

-2 016
-2 016

-2 016
-2 016

-2 016
-2 016

-2 016
-2 016

1 250
-5 800
1 700
1 200
-1 650
-3 666
390 658

1 250
-5 800
1 700
1 200
-1 650
-3 666
397 939

1 250
-5 800
1 700
1 200
-1 650
-3 666
397 939

1 250
-5 800
1 700
1 200
-1 650
-3 666
397 939

Endringer fra 2019 til 2020

Aktive lokalsamfunn
Satsingen Aktive lokalsamfunn har som mål å stimulere barn og unges aktivitetsglede og bidra til barn og
unges tilknytting til nærmiljøet – i nært samarbeid med Drammen Idrettsråd og frivilligheten. Satsingen
koordineres med vei, natur, idrett og kultur.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
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som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Aktive lokalsamfunn, rebevilgning
Satsingen Aktive lokalsamfunn har vært et tiltak i tidligere Drammen kommune. Målet med tiltaket var å
stimulere barn og unges aktivitetsglede og bidra til barn og unges tilknytting til nærmiljøet, i nært
samarbeid med Drammen Idrettsråd og frivilligheten.
Tiltaket var tatt ut fra og med 2020 i tidligere Drammen kommunes økonomiplan. Det ligger derfor inne
som en justering av rådmannens forslag til budsjett, med et nedtrekk på 2,5 millioner kroner.
Rådmannen vurderer allikevel Aktive lokalsamfunn som et viktig tiltak, og foreslår å videreføre
bevilgningen for første halvår 2020, med 1,25 millioner kroner. Rådmannen kommer tilbake med en
vurdering av eventuell ytterligere videreføring av tiltaket i 1. tertialrapport 2020.
Færre enslige mindreårige flyktninger
For Drammen kommune er det en estimert reduksjon i tilskudd til bosetting av enslige mindreårige
flyktninger tilsvarende 5,8 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at færre enslige flyktninger bosettes i
Norge og i Drammen.
Statsbudsjettet: tilskudd til rekruttering av psykologer
Regjeringen har gjennom et rekrutteringstilskudd lagt til rette for at alle kommuner kan rekruttere
psykologkompetanse før plikten til å ha slik kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
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trer i kraft 1. januar 2020. Tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet i 2020 med et beløp på nasjonalt
nivå på 211,6 millioner kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Anslått
beløp på 1,7 millioner kroner tilføres rammene for P03.
Tap av inntekt for Barnevernsvakta
Barnevernsvakt har i tidligere Drammen kommune vært organisert som et interkommunalt samarbeid.
Avtalen med Lier må reforhandles. Hurum og Røyken blir en del av nye Asker kommune.
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Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
Hovedutvalget har ansvar for helsetjenester, som består av medisinskfaglige tjenester, habiliterings- og
rehabiliteringstjenester, som også omfatter hjelpemidler, ulike typer korttidsplasser i helsehuset og
legevakt. Psykisk helse, rus, arbeid og inkludering, omsorg og funksjonshemmede er også en del av
hovedutvalgets ansvarsområde.
P 04 Helse
Hovedutvalget har ansvar for helsetjenester som består av legetjenester, fysioterapi, ergoterapi og
hjelpemidler, helsehuset og Drammen legevakt. Helsehuset ligger under programområdet som
døgnakutte tjenester i institusjon.
P 05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tjenesteområdet gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Dette innebærer
tjenester tilknyttet boliger og bofellesskap, samt ambulante tjenester. I tillegg omfatter tjenestetilbudet
dag- og aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, avlastning for barn og voksne samt
barnebolig.
P 06 Hjemmetjenester og institusjon
Omsorgstjenestene under hjemmetjenester og institusjon er geografisk inndelt og består av
institusjoner, hjemmetjenesteavdelinger, omsorgsboliger med heldøgns bemanning og dagsenter.
Omsorgstjenestene drifter også kaféer og ulike aktivitetstilbud som er åpne for alle innbyggere.
Virksomhet Tjenestetildeling og koordinerende enhet fatter vedtak om tjenester og utfører annen
saksbehandling. Koordinerende enhet er en lovpålagt tjeneste som skal sikre sammenhengende og
helhetlige tjenester for den enkelte.
Ernæring og kjøkkendrift er samlet i én virksomhet som består av Drammen kjøkken og Solberglia, Bråta
og Svelvik kjøkken.
P 07 Rus og psykisk helse
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for tjenester til innbyggere med rus og/eller psykiske lidelser.
Tjenestetilbudet innebærer at innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får råd og
veiledning, helsetjenester, oppfølging i bolig og øvrige tjenestetilbud som de har behov for.
P 08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for tjenester som vil understøtte kommunens arbeid for å
styrke innbyggernes deltakelse i arbeid og fravær av utenforskap.
Hovedutvalgets ansvarsområdet omfatter sosiale tjenester i NAV, råd og veiledning til vanskeligstilte på
boligmarkedet, bosetting, etablering og kvalifisering av voksne flyktninger og deres barn, samt akutt
bistand og råd, veiledning og oppfølging til innbyggere som har blitt utsatt for vold og/eller overgrep av
noen de er i nær relasjon til.
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Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

2020
Sum Driftsutgifter
Sum Driftsinntekter
Sum

2 542 978
-397 340
2 145 638

Økonomiplan
2021
2022
2 548 883
-397 340
2 151 544

2 548 883
-397 340
2 151 544

2023
2 548 883
-397 340
2 151 544

Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

2020
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
P06 Hjemmetjenester og institusjon
P07 Rus og psykisk helse
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Sum

314 515
337 729
962 619
162 385
368 391
2 145 638
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2021
2022
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
2 151 544

316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
2 151 544

2023
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
2 151 544
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Introduksjonsstønad
Ny forskrift legespesialisering
Samhandlingsreform rus og psykiatri
Styrking Drammen helsehus
Styrking felles nattjenesten
Styrking kompenserende husleiestøtte
Styrking nye tilrettelagte boliger Åskollen
Styrking sosialhjelp
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Ny start og pilot lokalt knutepunkt
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring
Flere brukere i tjenesten
Økt vedtaksvolum i hjemmetjenesten
Sum Justering for befolkningsendring
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Legevakt: Avtalefestet lønn til nattleger
Legevakt: Legebemanning natt, økte krav
Legevakt: Nødnett
Legevakt: Svartid legevaktsentral, økte krav
Statsbudsjett: tilskudd til rekruttering av psykologer
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Statsbudsjettet: dagaktivitetstilbud for hjemmeboende
med demens
Statsbudsjettet: tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Styrking av kjøpte tjenester
Økt behov i tjenestene
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

2 039 205

2 043 135

2 043 135

2 043 135

48 788
48 788

48 788
48 788

48 788
48 788

48 788
48 788

7 000
600
-5 000
5 100
900
2 900
2 500
11 200
25 200

7 000
600
-5 000
5 100
900
2 900
2 500
11 200
25 200

7 000
600
-5 000
5 100
900
2 900
2 500
11 200
25 200

7 000
600
-5 000
5 100
900
2 900
2 500
11 200
25 200

2 800
-26 850
-24 050

2 800
-26 850
-24 050

2 800
-26 850
-24 050

2 800
-26 850
-24 050

3 579
5 975
9 554

3 579
5 975
9 554

3 579
5 975
9 554

3 579
5 975
9 554

59 492
2 098 697

59 492
2 102 628

59 492
2 102 628

59 492
2 102 628

8 000
10 000
18 000

8 000
10 000
18 000

8 000
10 000
18 000

8 000
10 000
18 000

-12 259
-12 259

-12 259
-12 259

-12 259
-12 259

-12 259
-12 259

1 350
2 000
225
1 275
850
3 200
2 250
950
5 100

1 350
2 700
225
2 550
850
3 200
2 250
950
5 100

1 350
2 700
225
2 550
850
3 200
2 250
950
5 100

1 350
2 700
225
2 550
850
3 200
2 250
950
5 100

11 200
10 000
2 800
41 200
46 941
2 145 638

11 200
10 000
2 800
43 175
48 916
2 151 544

11 200
10 000
2 800
43 175
48 916
2 151 544

11 200
10 000
2 800
43 175
48 916
2 151 544
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

5 000
5 000

5 000
5 000

20 000
20 000

12 650
6 150
8 150
0
26 950

12 650
6 150
8 150
0
26 950

12 650
6 150
8 150
0
26 950

55 600
24 600
32 600
100 000
212 800

31 950

31 950

31 950

232 800

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjoner
Sum Kommunekassa

5 000
5 000

5 000
5 000

Drammen Eiendom
Kommunale boliger
Oppgradering bygningsmassen institusjoner
Oppgradering bygningsmassen boliger
Åskollen -Omsorgsboliger
Sum Drammen Eiendom

17 650
6 150
8 150
100 000
131 950

Sum investeringsprosjekter

136 950
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P04 Helse
Om tjenesteområdet
Kommunen har ansvar for primærhelsetjenester til alle kommunens innbyggere. Fastlegene og
privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen er en del av
primærhelsetjenesten. Kommunen har fast ansatte leger som jobber pasientrettet, for eksempel på
sykehjem eller helsestasjoner. Det er også ansatt samfunnsmedisinere, og kommunen har
laboratorietjenester og farmasøytkompetanse. Miljørettet helsevern inngår også i programområdet.
Leger som ansettes i, eller har avtale med, kommunen må være spesialister i allmennmedisin eller under
spesialisering. Kommunen har oppgaver innenfor denne delen av utdanningen. Kommunen er også
pålagt å ha et døgnåpent øyeblikkelig hjelpetilbud, som i Drammen kommune løses gjennom legevakta.
Rehabiliteringstjenester tilbys på institusjonene Bråta i Mjøndalen, Helsehuset i Drammen og Svelvik
sykehjem, samt i innbyggernes hjem.
Riktig tilbud, gode overganger og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten
er viktig for den enkelte pasient og viktig for å oppnå best mulig effektivitet på tjenesteområdet. Det er
også avgjørende at kommunen får til et godt samarbeid internt mellom egne tjenester; helsetjenester,
forebyggende tjenester, hjemmetjenester og institusjon, rus- og psykisk helse med videre. Forebygging
skal være fremtredende på alle tjenesteområder; også innenfor helsetjenester.
Sammenligning med andre kommuner
Nøkkeltall
Indikator per 2018
Netto driftutgifter
kommunehelse i prosent av
samlede netto driftsutgifter
Revervekapasitet fastlege
(antall)
Legeårsverk per 10 000
innbyggere
Gjennomsnittlig listelengde
fastleger
Avtalte fysioterapeutårsverk
per 10 000 innbyggere
(årsverk)
Årsverk av ergoterapeuter
per 10 000 innbyggere

Drammen ASSS m/ Oslo

Fredrikstad Kristiansand

Sandnes

5,10 %

4,40 %

4,10 %

4,10 %

4,10 %

104

102

100

105

99

10,9

10,8

9,2

1 222

1 175

1 180

7,7

8,1

7,2

2,9

3,6

4,2

9,8
Tidl. Drammen
1234 Tidl.
Nedre Eiker
1331 Tidl.
Svelvik 1326

1 240

9,8
2,4

5,2

Nøkkeltallene indikerer at det er god kapasitet, særlig på privatpraktiserende fysioterapi, sammenlignet
med landet, mens andelen ergoterapeuter og kommunalt ansatte fysioterapeuter er lavt.
Drammen kommune har per i dag tilfredsstillende kapasitet i fastlegeordningen slik det framgår av
tallene. Det er imidlertid en utvikling i fastlegeordningen i retning av at fastleger ønsker færre pasienter
på listene på grunn av stadig mer komplekse og tidkrevende oppgaver. Det er høsten 2019 lyst ut to nye
fastlegehjemler for å øke kapasiteten, og det planlegges en tredje. Sentrumsnære legekontor har mange
brukere fra nærliggende kommuner som benytter seg av deres tjenester, og tidligere Drammen
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kommune har følgelig hatt behov for større kapasitet enn innbyggertallet skulle tilsi. Dette er en logisk
konsekvens av å være innpendlingskommune.
Drammen kommune bruker en større andel av samlede driftsutgifter på kommunehelse sammenlignet
med ASSS-kommunene.
Demografi
Befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsier at Drammens andel innbyggere over 80 år
vil være doblet i forhold til dagens nivå innen 2040. Det er dette som representerer den største
utfordringen når fremtidens helse- og omsorgstjenester skal planlegges.
De økonomiske rammene vil ventelig ikke øke i takt med økte behov. Det er utfordrende å nøyaktig
beregne fremtidige kostnadsbehov for morgendagens kommunale helsetjenester. Det er også flere
faktorer ut over befolkningsvekst, som sykdomsbilde (byrden av sykdommer som for eksempel demenssykdommer), flyttemønstre og sykehusenes og fastlegenes kapasitet, som vil påvirke kommunenes
utgifter.
Hovedaktiviteter
Koordinering av det medisinskfaglige miljøet og utvikling av legetjenestene
Medisinskfaglig virksomhet har ansvaret for kommunens allmennlegetjeneste, som består av
helsestasjonslegetjeneste, sykehjemslegetjeneste, leger i utdanningens første spesialiseringsdel
(LIS1/turnuslege), legetjeneste for rus og fengsel og legetjeneste for migrasjon. Administrasjon og
koordinering av fastlegetjenesten inngår også i ansvaret. Virksomheten omfatter videre
samfunnsmedisinske oppgaver, miljørettet helsevern, laboratorietjeneste, farmasøyttjeneste og
smittevern. Mange av de ansatte vil ha sitt arbeidssted ute i kommunens institusjoner, helsestasjoner,
smittevernkontor mv.
Helheten i tjenesten og koordinering av de ulike delene som utgjør det medisinskfaglige miljøet
vurderes som et viktig virkemiddel for samordnede gode tjenester og for å kunne håndtere den delen av
legeutdanningen som kommunen er ansvarlig for. Kommunen er en registrert utdanningsinstitusjon for
obligatorisk spesialisering av spesialister i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Et utdanningsløp har
varighet på inntil seks år og innebærer veiledning fra legespesialist i hele perioden og en rekke andre
krav både av både praktisk og teoretisk art.

Gode og tilgjengelige helsetjenester for innbyggerne
Drammen kommune skal tilstrebe å ha gode og tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Fastlegene utgjør
en viktig del av det kommunale helsetilbudet. Drammen kommune har per i dag 82 fastlegehjemler som
er spredt jevnt ut over kommunen. Det opprettes tre nye fastlegehjemler på Strømsø og
Krokstadelva/Solbergelva, hvor det er lavest dekning i dag.
Kommunen tildeler hjemler til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter på samme måte som for
leger. Disse fysioterapeutene inngår da i kommunehelsetjenesten, og får rett til driftstilskudd og
refusjon fra Helfo. Drammen kommune har god dekning av fysioterapeuter med driftsavtale i forhold til
sammenlignbare kommuner.

Legevakt
Fellesnemnda har vedtatt at Legevakta for Drammensregionen IKS skal avvikles og driften legges inn i
basistjenestene. Dette arbeidet er i gang. I tråd med fellesnemndas vedtak tilbys kommunene som har
vært del av IKS’et å videreføre samarbeidet i form av vertskommuneavtaler. Det er fremforhandlet
avtaler med Lier kommune og den delen av nye Holmestrand kommune som utgjøres av befolkningen i
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nåværende Sande kommune. Avtalene vil bli lagt fram for politisk behandling.

Drammen forbereder seg sammen med sine samarbeidskommuner på å møte økte krav i
akuttmedisinforskriften. Det gjelder i forhold til både kompetanse og kapasitet til utrykning på nattestid,
samt svartid på telefon.
Overgrepsmottaket, som ligger administrativt under legevakta, utfører tjenester for Vestre Viken HF og
er statlig finansiert. Kommunens psykososiale vakttjeneste og kriseteam organiseres under legevakta fra
1.1.2020.

Døgnakutte tjenester i institusjon – Helsehuset
Helsehuset er en korttidssinstitusjon. Pasientstrømmen til og fra helsehuset er variert. Pasientene kan
komme via fastleger, legevakt, og som utskrivningsklare pasienter fra sykehus, der tjenestetildeling og
koordinerende enhet vurderer at pasienten har nytte av et opphold ved helsehuset før hjemreise.
Pasienten kan også komme rett fra hjemmet eller fra andre institusjoner. Tilbudet inkluderer
kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser, lindrende tilbud og rehabiliterings- behandling. Dette er et
tilbud til multisyke som trenger korttids utredning, avklaring og behandling. Helsehuset bidrar til å
unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser på sykehus og til å sikre en god overgang mellom
spesialisthelsetjenesten og hjemmet.
Helsehuset er kommunens forsterkede tilbud for de aller sykeste som kan ivaretas i kommunen og har
derfor høy dekning av fagpersonell, så som sykepleiere, leger, tilgang på fysioterapeuter og
ergoterapeuter og på tilstedeværende laboratorietjeneste. Helsehuset vil måtte ha utstrakt samarbeid
og samhandling mellom tjenestene innenfor institusjonen, samt med hjemmetjenester,
fastlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten m.fl. Dette for å sikre god pasientflyt, helthetlig
tjenestetilbud og gode overganger for den enkelte.
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Aktivitet og rehabilitering
Programområdet helsetjenester omfatter habiliterings- og rehabiliteringstjenester, som utføres av
kommunens ansatte fysio- og ergoterapeuter, samt privatpraktiserende fysioterapeuter som er en del
av kommunehelsetjenesten via driftsavtaler. Hjelpemidler er en del av rehabiliteringstjenesten. Mange
av hjelpemidlene er høyteknologiske, og velferdsteknologi er et viktig satsingsområde. Flere av
tjenestene vil bli utført i kommunedelene, ved institusjoner og i innbyggernes hjem.
Innsatsteam og hjemmerehabilitering vil også være en del av tjenestene som ytes fra virksomheten.
Innsatsteam består av tjenestene hverdagsrehabilitering/ hjemmerehabilitering og avansert sykepleie.
Teamet er tverrfaglig organisert med sykepleiere, hjemmetrenere og ergo- og fysioterapeuter.
Hverdagsrehabilitering /hjemmerehabilitering er tilbud om rehabilitering i eget hjem og nærmiljø. Målet
med innsatsteam er økt livskvalitet og mulighet for å bo hjemme lengst mulig for den enkelte, og hindre
(forebygge) langtidplassering i sykehjem. Innsatsteamets oppdrag er blant annet å sørge for gode og
fleksible overganger mellom sykehus og hjem når det er behov for kommunale tjenester og oppfølging
etter utskriving. Innsatsteamet kan oppsøke innbyggerne på sykehuset for å avklare behovet for
tjenester og hjelpemidler, slik at dette er klart når pasienten kommer hjem, ofte samme dag.
Innsatsteamet videreføres som en pilot i deler av kommunen inn i 2020.

Psykososial vakttjeneste
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunene skal tilby akutt hjelp ved ulykker
og andre akutte situasjoner, herunder psykososial beredskap og oppfølging. Tidligere Drammen
kommune sikret denne beredskapen gjennom virksomheten sosial vakttjeneste/barnevernvakt med fast
ansatte og bakvaktsordning. Tjenesten har også ivaretatt oppfølgingen etter kriser/traumer.
Tidligere Nedre Eiker har i samarbeid med Øvre Eiker hatt et kriseteam i lønnet beredskapsvakt, mens
oppfølgingen akutt og over tid har vært ivaretatt av de ordinære tjenestene. Svelvik har hatt en
beredskapstelefon og benyttet de ordinære tjenestene.
I den nye kommunen legges psykososial vakttjeneste inn under legevakta for å ha nært samarbeid
mellom de ulike delene av akutt-tjenestene, herunder overgrepsmottaket.
Det er valg et budsjettnøytralt alternativ, som innebærer bemanning med én ansatt i aktiv vakt gjennom
hele døgnet. I en krisesituasjon hvor det ikke vurderes som faglig forsvarlig at én person fra psykosial
vakttjeneste rykker ut til skadested, må denne delen av krisehåndteringen i stedet skje i legevaktas
lokaler. For å bedre muligheten til å kunne rykke ut til skadested, som i mange tilfelle vil være hjemme
hos noen, vil det bli jobbet med psykososial akuttberedskap og oppfølging i samarbeid med andre
tjenester, som forebyggende tjenester og psykisk helse og rus.
Andre forhold
•

•

Egenandeler for utkjøring av hjelpemidler har vært ulik i de tre tidligere kommunene.
Rådmannen foreslår at det innføres en liten egenandel for alle innbyggere. Dette fremgår av
egen oversikt over gebyrer og egenbetaling. En liten egenandel kan stimulere til at de som har
mulighet til det kan hente enkle hjelpemidler selv.
Det vil i økonomiplanperioden være behov for å se på harmonisering av flere forhold som angår
virksomheten, herunder avtaleverk og annet der det er ulike avtaler og praksis i de tre tidligere
kommunene.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Ny forskrift legespesialisering
Styrking Drammen helsehus
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Legevakt: Avtalefestet lønn til nattleger
Legevakt: Legebemanning natt, økte krav
Legevakt: Nødnett
Legevakt: Svartid legevaktsentral, økte krav
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

296 504

296 784

296 784

296 784

7 177
7 177

7 177
7 177

7 177
7 177

7 177
7 177

600
5 100
5 700

600
5 100
5 700

600
5 100
5 700

600
5 100
5 700

-1 560
-1 560

-1 560
-1 560

-1 560
-1 560

-1 560
-1 560

2 735
734
3 469

2 735
734
3 469

2 735
734
3 469

2 735
734
3 469

14 786
311 290

14 786
311 570

14 786
311 570

14 786
311 570

-1 625
-1 625

-1 625
-1 625

-1 625
-1 625

-1 625
-1 625

1 350
2 000
225
1 275
4 850
3 225
314 515

1 350
2 700
225
2 550
6 825
5 200
316 770

1 350
2 700
225
2 550
6 825
5 200
316 770

1 350
2 700
225
2 550
6 825
5 200
316 770

Endringer fra 2019 til 2020
Ny forskrift legespesialisering
Budsjettet styrkes med 0,6 millioner kroner for å dekke helårseffekt av stilling knyttet til koordinering av
Drammen kommunes oppgaver som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering.
Styrking Drammen helsehus
Drammen helsehus fikk, ved behandling av 1. tertialrapport i tidligere Drammen kommune, tilført
midler, både engangsmidler og en varig styrking med årseffekt på 6 millioner kroner. Felles nattjeneste
vil bli organisert under, Hjemmetjenester og institusjon. 0,9 millioner kroner av styrkingen overføres
derfor til programområde 06.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
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Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Legevakt: Avtalefestet lønn til nattleger
Legeforeningen har fremsatt krav om avlønning iht. særavtale, SFS2305, for nattleger. Det er lagt inn
helårseffekt av forventede merkostnader.
Legevakt: Legebemanning natt, økte krav
Som følge av nye krav i akuttmedisinforskriften økes legebemanning på natt fra én til to leger fra 2020,
slik at tjenestetilbudet og mulighet for utrykning skal være likt gjennom hele døgnet. Det legges inn
deleffekt for 2020 på grunn av at det vil ta noe tid å få rekruttert.
Legevakt: Nødnett
Kommunene bærer kostnadene til drift av nødnett. Det er lagt inn økte kostnader i henhold til varsel fra
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF.
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Legevakt: Svartid legevaktsentral, økte krav
Det er behov for en styrking av bemanning og kompetanse for å oppfylle akuttmedisinforskriftens krav
om svartid og kompetanse. Det er lagt inn halvårseffekt i 2020 på grunn av at det vil ta noe tid å få
rekruttert.
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P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Om tjenesteområdet
Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne gir tilbud til brukere med behov for sammensatte og
helhetlige tjenester i et livsløpsperspektiv. Brukernes ønsker og behov er førende for tjenestene. For å
kunne være med på å fatte beslutninger som påvirker eget liv, er det viktig å bli møtt på en måte som
oppleves som likeverdig. Det er behov for å utvikle mer differensierte tjenester og tjenester til nye
brukere i perioden. Dette innebærer blant annet oppstart av et nytt botilbud og styrking av det øvrige
tilbudet for å møte det økte behovet. For å gi brukerne et helhetlig tilbud, er det viktig med samarbeid på
tvers i kommunedelene.
Sammenligning med andre kommuner

Nøkkeltall per 2018
Indikator

Fredrikstad

Andel
utviklingshemmede av
0,4
befolkningen 16 år og
eldre, tall i prosent
Utgifter per
utviklingshemmet
1 157 082
(fratrukket refusjon
ressurskrevende)
Andel
utviklingshemmede 18
år og eldre som bor i
52 %
bolig med fast tilknyttet
personell hele døgnet*
Andel årsverk med
83 %
fagutdanning

Kristiansand

Sandnes

tidl.
Drammen

0,42

tidl.
Nedre
Eiker

tidl.
Svelvik

0,54

0,33

0,47

0,34

671 380

711 728

58 %

72 %

42 %

46% **

84 %

91 %

63 %

85 %** 86 %**

Snitt
ASSS

0,41

615 585 670 336 756 521 923 958

-

54 %

77 %

* Grunnlaget her er alle over 16 år. Kan ha en mindre påvirkning på andelenKilde: ASSS TTUrapportering (Tilrettelagte tjenester til mennesker med utviklingshemming) for 2018 med tillegg av
manuell innrapportering fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner
** Basert på årsverk fast ansatte. Kan være ulikheter i grunnlaget mellom kommuner
Det er cirka 350 personer registrert med diagnostisert utviklingshemming i Drammen kommune.
Grunnet begrenset tilgang på sammenlignbare data for personer med utviklingshemming for de tre
tidligere kommunene er tallgrunnlaget beheftet med usikkerhet. Alle de tidligere kommunene har
boliger med heldøgns bemanning. Det vurderes at det er behov for mer differensierte botilbud i
kommunen i fremtiden. Rundt én av tre brukere som får tjenester fra programområdet har ikke
utviklingshemming, men andre utfordringer som gir behov for sammensatte tjenester.
Brukere med kombinert problematikk innenfor utviklingshemming, psykisk helse og rus er en gruppe der
det er utfordrende å gi et tilstrekkelig tilpasset tilbud til den enkelte. Dette gjør det til tider nødvendig å
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kjøpe tjenester eksternt. Dette kan være grunnet utilstrekkelig kompetanse i tjenestene, ikke minst i
forhold til utfordrende atferd. Det gjøres også individuelle vurderinger i forhold til om bruker bør ha
avstand til et tidligere rusmiljø, eller hvor det må tas hensyn til andre beboere i et bofellesskap.
Dette er ikke en stor brukergruppe, og målet er å kunne etablere slike tilbud i kommunens egen regi.
Dette arbeidet er i gang rundt flere brukere som er planlagt tilbakeført til kommunen.
Demografi
Generelle framskrivinger som beskrevet i økonomiplanens overordnede kapittel om demografi tilsier at
antall alderspensjonister vil øke raskere enn antall innbyggere i yrkesaktiv alder fram mot 2040. For
personer med nedsatt funksjonsevne forventes det at en større andel vil ha en aldersutvikling som
nærmer seg befolkningen for øvrig. Dette innebærer at tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt
funksjonsevne i fremtiden må ta høyde for behov i et livsløpsperspektiv, herunder somatiske
aldersrelaterte tilstander, demens med videre.
Det vil være behov for mer finmaskede prognoser for å kunne fremskrive behovene fremover, særlig når
det gjelder aldersutvikling. For øvrig er tjenester til mennesker med utviklingshemming forutsigbart når
det gjelder antall personer, mens behovet for tjenester vil variere.
Hovedaktiviteter
Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er skilt ut som et eget programområde i Drammen
kommune under hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. Tjenestene gjelder alle aldersgrupper. Dette
gir muligheter til å synliggjøre og løfte behov, utfordringer og muligheter for denne brukergruppen. For
å gi brukerne et helhetlig tilbud, er det viktig med samarbeid på tvers både innenfor og utenfor
hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.
Programområdet omfatter tjenester som hjemmetjenester, avlastningstjenester og aktivitetstjenester
for brukere hvor utviklingshemming er hoveddiagnosen. Utviklingshemming er en samlebetegnelse for
en rekke ulike diagnoser og tilstander med funksjonsnedsettelse grunnet kognitive, språklige og sosiale
vansker. Mennesker med utviklingshemming er en stor og uensartet gruppe, med store individuelle
forskjeller. Programområdet inneholder også tjenester til brukere med et sammensatt og langvarig
behov for tilrettelagte tjenester basert på kognitive, språklige og sosiale vansker uten en definert
diagnose.
Når gruppen omtales generelt brukes uttrykket “personer eller mennesker med nedsatt funksjonsevne”
for å tydeliggjøre at funksjonsnedsettelsen er noe man har, ikke noe man er.
Døgnbaserte tjenester, ambulante tjenester og avlastningstilbud
Programområdet består av tjenester tilknyttet boliger og bofellesskap. Cirka 150 personer med nedsatt
funksjonsevne har i dag i heldøgns tjenester fordelt på 20 bofellesskap av ulik størrelse.
Personer som bor i boliger uten døgnbemanning og hos foreldre/foresatte med videre kan få praktisk
bistand og opplæring samt helsetjenester fra et ambulant team. Det er om lag 120 personer som får
slike ambulerende tjenester.
Samlet sett har i underkant av 100 personer tilbud om avlastning, inkludert tilbud gitt av private
avlastere. Privatavlastere er blant annet nærpersoner som kjenner brukerne godt og som lønnes for å gi
avlastning. Privatavlastere er å regne som ansatte i kommunen.
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Dag- og aktivitetstilbud
Innbyggere som ikke har mulighet til å delta i det ordinære arbeidslivet, skal ha muligheter til
meningsfull aktivitet. Dag- og aktivitetstilbudet i Drammen kommune er en tjeneste som tilbys flere
steder i kommunen. Cirka 90 brukere benytter seg av dag- og aktivitetstilbudet. Samarbeid med
frivillige, lag og foreninger supplerer det kommunale tjenestetilbudet, og gir innbyggere mulighet til
deltakelse og innsats i lokalmiljøet. Tjenestene i Drammen kommune vil jobbe systematisk med å styrke
brukernes opplevelse av livsglede og mening.

Personer med nedsatt funksjonsevne som har mulighet til bidra til å produsere varer og tjenester i en
tilrettelagt jobbsituasjon får mulighet til det både gjennom Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser og andre
ordninger. Dette forutsetter et godt samarbeid med blant annet NAV.
Medvirkning i tjenestene
For å bygge opp under den enkeltes behov og ønske om å mestre eget liv er det nødvendig å utvikle
tjenesten slik at brukerne har reell innflytelse på tjenestetilbudet. Det stilles særlige krav til innovasjon
og brukerdialog som kan sikre involvering og reell medvirkning for tjenestemottakere med nedsatt
funksjonsevne, slik at også brukernes egen stemme blir hørt og at det gis mulighet for reell medvirkning.
Pårørende skal også gis mulighet for medvirkning.
Transport til og fra dag- og aktivitetssentre
Det er behov for at brukere med nedsatt funksjonsevne i hele kommunen har samme vilkår for, og
tilbud om, transport til og fra dagaktivitetstilbud. En del av disse får i dag tilbud om transport gjennom
kjøring i regi av tjenesten eller besørger transport selv. Øvrige personer med dagaktivitetstilbud har
tilbud om transport med taxi. De fleste som har fått transport med taxi er personer med tilbud i tidligere
Drammen kommune. Taxiordningen har nylig vært ute på anbud, og vil gjelde i hele den nye kommunen.
Dette innebærer at det kan gis tilbud om taxi til de få personene som ikke har hatt dette i dag.
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Bonuslønnsordningen/oppmuntringslønn/begeistringspenger ved dag- og aktivitetssentrene for
mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dag- og aktivitetstilbudene i tidligere Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommuner har ulike ordninger
knyttet til betaling og bonuslønnsordninger, uavhengig av produksjon av varer eller tjenester.
Rådmannen anbefaler at dagens ordninger videreføres midlertidig med de forskjellene som foreligger.
Bonuslønnsordninger er ordninger som har en relativt liten økonomisk kostnad men som har
verdimessige og prinsipielle aspekter. Harmonisering og utvikling av dette området bør derfor komme
som følge av en god prosess med politikere og brukerorganisasjoner om ordningen. Unntaket er
egenbetalingsordningen for aktivitetstilbud i tidligere Nedre Eiker som rådmannen anbefaler å avvikle
fra 1.1.20.
Flere brukere i tjenesten
Det er behov for utvikling av et mer differensiert botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne for å
dekke behovet for flere brukere med ulike utfordringer. Flere tilbud er under planlegging, dels som
netto tilvekst for å kunne gi tilbud til nye brukere og dels som endring av eksisterende tilbud. Det er,
særlig i tidligere Drammen kommune, personer med nedsatt funksjonsevne som ikke har fått effektuert
vedtaket sitt om bolig med heldøgns tjeneste på grunn av manglende tilrettelagt tilbud. For noen av
disse har det vært nødvendig å kjøpe tjenester fra private tilbydere. Enkelte av disse kjøpene arbeides
det med å kunne gi i kommunal regi mens det for enkelte ut ifra en totalvurdering fremdeles vil være
riktig å kjøpe tjenester fra private tilbydere.
I tidligere Nedre Eiker kommune har det blitt satt i gang etablering av et nytt botiltak i kommunens
egenregi for å kunne gi tilbud der det tidligere har vært nødvendig å kjøpe kostnadskrevende tjenester
fra private tilbydere. Mikkelsveien omsorgsbolig omfatter åtte leiligheter. Bygget er tilrettelagt med
hensyn til å kunne ta imot brukere med ulike og omfattende hjelpebehov og legger til rette for at
beboerne kan delta i fellesskap med andre eller motta tjenester kun i egen leilighet. Tiltaket er under
bygging i kommunedel Krokstadelva/Stenseth og vil starte opp høsten 2019. Driften av botiltaket vil bli
finansiert innenfor ordinære rammer gjennom omdisponering av midler som har vært benyttet til kjøp
av tjenester fra private tilbydere.
Det er under oppføring et bygg i Lille Åsgata i kommunedel Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger som er
planlagt til tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen kommer tilbake med
vurdering av innretning og driftskostnader for tiltaket.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring
Flere brukere i tjenesten
Sum Justering for befolkningsendring
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Styrking av kjøpte tjenester
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

319 726

320 285

320 285

320 285

7 501
7 501

7 501
7 501

7 501
7 501

7 501
7 501

-1 890
-1 890

-1 890
-1 890

-1 890
-1 890

-1 890
-1 890

-517
373
-144

-517
373
-144

-517
373
-144

-517
373
-144

5 467
325 192

5 467
325 752

5 467
325 752

5 467
325 752

8 000
8 000

8 000
8 000

8 000
8 000

8 000
8 000

-1 664
-1 664

-1 664
-1 664

-1 664
-1 664

-1 664
-1 664

3 200
3 000
6 200
12 536
337 729

3 200
3 000
6 200
12 536
338 288

3 200
3 000
6 200
12 536
338 288

3 200
3 000
6 200
12 536
338 288

Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
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De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Justering for befolkningsendring
Flere brukere i tjenesten
Rådmannen foreslår en samlet tilførsel på 8 millioner kroner til å dekke økte behov i tjenesten. Øvrig
økning i driftskostnader til botiltak dekkes gjennom omdisponering av midler fra kjøp av tjenester fra
private tilbydere og avslutning av andre tjenester.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Statsbudsjett: økt innslagspunkt ressurskrevende brukere
Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 361 000 kroner. Dette er en
økning utover anslått lønnsvekst i 2019 på 50 000 kroner per bruker. Programområdet har per nå 64
brukere som kommer inn under tilskuddsordningen, og estimert tap av inntekter på 3,2 millioner kroner
tilføres P05.
Styrking av kjøpte tjenester
I noen tilfeller kjøper kommunen utenbys heldøgns tjenester når det ikke er kapasitet i det kommunale
tilbudet. Det arbeides med å kunne yte de fleste av disse tjenestene i kommunal regi, men for enkelte vil
det ut ifra en totalvurdering fremdeles kunne være riktig å kjøpe tjenester fra eksterne tilbydere. Det
kan for eksempel være snakk om brukere som av ulike årsaker trenger å komme langt vekk fra sitt vante
miljø, eller at tilbudet det er behov for er så spesialisert at det ikke er kostnadssvarende eller mulig å
bygge det opp i egen kommune.
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P06 Hjemmetjenester og institusjon
Om tjenesteområdet
Det skal tilbys sykehjemsplasser, helse- og omsorgstjenester, omsorgsboliger og bo- og servicesenter
nærmest mulig der folk bor, for å bevare nærhet til tjenestene og lokal identitet. Hjemmetjenestene skal
tilbys med et naturlig geografisk utgangspunkt for å sikre en best mulig hjemmetjeneste. Det er et mål at
folk kan bo trygt hjemme, lengst mulig. Kommunen vil legge til rette for dette med hverdagsmestring,
bruk av velferdsteknologi og gode dagaktivitetstilbud. Drammen skal være en foregangskommune i bruk
av velferdsteknologi for at mennesker som har behov for tjenester skal oppleve trygghet og mestring.
Brukere skal i større grad medvirke i utformingen av eget tjenestetilbud. Det innebærer blant annet å
spørre innbyggerne hva som er viktig for dem, at vedtak fattes i en tverrfaglig sammenheng med
bakgrunn i brukers ønsker og behov og at saksbehandlingen desentraliseres der det kan gi økt
brukermedvirkning og bedre tjenester.
Sammenligning med andre kommuner
Indikatorer per 31.12.2018

Drammen

ASSS
med
Oslo

Fredrikstad Kristiansand Sandnes

Tjenester til hjemmeboende – andel av netto
49,0 %
driftsutgifter til pleie og omsorg
Andel hjemmetjenestemottakere med
11,2 %
omfattende bistandsbehov 67-79 år
Andel hjemmetjenestemottakere med
11,7 %
omfattende bistandsbehov 80 år og over
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per Tidl. Drammen:
kommunal plass
1 251 273
Svelvik:1 007 425
Nedre Eiker:
1 195 882
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere
15,8 %
over 80 år
Andel innbyggere 80 år og over som er
11,3 %
beboere på institusjon

50,4 %

54,7 %

50,9 %

59,4 %

15,6 %

19,9 %

13,6 %

13,5 %

12,3 %

15,3 %

8,6 %

7,0 %

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med
heldøgns bemanning

Aktivisering, støttetjenester - andel av netto
driftsutgifter til pleie og omsorg

Tidl. Drammen:
1,1 %
Svelvik: 0,0 %
Nedre Eiker:
2,3%
5,2 %

1 215 1 234 227 1 123 828 1 224
483
798

20,3 %

16,4 %

17,7 %

21,8 %

13,7 %

11,1 %

11,2 %

14,1 %

2,2 %

1,1 %

2,4 %

0,7 %

6,4 %

6,4 %

6,3 %

7,4

Drammen kommune står overfor store utfordringer i fremtiden som krever at man tenker innovativt og
finner nye løsninger for å levere gode bo- og tjenestetilbud. Demografisk vekst, tilgang på kompetanse,
samhandlingsreformen og innbyggeres forventinger fordrer at kommunene gjør strategiske endringer av
tjenestene for å møte fremtidens behov innenfor de økonomiske rammene.
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Et grep kommunene har begynt å jobbe med de siste årene omhandler en dreining av tjenestene mot
mer hjemmebaserte tjenester. Samlet sett har Drammen kommune i dag lavere andel
hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov (både for gruppen 67-79 år og gruppen over
80 år) enn snittet i ASSS. Samtidig bruker Drammen kommune en lavere andel av netto driftsutgifter til
pleie og omsorg på tjenester til hjemmeboende enn ASSS-snittet og sammenlignbare kommuner.
Botilbud med heldøgns omsorg omfatter både sykehjem og hjemmebaserte botilbud med heldøgns
bemanning. De tre kommunene har hatt forskjellig prioritering når det gjelder utbygging av
institusjonsbasert og hjemmebasert heldøgns omsorg. Samlet sett har Drammen kommune både lavere
andel plasser i institusjon og andel som bor i bolig med heldøgns omsorg enn ASSS-snittet og
sammenlignbare kommuner (av innbyggere over 80 år).
Demografi
Drammen kommune står overfor store utfordringer fremover med et antatt sterkt økende behov for
både tjenester og boliger. Befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsier at Drammen
kommunes andel innbyggere over 80 år vil være doblet i forhold til dagens nivå innen 2040. Det vises til
kapitlet om demografi og befolkningsutvikling. Dette vil være den største utfordringen når fremtidens
helse- og omsorgstjenester skal planlegges.
I januar 2019 tok fellesnemda saken Behov for analyser av investeringsbehov innen skole- og
omsorgsfeltet til orientering. Disse analysene vil legges til grunn for videre prioriteringer for å styre mot
god og effektiv utnyttelse av kapasitet og ressurser i Drammen kommune.
Det er utfordrende å beregne fremtidige utgifter knyttet til morgendagens kommunale helse- og
omsorgstjenester. Det er også flere faktorer ut over befolkningsvekst som vil påvirke kommunens
utgifter, så som sykdomsbilde (byrden av sykdommer som for eksempel demens-sykdommer),
flyttemønstre og sykehusenes og fastlegenes kapasitet. Drammen kommune må derfor utvikle
bærekraftige tjenester i nært samarbeid med den enkelte, nærmiljøet, frivillige mv.
I tidligere Drammen kommune har det i 2019 vært et økt ressursbehov i hjemmetjenestene, per 2.
tertial 2019 var det en økning i antall vedtakstimer på 16 prosent og økning i antall brukere på 4 prosent
sammenliknet med samme periode 2018. Aldersgruppen over 67 år økte med 2,3 prosent fra 2018 til
2019. Tidligere Nedre Eiker og Svelvik har hatt en mindre økning i ressursbehovet. Det antas at det økte
ressursbehovet delvis skyldes demografi og delvis en ønsket dreining av tjenester til mer
hjemmetjenester i tråd med politiske føringer. Demografiveksten kompenseres med 10 millioner kroner
i 2020.
Hovedaktiviteter
Det er 15 hjemmetjenesteavdelinger som skal yte tjenester til over 2 700 brukere. Tjenesten består av
hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Hjemmesykepleie er en tjeneste som gir hjelp og
veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte
sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med
fastlegen. Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av
alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner trenger hjelp til nødvendige daglige
gjøremål. Praktisk bistand kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask
eller å bestille matvarer. Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar
hjelp, skal klare seg best mulig hjemme.
Det er 13 institusjoner med totalt cirka 630 korttids- og langtidsplasser. Det er både korttids- og
langtidsplasser på de fleste lokasjonene.
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Det er om lag 490 langtidsplasser i institusjonene. Tjenesten er et heldøgns bo- og omsorgstilbud for
innbyggere som har behov for stor grad av medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom
døgnet. Før innbygger får innvilget botilbud i sykehjem skal som regel andre tiltak, som for eksempel
økte hjemmetjenester, dagsenter og korttidsopphold, være prøvd. På sykehjemmet blir hjelpen tilpasset
den enkelte ut fra faglige vurderinger. Et sykehjem har vanligvis flere avdelinger, og noen kan være
tilrettelagt for enkelte pasientgrupper. Personalet ved sykehjemmet består av sykepleiere,
helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Sykehjemmene har en egen lege.
Det er rundt 70 korttidsplasser i virksomhetene i P06 Hjemmetjenester og institusjon. I tillegg er det
cirka 70 korttidsplasser på Helsehuset som er organisert i Helsetjenesten. Tjenesten korttidsopphold er
et tilbud til brukere som har behov for helsehjelp hele døgnet i en kortere og tidsavgrenset periode. Det
er det helsemessige behovet som avgjør lengden på oppholdet. Målet med oppholdet er at bruker skal
opprettholde eller bedre sitt funksjonsnivå og helsetilstand før de reiser hjem. Det skilles mellom tre
typer av korttidsopphold: ordinært korttidsopphold (for eksempel til utskrivningsklare pasienter og
lindrende behandling), rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold. Kommunen drifter også
Kommunal akutt døgnplass (KAD) som er døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.
I tillegg til hjemmetjenester og institusjoner drifter kommunen tre omsorgsboliger (totalt 110 leiligheter)
med heldøgns bemanning.
På de fleste sykehjemmene driftes det kaféer og ulike aktivitetstilbud som er åpne for alle innbyggere.
Det driftes også ni dagsentre i kommunen. Dagsenter er et sosialt tilbud som gir innbyggere som bor
hjemme og som har behov for hjelp til å komme seg ut muligheten til å treffe andre. Fra 1.1.2020 har
kommunene plikt gjennom en endring i helse- og omsorgstjenesteloven om å tilby dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens. I statsbudsjettet for 2020 er derfor det tidligere særskilte
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tilskuddet til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens innlemmet i rammetilskuddet
til kommunene.
Organiseringen av omsorgstjenestene er i samsvar med føringene i politisk plattform om at tjenestene
skal tilbys nærmest mulig der folk bor. Den geografiske inndelingen av virksomhetene følger i stor grad
den nye kommunedelsstrukturen, men i noen tilfeller dekker en virksomhet to kommunedeler, og i ett
tilfelle er en kommunedel delt i to virksomheter.
Det er virksomheten Tjenestetildeling og koordinerende enhet som behandler innbyggeres søknader om
de fleste helse- og omsorgstjenester og som følger opp koordinering mellom
tjenestene, vederlagsberegning, brukerbetaling og oppfølging av eksterne kjøp. Saksbehandlerne skal i
utstrakt grad jobbe tett med virksomhetene og nær bruker for å sikre brukermedvirkning og riktigst
mulige vedtak. Tjenestetildeling og koordinerende enhet blir en virksomhet på nivå med de andre
virksomhetene innenfor hjemmetjenester og institusjon, men skal rapportere til alle kommunalsjefer
med ansvar for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Ernæring og kjøkkendrift er samlet i én virksomhet som består av Drammen kjøkken og Solberglia, Bråta
og Svelvik kjøkken.
Føringer i politisk plattform for ny kommune og Veivalg nye Drammen
Politisk plattform og dokumentet Veivalg nye Drammen gir tydelige føringer om satsingsområder for
tjenesteutvikling. Spesielt trukket frem er hverdagsmestring, velferdsteknologi og dagaktivitetstilbud.
Veivalg nye Drammen legger videre opp til at kommunen skal videreutvikle tilbud nærmest mulig der
folk bor og målet er at folk kan bo trygt hjemme, lengst mulig. Det er et viktig premiss at innbyggerne
selv skal ha sterkest mulig innflytelse på eget liv.
Alle de tre tidligere kommunene har jobbet aktivt med implementering av hverdagsmestring som
tankesett. Hverdagsrehabilitering, reell tverrfaglig innsats og bruk av velferdsteknologi og digitale
løsninger er sentrale virkemidler for å nå dette målet. Formålet med digitale løsninger er å bidra til økt
mestring, trygghet og aktivitet, som igjen kan bidra til å utsette behovet for mer omfattende og
kompenserende tjenester og effektivisere driften. Kommunene er kommet ulikt i satsingen, men alle har
hatt en grunnleggende tanke om at digitale løsninger skal stå sentralt i tjenesteutviklingen og være en
integrert del av alle tjenester.
Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
Fellesnemda vedtok i juni 2019 at «Nye Drammen skal arbeide aktivt med oppfølging av
innsatsområdene i reformen Leve hele livet i planarbeidet for ny kommune.» Reformen Leve hele livet –
En kvalitetsreform for eldre (Meld. St. 15 (2017-2018)) har fem innsatsområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Et aldersvennlig Norge
Aktivitet og fellesskap
Mat og måltider
Helsehjelp
Sammenheng i tjenestene

Målsettingene i reformen handler om:
•

flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at
de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har
behov for den
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•
•

pårørende som ikke blir utslitte, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en
faglig god jobb

Arbeidet med innsatsområdene i reformen vil kreve bredt samarbeid mellom flere ulike tjenester i
kommunen.
Livsgledehjem
Livsgledehjem er et sertifiseringskonsept for sykehjem som går ut på at virksomheten har et system for
å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. De ansatte
jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er
på jobb. Alle sykehjem i Drammen kommune er eller skal bli livsgledesertifisert.
Brukervalg praktisk bistand
Tidligere Drammen kommune har brukervalg for tjenesteleverandør av praktisk bistand/hjemmehjelp.
Dersom brukere har fått innvilget søknad om praktisk bistand, kan de velge blant leverandører som kan
utføre tjenesten, kommunen eller private tilbydere. Kontraktene med de private tilbyderne utløper i
februar 2020. Rådmannen vil legge frem en politisk sak om dette. Tidligere Nedre Eiker og Svelvik
kommuner har ikke brukervalg for praktisk bistand.
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
BPA er en tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand i dagliglivet. Brukeren
har selv rollen som arbeidsleder (eventuelt foresatte eller verge) og påtar seg ansvar for
organisering og innhold ut fra egne behov. Innenfor de rammer som kommunens vedtak angir, kan
brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistansen skal gis. BPA og
arbeidslederrollen skal gi brukeren innflytelse over egen livssituasjon. I likhet med økning av brukere og
vedtakstimer i hjemmetjenestene registreres det en økning i vedtakstimer til BPA.
Nye tiltak som følge av sammenslåingen og demografivekst

Opprettelse av nye hjemmetjenesteavdelinger
Ut fra demografi, brukervekst og endring av grenser mellom virksomhetene er det besluttet å opprette
en ny avdeling i området Tangen, Marienlyst og Grønland og en avdeling i området Bragernes.

Harmonisering av responstjenster (mottak av trygghetsalarmer)
Fra 2020 vil mottak av trygghetsalarmer følge samme modell som tidligere Nedre Eiker og Svelvik
kommuner har hatt. Dette medfører at alle alarmer mottas via et eksternt responssenter bemannet
med helsepersonell før de eventuelt viderekobles til den aktuelle hjemmetjenesteavdelingen.
Nye tilrettelagte boliger - Omsorgstjenester Svelvik, Åskollen og Skoger Øst
Ombygging av 19 tilrettelagte boliger på Åskollen ferdigstilles i 2020. Boligene skal ha heldøgns
bemanning og beboere vil motta hjemmetjenester etter behov. Boligene tilrettelegges med overbygde
uklimatiserte glassganger, fellesarealer, klubbhus og veksthus.

Utskrivningsklare pasienter (USK) – somatikk
Utskrivningsklare pasienter (USK) er pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt
tilbud. En kommune betaler 4 885 kroner per liggedøgn for en utskrivningsklar pasient. Per august 2019
hadde de tre kommunene til sammen utbetalt cirka 3,4 millioner kroner til dette formålet, noe som
tilsvarer om lag 700 liggedøgn. Antall liggedøgn på sykehuset er en god indikator som forteller noe om
kapasitet og pasientflyt i den kommunale helsetjenesten.
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Kommunal omsorg versus private leverandører
I noen tilfeller kjøper kommunen utenbys heldøgns tjenester når det ikke er kapasitet i det kommunale
tilbudet. Det arbeides med å kunne yte de fleste av disse tjenestene i kommunal regi, men for enkelte vil
det ut ifra en totalvurdering fremdeles kunne være riktig å kjøpe tjenester fra eksterne tilbydere. Det
kan for eksempel være snakk om brukere som av ulike årsaker trenger å komme langt vekk fra sitt vante
miljø, eller at tilbudet det er behov for er så spesialisert at det ikke er kostnadssvarende eller mulig å
bygge det opp i egen kommune. Det kjøpes for eksempel privatpleie i Lier hvor brukerne bor på gård
sammen med andre. Dette er et rimelig tilbud som fungerer godt for noen brukere.
Heltidskultur
Til tross for at det har vært satset på reduksjon i uønsket deltid og økt heltid i mange kommuner de siste
årene, har ikke gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt. I 2017 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse i
omsorgstjenesten i Drammen kommune 66,2 prosent, på linje med resten av landet. Heltid vil derfor bli
et spesielt satsingsområde innenfor omsorg. Drammen kommune deltar nå i en søknad til Norges
forskningsråd sammen med Fredrikstad, bydel Østensjø og Fafo om prosjektmidler til et heltidsprosjekt
med mål om at gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal være minst 90 prosent i omsorgstjenesten i 2029.
Det skal engasjeres en prosjektleder. En heltids- og kompetansekultur vil blant annet bidra til bedre
kvalitet og kontinuitet i tjenestene, gi en lønn å leve av for ansatte, styrke kommunen i konkurransen
om kvalifisert arbeidskraft og bidra til at vi kan møte den økte etterspørselen etter helsearbeidere som
landet står overfor på en bedre måte.

Harmonisering av gebyrsatser
Det er behov for å harmonisere gebyrsatsene for like tjenester i Drammen kommune.
Rådmannen foreslår en timesats for praktisk bistand etter en sosial profil som skjermer
lavinntektsgrupper med inntekt under 3 G. Satsene vil være rimeligere eller ligge på samme nivå som i
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dag for de aller fleste av kommunens brukere. Noen brukere med høy inntekt og store vedtak på
tjenester vil kunne få en større økning og rådmannen vil se på en overgangsordning for de det gjelder.
Rådmannen foreslår også at egenbetalingen for trygghetsalarm følger samme sosiale profil som for
praktisk bistand, det vil si at brukere med inntekt under 3 G vil få samme eller lavere kostnad enn i dag.
Noen få brukere med inntekt over 3 G vil få økt månedlig kostnad.
Dagens tre kommuner har noe ulikt tilbud om mat levert hjem og mattilbud i omsorgsboliger.
Rådmannen foreslår derfor ikke å harmonisere matprisene nå, men se på harmonisering av tilbud og
priser i løpet av 2020.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Styrking felles nattjenesten
Styrking nye tilrettelagte boliger Åskollen
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring
Økt vedtaksvolum i hjemmetjenesten
Sum Justering for befolkningsendring
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Statsbudsjettet: dagaktivitetstilbud for hjemmeboende
med demens
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

936 724

939 583

939 583

939 583

26 612
26 612

26 612
26 612

26 612
26 612

26 612
26 612

900
2 500
3 400

900
2 500
3 400

900
2 500
3 400

900
2 500
3 400

-15 000
-15 000

-15 000
-15 000

-15 000
-15 000

-15 000
-15 000

-3 853
3 768
-85

-3 853
3 768
-85

-3 853
3 768
-85

-3 853
3 768
-85

14 928
951 652

14 928
954 510

14 928
954 510

14 928
954 510

10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

-6 383
-6 383

-6 383
-6 383

-6 383
-6 383

-6 383
-6 383

2 250
5 100

2 250
5 100

2 250
5 100

2 250
5 100

7 350
10 967
962 619

7 350
10 967
965 478

7 350
10 967
965 478

7 350
10 967
965 478

Endringer fra 2019 til 2020
Styrking felles nattjenesten
Det er gjennomført en endringsprosess ved Drammen Helsehus, med ny organisering. Basert på
kostnadsøkningen den prosessen ville medføre og akkumulert merforbruk for 1. halvår 2019 fikk
Helsehuset tilført 6,0 millioner kroner i rammen. I nye Drammen er 15 prosent av den effekten, 0,9
millioner kroner, knyttet til felles nattjeneste lagt til programområde P06 Hjemmetjenester og
institusjon.
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Styrking nye tilrettelagte boliger Åskollen
Ombygging av 19 tilrettelagte boliger på Åskollen ferdigstilles i 2020. Boligene skal ha
heldøgnsbemanning. Midlene skal også dekke kostnader i forbindelse med hjemmetjenester beboerne
vil motta.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Justering for befolkningsendring
Økt vedtaksvolum i hjemmetjenesten
Antall brukere og vedtaksvolumet i hjemmetjenester øker betydelig, spesielt innen hjemmesykepleie.
Basert på utviklingen vil det være behov for cirka 40 nye årsverk for å møte ressursbehovet i
hjemmesykepleien på årsbasis. I tillegg øker vedtaksvolumet i ordningen brukerstyrt personlig assistent
(BPA).
På grunn av økningen i hjemmetjenester og endringer i grenser mellom virksomheter opprettes det to
nye hjemmetjenesteavdelinger.
Som et tiltak for å harmonisere arbeidet i hjemmetjenestene vil mottak av trygghetsalarmer skje via et
eksternt responssenter bemannet med helsepersonell (etter modell fra Nedre Eiker og Svelvik).
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Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 361 000 kroner. Dette er en
økning utover anslått lønnsvekst i 2019 på 50 000 kroner per bruker. Programområdet har per nå 45
brukere som kommer inn under tilskuddsordningen, og estimert tap av inntekter på 2,3 millioner kroner
tilføres P06.
Statsbudsjettet: dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens
KMD uttaler:
«Kommunene har fra 1. januar 2020 plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer
med demens. For å bygge ut et slikt tilbud ble det i 2012 etablert en tilskuddsordning som innlemmes i
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rammetilskuddet i 2020. Det overføres derfor 369,1 millioner kroner fra kap. 761, post 62. Midlene
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019– 2020) for
Helse- og omsorgsdepartementet.»
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

5 000
5 000

5 000
5 000

20 000
20 000

6 150
0
6 150

6 150
0
6 150

6 150
0
6 150

24 600
100 000
124 600

11 150

11 150

11 150

144 600

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjoner
Sum Kommunekassa

5 000
5 000

5 000
5 000

Drammen Eiendom
Oppgradering bygningsmassen institusjoner
Åskollen -Omsorgsboliger
Sum Drammen Eiendom

6 150
100 000
106 150

Sum investeringsprosjekter

111 150

Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjoner
Det er behov for løpende fornyelse av inventar og utstyr. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig
investeringsramme som tilsvarer et 50% av det som er avsatt i de tidligere kommunene . Det gjøres en
ny vurdering i 1. tertial, når en har kommet lenger i kartlegging og planer for hele kommunen. For 2020
foreslås den generelle rammen foreløpig bevilget med 5,0 millioner kroner.
Oppgradering bygningsmassen, institusjoner
Det avsettes foreløpig 6,2 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er
påkostninger som Drammen Eiendom KF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt
husleie.
Åskollen - omsorgsboliger
Området rundt Åskollen bo- og servicesenter er i tidligere Drammen vedtatt utviklet til
"helseknutepunkt". Totalprosjektet har omfattet sykehjemsbygget med tilhørende funksjoner og
tidligere kommunale boliger i Helleristningen. Totalprosjektet er planlagt å gjennomføre etappevis på
grunn av regulering, og av hensyn til drift av sykehjemmet i hele byggeperioden. Samlet avsatt beløp er
275 mill. kr. inkl. mva. (ekskl. inventar/utstyr).
Fase 1 omfatter ombygging av boligene i Helleristningen til tilrettelagte boliger med tilhørende
funksjoner – dvs. overbygde uklimatiserte glassganger, fellesarealer, klubbhus og veksthus. I tillegg må
ny energisentral (lokalisert i underetasje i klubbhus) gjennomføres i fase 1. Det er lagt vekt på høy
kvalitet på utearealene, som en viktig premiss i helseknutepunkt. Dagens 31 boligenheter endres til 19
tilrettelagte boliger.
Det er i tidligere Drammen avsatt 120 millioner til fase 1. Hvorav 20 millioner ligger inne i eksisterende
budsjett for 2019 og resterende 100 millioner kroner i 2020. De resterende kr. 100 mill. foreslås bevilget
for å videreføre og ferdigstille fase 1.
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Investeringer
Behov for bygg til helse- og omsorgsformål
Det vises til kapitlet om demografi og befolkningsutvikling. Utviklingen i antall alderspensjonister slik vi
ser det nå tilsier at det vil være et stort behov for utbygging av kapasitet til helse- og omsorgsformål
som omsorgsboliger, boliger med heldøgns bemanning og institusjoner.
Tidligere Drammen kommune har gjennom en behovsanalyse fra 2016 utarbeidet en plan for
bygningsmessig utvikling av helse- og omsorgsdistriktene (10 institusjonslokaler) basert på politiske
føringer og planverk. Planen er en beskrivelse av mulig ombygging/utbygging/relokalisering for å sikre
tilstrekkelig kapasitet i den totale bygningsmassen frem mot 2035. Nedre Eiker har tre
institusjonslokaler i kommunalt eie og det er vurdert at ett av disse ikke lar seg oppgradere til den
standard sykehjemsbygg skal ha i dag, se avsnitt under om Heldøgns omsorgsplasser i Krokstadelva.
Svelvik har ett institusjonsbygg i kommunalt eie.

Oppgradering og fornyelse
Det er noe variasjon i tilstanden på kommunens institusjonsbygg, men i stor grad er bygningsmassen
gammel (over 30 år gammel). Unntak gjelder de innleide sykehjemsbyggene på Losjeplassen, Åssiden og
Hamborgstrøm, som alle er bygd tidlig på 2000-tallet. Disse leiekontraktene utløper innenfor denne 12årsperioden. Flere av byggene i dagens portefølje tilfredsstiller ikke en rekke av de krav Husbanken og
Arbeidstilsynet stiller til bygg som skal brukes til pleie- og omsorgsformål.

Utvikling av strategier
Det er behov for å gjøre en analyse av fremtidige behov og utvikle en helhetlig strategi for fremtidig
kapasitet på bygg til helse- og omsorgsformål, både boliger og institusjoner, jfr vedtak i fellesnemnda.
Det må sikres at kommunen har tilstrekkelig kapasitet innen heldøgns omsorg og flere tilpassede
boligkonsepter. Utbygging av et mer differensiert boligtilbud vil kunne bidra til bedre utnyttelse av
helse- og omsorgstjenestene. Det er nødvendig å foreta ytterligere behovsanalyser med utgangspunkt i
de nye kommunedelene for å sikre tilstrekkelig kapasitet. En helhetlig strategi må bygge på vurderinger
av befolkningsvekst og demografi, tilstand på bygg, planlagt stedsutvikling i kommunedelen og andre
forhold som lokasjon/tomt, regulering, potensiell samlokalisering/sambruk med andre funksjoner.

Utredning og planlegging
Midler til utredning og planlegging av nye bygg til omsorgsformål er foreslått prioritert innenfor en
samlet ramme på 30 millioner kroner til Drammen Eiendom KF.

Heldøgns omsorgsplasser i Krokstadelva
Kommunestyret i Nedre Eiker har vedtatt bygging av sykehjem på Brekkejordet og planlegger for til
sammen 104 plasser. Det ble avsatt 25 millioner kroner til prosjektering i 2019. Det er foreløpig brukt
omkring 4 millioner kroner av rammen. I saken legges det til grunn oppstart i 2021 og ferdigstilling i
2023. Det har tidligere vært skissert en ramme på 765 millioner kroner.
I tråd med føringer fra fellesnemnda foreslås det at planleggingen av heldøgns omsorgsplasser i
Krokstadelva videreføres, basert på de prosjekteringsmidlene som allerede er bevilget. Endelig
bevilgning til bygging vil bli tatt opp i 1. tertialrapport 2020 og i økonomiplan 2021-24.
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P07 Rus og psykisk helse
Om tjenesteområdet
Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser har, på lik linje med de fleste andre, et ønske om å mestre
sitt eget liv og oppleve deltakelse i samfunnet. Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i
helsesektoren. Det legges i alle sektorer i samfunnet, i barnehager og skoler der barn får utfordringer og
omsorg, i arbeid og fritidsaktiviteter som gir mening og fellesskap. Tidlig innsats, brukermedvirkning,
arbeid eller meningsfull aktivitet vil derfor være satsingsområder for kommunen i tråd med politisk
plattform og Veivalg nye Drammen. Noen få har så alvorlige lidelser at det er nødvendig med hjelp både
fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. For disse menneskene er koordinerte og helhetlige tjenester
det viktigste. Å lykkes med dette, gir både muligheter og utfordringer for kommunen.
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for tjenester til innbyggere med rus og/eller psykiske lidelser.
Tjenestetilbudet innebærer at innbyggere med rus- og/eller psykiske lidelser får den hjelpen de trenger
for å kunne mestre å bo og redusere eller leve med sine helseutfordringer. Dette innebærer blant annet
praktisk hjelp i brukerens egen bolig, helsehjelp, både i egen bolig og ellers der bruker oppholder seg og
ønsker hjelp, for eksempel i gatenær felttjeneste. Det gis aktivitetstilbud i dagsentre og tilbud om råd og
veiledningsamtaler. Tjenestene samarbeider med spesialisthelsetjenesten der bruker har behov for
hjelp både fra kommunen og helseforetaket.
Deler av tjenestetilbudet vil ha et "tidlig innsats fokus" hvor innbyggere som har rus- og/eller psykiske
helseutfordringer kan henvende seg for råd, veiledning og kurs, både enkeltvis og i grupper. Dette er et
lavterskeltilbud, og det vil si at det gis direkte hjelp uten henvisning, venting eller saksbehandlingstid.
Sammenligning med andre kommuner
Nøkkeltall
Indikator
Andel netto driftsutgifter til personer med
rusproblemer av kommunens samlede
driftsutgifter til sosialtjenesten (2018)
Korrigerte brutto driftsutgifter til personer
med rusproblematikk per innbygger (2018)
Antall vedtak om kjøp av midlertidige tiltak
til rusavhengige, i påvente av
spesialistbehandling (2018)

Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes ASSS med Oslo

12,30 %

12,50 %

10,70 % 11,30 %

14,00 %

444

428

345

471

549

19

1

14

0

26

Det er store variasjoner i kjøp av eksterne tjenester/tilbud til rusavhengige som venter på tiltak i
spesialisthelsetjenesten. Drammen kommune kjøper i mindre grad slike tjenester (19 i 2018) enn det
snittet for ASSS-kommunene viser (26 i 2018) . Behov for kjøp av tilbud utenfor kommunen gjelder også
for tiltak til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, men her finnes ikke nasjonale nøkkeltall
tilgjengelig.Drammen kommune vil ha et utgiftsnivå knyttet til tjenestetilbud til rusavhengige som er
omtrent på samme nivå som i sammenlignbare kommuner.
Hovedaktiviteter

Utskrivningsklare pasienter (USK) - psykisk helse og rus
Utskrivningsklare pasienter (USK) er pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt
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tilbud. Kommunal betalingsplikt for overliggerdøgn ble utvidet til også å gjelde pasienter innenfor
psykisk helse og rus fra 1.1.19.
De tre tidligere kommunene har tilsammen betalt 1,3 millioner kroner for utskrivningsklare pasienter
innen rus og psykisk helse i 2019. Ett overliggerdøgn koster 4 885 kroner. Budsjettrammen på 2,5
millioner kroner for overliggerdøgn vurderes som tilstrekkelig.
Det har vært en gradvis økning av antall pasienter som er meldt utskrivningsklare i løpet av 2019. Den
viktigste årsaken til denne økningen er at utskrivningspraksis fra spesialisthelsetjenesten ser ut til å ha
endret seg. Dette har medført at pasienter som tidligere responderte lite på behandling, men som
allikevel hadde lengre opphold i psykiatrisk sykehus, nå skrives ut til kommunen med behov for
omfattende tjenester hele døgnet. Det omfattende behovet for tjenester er hovedsakelig knyttet til
behov for omsorg og/eller sikkerhet for pasienten og samfunnet. Det er foreløpig ikke mulig å ha
fullstendig oversikt over økonomiske konsekvenser i 2020.
•

Rådmannen vil følge utviklingen og komme tilbake med en vurdering i 1. tertialrapport.

Det er behov for å innrette tiltakene og tjenesten slik at alvorlig syke pasienter får komme hjem når
behandlingen i sykehus er ferdig. Manglende tilrettelagte tiltak i kommunen vil øke kostnadene knyttet
til overliggerdøgn og kjøp av private heldøgnstilbud. Tilgjengelig personell med høy kompetanse samt
flere typer botilbud er virkemidler som kan utvikles for å bedre kommunens muligheter til å hjelpe de
sykeste.

Statlige prosjektmidler - opptrappingsplan av rus- og psykisk helse
Rus- og psykiske helsetjenester i de tre tidligere kommunene har søkt og fått innvilget prosjektmidler fra
helsedirektoratet siden 2016. Prosjektmidlene har en varighet på maksimalt fire år, med gradvis statlig
nedtrapping og tilsvarende økt kommunal finansiering. For rus- og psykisk helsetjeneste i Drammen
kommune utgjør dette cirka ti årsverk, til kommunepsykolog og sosialfaglige medarbeidere. Prosjektene
forutsetter en gradvis overgang til egenfinansiering.
I statsbudsjettet for 2020 foreslås det at flere statlige, øremerkede tilskuddsordninger legges inn i
rammetilskuddet til kommunene. Dette gjelder blant annet midler til opptrappingsplan for rus- og
psykiske helsetjenester og ordningen med tilskudd til psykologer i kommunene. Totalt foreslås det en
bevilgning på 150 millioner kroner til dette formålet. For Drammen kommune vil dette utgjøre 1,6
millioner kroner i 2020. Rådmannen foreslår at disse midlene disponeres til styrking av rus- og psykiske
helsetjenester. Dette vil, sammen ved stordriftsfordeler som følge av kommunesammenslåingen, sikre
fortsatt finansiering av de tidligere prosjektfinansierte stillingene.

Kommunal omsorg versus private leverandører
De tre tidligere kommunene kjøper til sammen utenbys heldøgns tjenester til cirka 30 personer med
alvorlig rus og/eller psykisk lidelse. Flere er relativt unge og kunne fått et like godt og i noen tilfeller
bedre tilbud i kommunal regi. En av forutsetningene er en satsing på drift i mindre boenheter med
bemanning, gjerne spredt over hele kommunen i urbane så vel som i landlige boområder. Å erstatte
private kjøpetjenester med et kommunalt omsorgstilbud til de unge og mest sårbare menneskene, vil
bidra til et mer forutsigbart kostnads- og kvalitetsnivå.
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Mennesker skal kunne leve meningsfulle og aktive liv, på tross av psykiske helseutfordringer
Mange mennesker som har rus- og/eller psykiske lidelser har utfordringer med å få arbeid, og kan
oppleve at de i for liten grad selv kan påvirke egen bedringsprosess. Tjenestene vil derfor ha fokus på
høy grad av selvbestemmelse og selvstyring for brukerne (recoveryorientering). Hver person må finne
sin egen vei. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, håp og
optimisme, identitet, mening og mål. Arbeidsrettede rehabiliterings- og kvalifiseringstilbud vil bidra til at
den enkelte opplever økt deltakelse i samfunnet og motvirke følelsen av utenforskap.

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
De tre tidligere kommunene har, sammen med Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS), etablert et
tverrfaglig team. Arbeidet er prosjektorganisert og prosjektperioden er fra 1.1.2018 til 31.12.2021.
Teamet samarbeider om tettere og mer ambulant oppfølging av pasienter/brukere som har behov for
tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er i dag 110 brukere/pasienter i tiltaket,
som på sikt vil kunne ha opp mot 150 pasienter/brukere.
Utredningsarbeid - overtakelse av Drammen distriktspsykiatriske senter (DPS)
Fellesnemnda vedtok i juni 2018, PS 0055/18, å starte et utredningsarbeid om kommunal overtakelse av
Drammen DPS. Det ble lagt frem en statusrapport for fellesnemnda i juni 2019, PS 48/19. Vedtaket er
fattet fordi Helse- og omsorgsdepartementet har invitert kommuner til å søke om deltakelse i en
forsøksordning hvor kommuner som har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet får overført driftsansvar
for distriktpsykiatriske sentre. Drift av DPS er i dag helseforetakets ansvar.
Med utgangspunkt i de erfaringer som er gjort i arbeidet så langt vil rådmannen ta initiativ til et møte
med departementet for å diskutere rammene for forsøksordningen. For best mulig forutsigbarhet er det
ønskelig at blant annet økonomiske forhold avklares nærmere. Utredningsarbeidet er omfattende og
rådmannen vil holde kommunestyret orientert om utviklingen av arbeidet.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Samhandlingsreform rus og psykiatri
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Statsbudsjett: tilskudd til rekruttering av psykologer
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Styrking av kjøpte tjenester
Økt behov i tjenestene
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

154 492

154 776

154 776

154 776

3 671
3 671

3 671
3 671

3 671
3 671

3 671
3 671

-5 000
-5 000

-5 000
-5 000

-5 000
-5 000

-5 000
-5 000

-2 100
-2 100

-2 100
-2 100

-2 100
-2 100

-2 100
-2 100

88
351
440

88
351
440

88
351
440

88
351
440

-2 989
151 503

-2 989
151 787

-2 989
151 787

-2 989
151 787

-718
-718

-718
-718

-718
-718

-718
-718

850
950
7 000
2 800
11 600
10 882
162 385

850
950
7 000
2 800
11 600
10 882
162 669

850
950
7 000
2 800
11 600
10 882
162 669

850
950
7 000
2 800
11 600
10 882
162 669

Endringer fra 2019 til 2020
Samhandlingsreform rus og psykiatri
Bystyret i tidligere Drammen vedtok i økonomiplan 2019 - 2022 å øke rammen til rus- og psykiske
helsetjenester med 5 millioner kroner i 2019 for at kommunen skulle være rustet til å ta imot
utskrivningsklare pasienter etter at ordningen også ble iverksatt for denne målgruppen fra 1.1.19.
Tilskuddet ble gitt for 2019, og det er foreløpig ikke gjort vurderinger som tilsier at det er behov for
videreføring av midlene.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
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fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Statsbudsjett: tilskudd til rekruttering av psykologer
Regjeringen har gjennom et rekrutteringstilskudd lagt til rette for at alle kommuner kan rekruttere
psykologkompetanse før plikten til å ha slik kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
trer i kraft 1. januar 2020. Tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet i 2020 med et beløp på nasjonalt
nivå på 211,6 millioner kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Estimert
beløp på 0,9 millioner kroner tilføres rammene for P07.
Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere
Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 361 000 kroner. Dette er en
økning utover anslått lønnsvekst i 2019 på 50 000 kroner per bruker. Programområdet har per nå 19
brukere som kommer inn under tilskuddsordningen, og anslått tap av inntekter på 1,0 millioner kroner
tilføres P07.
Styrking av kjøpte tjenester
I noen tilfeller kjøper kommunen utenbys heldøgns tjenester når det ikke er kapasitet i det kommunale
tilbudet. Det arbeides med å kunne yte de fleste av disse tjenestene i kommunal regi, men for enkelte vil
det ut ifra en totalvurdering fremdeles kunne være riktig å kjøpe tjenester fra eksterne tilbydere. Det
kan for eksempel være snakk om brukere som av ulike årsaker trenger å komme langt vekk fra sitt vante
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miljø, eller at tilbudet det er behov for er så spesialisert at det ikke er kostnadssvarende eller mulig å
bygge det opp i egen kommune.
Økt behov i tjenestene
Mennesker med psykisk sykdom, som ikke er mottakelige for behandling i spesialisthelsetjenesten, er
kommunens ansvar. Noen av disse krever at kommunen planlegger for drift med høyt sikkerhetsnivå av
hensyn til bruker selv, ansatte og miljøet rundt. Det etableres et nytt tiltak med heldøgns drift og høyt
sikkerhetsnivå til innbyggere som har behov for dette, etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten.
Leilighetskomplekset består av totalt tre leiligheter. Bemanningsbehovet er beregnet til cirka ti årsverk.
Grunnet refusjonsinntekter vil netto driftsutgift knyttet til etableringen tilsvare cirka 2, 8 millioner
kroner.
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P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Om tjenesteområdet
Drammen kommune har store levekårsutfordringer og er preget av en mangfoldig befolkningsprofil.
Arbeidsplassen er en av de viktigste arenaene vi har for mestring, inkludering og integrering. Det er et
mål at flest mulig av innbyggerne i arbeidsfør alder får brukt sine ressurser og får anledning til å bidra til
fellesskapet. Innbyggerne skal oppleve at tegn på utenforskap, så som arbeidsledighet, dårlige levekår
og negative følger av nedsatt arbeidsevne og helseplager, reduseres.
Kommunen skal utvikle piloter, være fremtidsrettet og søke etter initiativ og tiltak som bidrar til mer
arbeid og mindre utenforskap. Drammen kommune vil forsterke innsatsen overfor barn og ungdom i
familier med vedvarende lav inntekt. Kommunen vil også stimulere til større variasjon i boligmassen, slik
at boligmarkedet kan tilby egnede boliger for alle typer husholdninger. Arenaer for samarbeid med
frivillig sektor skal videreutvikles for å utnytte mangfoldet av aktiviteter, især innenfor kultur og fritid.
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for:

NAV
NAV består av både kommunale og statlige tjenester i et partnerskap. Gjennom dette partnerskapet har
stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret, og skal sikre et samordnet tjenestetilbud til
innbyggerne. Drammen kommune legger til rette for i stor grad å sikre en helhetlig tilnærming til
veilederrollen. Alle NAV-ansatte, uansett ansettelsesforhold, veileder brukere.
Strengt tatt beholder imidlertid kommunen primæransvaret for de sosiale tjenestene i NAV. Det vil si at
innbyggere som har behov for det skal få opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller
forebygge sosiale problemer. Det dreier seg også om økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning eller
gjeldsrådgivning og kvalifiseringsprogram for de som trenger ekstra oppfølging for å kunne komme i
arbeid.

Boligtjenesten
Boligtjenesten omfatter råd og veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet, tildeling av kommunale
utleieboliger inkludert omsorgsboliger samt husbankens økonomiske virkemidler: statlig bostøtte,
startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning.

Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten omfatter bosetting, etablering og kvalifisering av voksne flyktninger og deres barn.
Ansvar for enslige mindreårige flyktninger er organisert i barnevernet.

Krise- og incestsenteret
Krise- og incestsenteret omfatter akutt bistand og råd, veiledning og oppfølging til innbyggere som har
blitt utsatt for vold og/eller overgrep av noen de er i nær relasjon til.
I tillegg vil hovedutvalget også ha ansvar for arbeid knyttet til leverkårsutsatte familier. Arbeidet vil
formes over tid i nært samarbeid med basistjenestene (for eksempel barnehage, skole, helsestasjon,
institusjoner), andre forebyggende tjenester i kommunen (for eksempel barnevern, forebyggende
tjenster, NAV), og en rekke frivillige aktører.
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Sammenligning med andre kommuner
Indikator
Sysselsetting (2018)

Andel innvandrere i prosent
av befolkningen (2018)
Andel sosialhjelpsmottakere
av innbyggere 16 - 66 år
(2018)
Antall bosatte flyktninger siste
år(totalt i 2018)

Drammen

ASSS/Land

Tidl.
Drammen:64,85%
Nedre
67 % (land)
Eiker:65,9%
Svelvik: 62,5 %
Tidligere
Drammen: 21,8 %
16,3 % (land)
Nedre Eiker: 16 %
Svelvik: 12,4 %

Utbetalt startlån (2018)

Kristiansand Sandnes

61,4 %

64,3 %

69,3 %

13,8 %

14,4 %

17,4 %

4,6 %

4,0 % (land)

3,9 %

4,1 %

3,9 %

93

2201

68

100

75

58 %

57 %

48 %

Tidligere
Andel flyktinger i arbeid ett til
Drammen: 56 %
fem år etter avsluttet program
65 % (land)
Nedre Eiker: 38 %
(2017)
Svelvik -

Antall kommunale
utleieboliger per 1000
innbygger (2018)

Fredrikstad

Tidligere
Drammen: 20
Nedre Eiker: 22
Svelvik: 12

21(land)

18

22

13

313,2 mill

9,3 mrd
(land)

158,5 mill

76,2 mill

217,8 mill

Antall husstander hvor det er
utbetalt startlån (2018)
Antall husstander med statlig
bostøtte (2018)
Gjennomsnittlig månedlig
utbetaling av bostøtte (2018)

169

6 900

121

92

104

2 626

129 257
(land)

2 592

3 642

1 914

23 35

2 535

2 384

2 546

2 661

Andel personer i
husholdninger med
vedvarende lavinntekt (2017)

Tidligere
Drammen:
13,6%
Nedre
Eiker:9,6%
Svelvik: 9,1 %

10,0% (land)

11,9 %

11,8 %

8,9 %

Andel barn som lever i
familier med vedvarende
14 %
16,9 %
12,9 %
8,1 %
lavinntekt (2017)
Antall barn som lever i
familier med vedvarende
2 982
2 478
2 246
1 337
lavinntekt (2017)
Drammen kommune har lav sysselsetting og en høy andel sosialhjelpsmottakere, sammenlignet med de
fleste sammenlignbare kommuner. Dette skyldes blant annet lavt utdanningsnivå og at mange ikke er
kvalifisert til tilgjengelige arbeidsplasser.
Ut fra folketallet har Drammen kommune omtrent like mange flyktninger i 2018 som sammenlignbare
kommuner.
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Startlån er det viktigste virkemiddelet for at innbyggere som ikke får lån i privatbank, skal kunne bli
boligeiere. Drammen kommune videreformidler mer startlån til innbyggerne enn sammenlignbare
kommuner, og enn landsgjennomsnittet. Drammen kommune har også en høy andel familier som lever
med vedvarende lav inntekt, og startlånet kan være et virkemiddel for bedring av deres økonomi.
Hovedaktiviteter
NAV videreføres inntil videre med tre kontorer, men er samorganisert som én virksomhet. De tre
kontorene vil fra 1.1.2020 være lokalisert som før kommunesammenslåingen, i Drammen sentrum,
Mjøndalen og Svelvik sentrum. Stat og kommune trenger mer tid til å avklare hvordan NAV Drammen
bør organiseres og lokaliseres fremover.
Arbeid til flest mulig og økonomisk sosialhjelp når det er behov for det
Innbyggere i Drammen kommune har større levekårsutfordringer enn innbyggere i de fleste
sammenlignbare kommuner. Det vises til tabellen med sammenlignbare nøkkeltall. Dette medfører at
behovet for økonomisk sosialhjelp også er større enn i sammenlignbare kommuner.
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse og det siste sikkerhetsnettet som skal sikre at innbyggere
har penger til livsopphold, De siste årene har sosialhjelpsutgiftene i Drammen kommune (de tre
kommunene tilsammen) økt betydelig, fra i alt 130,7 millioner kroner i 2016 til 170,7 millioner kroner i
2018.
I den samme perioden har også antallet sosialhjelpsmottakere økt, fra 2 836 i 2016 til 3 029 i 2018.
De økte sosialhjelpsutbetalingene skyldes blant annet flere mottakere og høyere boutgifter, hvor særlig
leiepriser og strømutgifter har hatt en betydelig økning. I tillegg har de økte utgiftene sammenheng med
det store bosettingstallet i 2014/2015 som følge av flyktningkrisen. Mange av flyktningene som kom
disse årene var store barnefamilier, og mange har hatt behov for supplerende sosialhjelp i tillegg til
introduksjonsstønaden. En del har også behov for sosialhjelp etter avsluttet introduksjonsprogram (se
omtale i avsnittet under). Det er også iverksatt lovendringer som har hatt konsekvenser for
sosialhjelpsutbetalingene. Dette er for eksempel endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger
(AAP) hvor endringen begrenser bruken av ordningen. En betydelig andel klarer ikke å bli selvforsørget
med arbeid og må søke økonomisk sosialhjelp.
Bosetting, etablering og kvalifisering av flyktninger
Kommunen får hvert år en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting
av et antall flyktninger. Kommunestyret beslutter, i forbindelse med behandling av økonomiplan for
kommende år, hvor mange flyktninger kommunen vil ta imot. Kommunen får et integreringstilskudd
som beregnes ut fra antallet flyktninger som bosettes. Tilskuddet går over fem år.
Flyktninger bosettes løpende gjennom året, i henhold til kommunestyrets vedtak om antall. Det er IMDi
som fordeler flyktningene til de ulike kommunene, i samarbeid med kommunen. Flyktningene kan
komme enten fra et mottak et sted i Norge, eller som overføringsflyktninger direkte fra en flyktningleir.
Alle flyktninger over 18 år har rett og plikt til å delta i et Introduksjonsprogram. Programmet går over to
til tre år. Mens flyktningen er i introduksjonsprogram mottar han/hun en introduksjonsstønad.
Rådmannen foreslår et bosettingsvedtak på samme nivå som kommunene samlet sett hadde for 2019.
Det vil si bosetting av 85 flyktninger, inkludert bosetting av 6 enslige mindreårige. Kommunen har ennå
ikke mottatt anmodning fra IMDi, og vil eventuelt foreslå justering av antallet i 1. tertialrapport dersom
anmodningen avviker fra vedtatt bosettingstall.
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Budsjettforslaget legger til grunn en drift som vil være omtrent lik driftskonseptet som har vært i
flyktningtjenesten i tidligere Nedre Eiker kommune. Det vil si at tjenesten får et helhetlig ansvar for
bosetting, etablering og kvalifisering av alle flyktninger.
Dette innebærer også økonomisk tilskudd til flyktninger fra bosettingstidspunkt til oppstart i
introduksjonsprogram. Dette vil forutsette at kommunestyret vedtar kommunale retningslinjer for
stønader for nylig bosatte flyktninger, tilsvarende som gjelder i Nedre Eiker kommune i dag. Rådmannen
vil utarbeide forslag til kommunale retningslinjer som vil bli lagt frem til politisk behandling.
Flere skal bo trygt og godt
Drammen kommune skal ha fokus på levekårsutfordringer blant kommunens innbyggere. (ref. "Veivalg
nye Drammen"). Drammen kommune vil forsterke innsatsen overfor barn og unge i familier med
vedvarende lavinntekt ved å bistå så tidlig som mulig. En trygg og god bosituasjon vil øke den enkeltes
forutsetning for å kunne mestre sin egen livssituasjon. Koordinert hjelp som tar utgangspunkt i den
enkeltes ressurser og muligheter vil kunne bidra til at flere kan bo trygt og godt. I Norge er eierlinjen
sterk. Å eie egen bolig er i de fleste tilfelle mer økonomisk gunstig enn å leie bolig. For de fleste gir det å
eie egen bolig styrket selvfølelse, motvirker utenforskap og øker handlefriheten. Husbankens
virkemidler som startlån og tilskudd til etablering bidrar til at flest mulig kan eie sin egen bolig.
Kommunen søker Husbanken om startlån til videreformidling til innbyggere som ikke får lån i
privatbank, men som har et eiepotensial. Basert på lånerammen som kommunen samlet sett hadde i
2019 anbefaler rådmannen at det søkes om en låneramme på 360 millioner kroner for 2020.
Ordningene "Tilskudd til etablering" og "Tilskudd til tilpasning" vil ikke lenger være en øremerket
ordning fra 1.1.2020, men inngå i rammeoverføringen til kommunen. Tilskuddet er viktig som
supplement til startlånet for vanskeligstilte med et lånebehov som er større enn deres egen mulighet til
å betjene lånet (behov for stor bolig). I 2018 videreformidlet tidligere Drammen kommune, Nedre Eiker
kommune og Svelvik kommune tilsammen 11,2 millioner kroner i etableringstilskudd og
tilpasningstilskudd. Rådmannen styrker P08 med 11,2 millioner kroner, da dette fra 2020 inngår i
rammetilskuddet til kommunen.
Tidligere Drammen kommune inngikk i 2016 en samarbeidsavtale om deltakelse i Husbankens
storbyprogram, Bolig for velferd. Avtalen løper frem til 31.12.2020. Oslo, Stavanger, Bergen og
Trondheim deltar også i storbysamarbeidet. Avtalen regulerer samarbeidet mellom tidligere Drammen
kommune og Husbanken innenfor Husbankens kommuneprogram, Bolig for velferd. Den nasjonale
strategien Bolig for velferd skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på
boligmarkedet og innbyggerne generelt. Avtalen medfører ingen økonomiske forpliktelser for
kommunen. Rådmannen anbefaler at Drammen kommune viderefører samarbeidsavtalen ut
avtaleperioden.
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Hjelp til innbyggere som har vært utsatt for vold eller trusler om vold fra noen de er i nær
relasjon til
Tidligere Drammen kommune har i dag et krisesentertilbud som er organisert som et
vertskommunesamarbeid etter gjeldende kommunelov, § 27. Fra 1.1.20 avvikles dette
vertskommunesamarbeidet og tjenesten inngår som en del av tjenestetilbudet i Drammen kommune.
Det er i dag åtte kommuner (inkludert tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner) som
samarbeider om krisesentertilbudet. Tre av kommunene (Sande, Hurum og Røyken kommuner) ønsker
ikke å videreføre et samarbeid, mens kommunestyrene i Lier og Øvre Eiker kommune vil vurdere dette i
egne saker i desember 2019. Rådmannen vil legge frem forslag til samarbeidsavtale til politisk
behandling. De økonomiske konsekvensene av den organisatoriske endringen er avhengig av om Lier og
Nedre Eiker kommune ønsker å fortsette samarbeidet. Rådmannen vil derfor komme tilbake med
økonomiske konsekvenser i 1. tertialrapport 2020.
Incestsentertjenestene vil inntil videre fortsette med dagens samarbeidskommunemodell, hvor de
samme tre kommuner (Sande, Hurum og Røyken) har varslet utmelding. 23 kommuner inngår i
incestsentersamarbeidet.
Barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt - arbeid for å utjevne levekårsforskjeller
Drammen kommune har en høy andel barn som lever i familier med lav inntekt. Arbeidet i kommunen
vil omfatte både familienes økonomiske situasjon og styrking av barns oppvekstvilkår. Virksomheten "Ny
Start" er nyetablert og må bygges opp. "Ny Start" vil bruke eksisterende virkemidler som kobles enda
tettere sammen, på nye måter.
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Arbeids- og velferdsdirektoratet har over fire år samarbeidet med OsloMet-storbyuniversitetet om
utprøving av en modell for mer effektiv og helhetlig oppfølging av barnefamilier som lever med
vedvarende lavinntekt. Prosjektet er nå evaluert i rapporten "Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier". Erfaringene fra dette arbeidet viser at et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud er
en viktig faktor for å kunne unngå at lavinntekt og andre levekårsutfordringer går i arv.
Drammen kommune har lagt til rette for å kunne arbeide etter de samme prinsippene. Dette vil være en
videreutvikling av arbeidsformen som allerede er etablert i Kompetanseteamet for levekår i tidligere
Drammen kommune. Dette innebærer et tett tverrfaglig samspill mellom NAV, boligtjenesten,
flyktningetjenesten, barneverntjenesten, og forebyggende tjenester.
I Norge eier 80 prosent av alle husstander sin egen bolig. Forskning viser at det å leie bolig i voksen alder
kan oppleves som stigmatiserende. Med dagens leieprisnivå og skattepolitikk er det i tillegg mer
økonomisk gunstig å eie egen bolig, dersom man har mulighet til det. Drammen kommune vil derfor
fortsette arbeidet med å gi hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet, slik at alle som har mulighet til det,
skal kunne kjøpe sin egen bolig. Et eksempel på forsterket innsats på dette området er systematisk
arbeid for å vurdere eiepotensialet blant enslige forsørgere som delvis lever av økonomisk sosialhjelp.
Forsøk fra andre kommuner har vist at eierskap motiverer til arbeid og bedrer barnas oppvekstkår.
Startlån og tilskudd til etablering er de viktigste midlene for å lykkes med dette.
Arbeidet for å hindre utenforskap vil være bredere, og tilpasses ulike grupper av innbyggere som for
eksempel dropouts i videregående skole eller nye innflyttere. Hensikten er spesielt å styrke, forsterke og
akselerere inkludering og selvhjelp hos innbyggere som har ulike levekårsutfordringer, eller som av ulike
grunner trenger hjelp til en ny start.
Rådmannen vil følge opp følgende satsinger med egen saker, eller i 1. tertialrapport:
•
•
•
•

Eventuell justering av vedtak om antall flyktninger som kommunen skal bosette, etter at
anmodning fra IMDi er mottatt.
Kommunale retninglinjer for etableringsstønad
Samarbeidsavtale for kommuner som vil kjøpe krisesentertjenester fra Drammen kommune
Harmonisering av ordningen med kommunal bostøtte i tidligere Nedre Eiker kommune og
kompenserense husleiestøtte i tidligere Drammen kommune
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Introduksjonsstønad
Styrking kompenserende husleiestøtte
Styrking sosialhjelp
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Ny start og pilot lokalt knutepunkt
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Statsbudsjettet: tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

331 759

331 708

331 708

331 708

3 827
3 827

3 827
3 827

3 827
3 827

3 827
3 827

7 000
2 900
11 200
21 100

7 000
2 900
11 200
21 100

7 000
2 900
11 200
21 100

7 000
2 900
11 200
21 100

2 800
-6 300
-3 500

2 800
-6 300
-3 500

2 800
-6 300
-3 500

2 800
-6 300
-3 500

5 125
749
5 874

5 125
749
5 874

5 125
749
5 874

5 125
749
5 874

27 301
359 060

27 301
359 009

27 301
359 009

27 301
359 009

-1 870
-1 870

-1 870
-1 870

-1 870
-1 870

-1 870
-1 870

11 200
11 200
9 330
368 391

11 200
11 200
9 330
368 339

11 200
11 200
9 330
368 339

11 200
11 200
9 330
368 339

Endringer fra 2019 til 2020
Introduksjonsstønad
Beløp til introduksjonsstønad er korrigert i henhold til faktisk antall deltakere på introduksjonsprogram.
Styrking kompenserende husleiestøtte
Tidligere Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune har i dag samme modell for
husleiefastsetting, hvor leieprisen fastsettes etter et kostnadsdekkende prinsipp. De tre kommunene har
ulike ordninger for å redusere leieprisen for leietakere som er avhengig av å bo i en kommunal bolig
fordi de har behov for tilpasninger i boligene, enten fysiske tilpasninger eller tilpasninger for å kunne
motta tjenester (for eksempel ved at det må være en personalbase tilknyttet boligen). Tidligere
Drammen kommune har ordningen "kompenserende husleiestøtte", Nedre Eiker kommune har
ordningen "kommunal bostøtte", mens Svelvik kommune ikke har noen slik ordning. Bystyret i tidligere
Drammen kommune vedtok i 1. tertial 2019 å styrke rammene til ordningen med kompenserende
husleiestøtte. Dette har ført til en reduksjon av leieprisen til et utvalg leietakere i kommunale
utleieboliger. Rådmannen foreslår at ordningene med kompenserende husleiestøtte/kommunal
bostøtte videreføres i 2020. Rådmannen vil vurdere behovet for harmonisering.
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Styrking sosialhjelp
På grunn av økning i sosialhjelpsutbetalingene er det behov for en styrking av budsjettrammene til dette
formålet. Sosialhjelpsutbetalingene økte med ca. 23 millioner kroner fra 2017 til 2018 og antallet
mottakere økte med 214 personer. Det er igangsatt en rekke tiltak for å bremse økningen og det ser ut
til at økningen er noe redusert i 2019. Basert på prognoser for 2019 og en vurdering av behovet i 2020
foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen med 11.2 millioner kroner.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Ny start og pilot lokalt knutepunkt
Styrking av dimensjonerte årsverk knyttet til de nye virksomhetene; Ny Start og Pilot knutepunktet
Strømsø
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
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mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Statsbudsjettet: tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Som en del av kommunereformen overføres ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd
til tilpasning av bolig fra Husbanken til kommunene i 2020. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen
for sosialhjelp. Estimert beløp på 11,2 millioner kroner tilføres P08.
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

2020

Økonomiplan
2021
2022

Drammen Eiendom
Kommunale boliger
Oppgradering bygningsmassen boliger
Sum Drammen Eiendom

17 650
8 150
25 800

12 650
8 150
20 800

Sum investeringsprosjekter

25 800

20 800

2023

Sum
2020-23

12 650
8 150
20 800

12 650
8 150
20 800

55 600
32 600
88 200

20 800

20 800

88 200

Kommunale boliger
Kommunen har ansvar for anskaffelse av utleieboliger til vanskeligstilte. Drammen Eiendom KF vil stå for
dette. Antall boliger påvirkes av hvor mange som får innvilget vedtak om kommunal utleiebolig og antall
kommunale utleieboliger. Det bør vurderes om ordningen med å selge boliger til leietakere gjennom
metoden ’’Fra leie til eie" også skal videreføres i Drammen. Eventuelle midler fra slikt salg forutsettes til
anskaffelse av nye boliger.
Det avsette foreløpig en ramme på 17,7 millioner i 2020. Av dette utgjør 5,0 millioner kroner
ferdigstilling av boligsosialt prosjekt i Lille Åsgaten i Svelvik.
Det er i tidligere Drammen avsatt til sammen 45 millioner kroner til et bo og arbeidstilbud innenfor
rusomsorgen. Av beløpet er 10 millioner kroner bevilget i 2019 og 35 millioner kroner i 2020. Prosjektet
er endret ved at det Gilhus Gård i Lier ikke lenger er aktuelt. Det er nå inngått avtale om kjøp av Nedre
Eik gård i Svelvik. Det pågår behandling av klage om konsesjonsbehandling hos fylkesmannen. Eventuell
sluttfinansiering foreslås inntil videre dekket innenfor denne rammen.
Oppgradering bygningsmassen boliger
Dette er midler som går til større påkostninger, som kommer i tillegg til ordinære drifts-/ og
vedlikeholdsmidler i Drammen Eiendom KF .
Det avsettes foreløpig 8,2 millioner kroner til generell oppgradering av boligmasssen.
Investeringer
Kommunale boliger
Kommunen har ansvar for anskaffelse av utleieboliger til vanskeligstilte. Drammen Eiendom KF vil stå for
dette. Antall boliger påvirkes av hvor mange som får innvilget vedtak om kommunal utleiebolig og antall
kommunale utleieboliger. Det må vurderes om ordningen med å selge boliger til leietakere gjennom
metoden ’’Fra leie til eie" skal videreføres. Eventuelle midler fra slikt salg forutsettes brukt til anskaffelse
av nye utleieboliger.
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Det avsettes foreløpig en ramme på 16,7 millioner kroner i 2020. Av dette utgjør 5,0 millioner kroner
ferdigstilling av boligsosialt prosjekt i Lille Åsgaten i Svelvik.
Det er i tidligere Drammen kommune avsatt til sammen 45 millioner kroner til «Drammensgården». Et
bo- og arbeidstilbud for rusavhengige i rehabilitering. Av beløpet er 10 millioner kroner bevilget i 2019
og 35 millioner kroner i 2020. Det er inngått avtale om kjøp av Nedre Eik gård i Svelvik. Det pågår
behandling av klage om konsesjonsbehandling hos fylkesmannen. Rådmannen vil legge frem egen sak
om dette tiltaket.
Investeringsramme til oppgradering av bygningsmassen
Dette er midler som går til større påkostninger, som kommer i tillegg til ordinære drifts- og
vedlikeholdsmidler i Drammen Eiendom KF.
Det avsettes foreløpig 8,1 millioner kroner til generell oppgradering av boligmassen.
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Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet har det politiske ansvaret for programområde P09 som er
kultur, idrett og frivillighet og P10 som er medvirkning og lokaldemokrati.
P09 - Kultur, idrett og frivillighet
Dette programområdet omfatter kulturaktiviteter, kunst, arrangementer og tilskuddsordninger, tilskudd
til idrett og idrettsanlegg, kulturhus og scener. Området omfatter også friluftsliv og skogsdrift i
kommunal skog. Hovedutvalget har ansvar for innbyggertorgene med de nye møteplassene som skal
ivareta behov for informasjon til, og dialog med innbyggerne i knutepunktene i den nye kommunen.
Dette blir en ny og innovativ tjenesteutvikling og et viktig element i å bygge en funksjonell flerkjernet
kommune.
Den norske kirke, tros- og livssynsamfunn, gravplasser og krematorier hører også inn under dette
hovedutvalget.
Drammen kommune har fem bibliotekavdelinger, Drammensbiblioteket i kommunedel 7, Biblioteket i
Mjøndalen som er kommunedel 1, Arena Fjell (bibliotek og åpne aktivitetstilbud til hele befolkningen) i
kommunedel 6, fengselsbiblioteket i Drammen og biblioteket i Svelvik sentrum som er kommunedel 10.
Det er åpne fritidstilbud til barn og unge i Drammen sentrum, i Mjøndalen, på Fjell og i Svelvik. Det er
kulturskoletilbud i Svelvik, Krokstadelva og på Union Scene. I tillegg er det desentraliserte tilbud ved
enkelte grunnskoler.
Drammen kommune har fem frivilligsentraler, Danvik/Fjell, Drammen, Elvebyen, Svelvik og i Mjøndalen.
Støttekontaktordningen for barn, unge og voksne blir driftet fra programområdet.

P10 - Medvirkning og lokaldemokrati
Dette programområdet vil være en del av Drammen kommunes satsing når det gjelder å bygge sterkere
lokaldemokrati, yte og utvikle nære tjenester og skape aktive lokalsamfunn sammen med innbyggere,
gjennom lokale knutepunkt.
Kommunedelene er:
1. Mjøndalen, Åsen og Steinberg (10 283 innbyggere)
2. Krokstadelva og Stenseth (8 396 innbyggere)
3. Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden (18 517 innbyggere)
4. Rødskog, Gulskogen og Ytterkollen (4 983 innbyggere)
5. Konnerud og Skoger vest (10 879 innbyggere)
6. Strømsø sør for Vestfoldbanen, Danvik, Austad og Fjell (10 437 innbyggere)
7. Strømsø nord for Vestfoldbanen, Grønland, Marienlyst og Brandengen (10 641 innbyggere)
8. Bragernes og Øren (14 099 innbyggere)
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9. Skoger Øst, Åskollen og Nesbygda (6 569 innbyggere)
10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger (5 310 innbyggere)
Folketall per 1. januar 2019.
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

2020
Sum Driftsutgifter
Sum Driftsinntekter
Sum

315 752
-33 200
282 552

Økonomiplan
2021
2022
315 501
-33 200
282 301

315 501
-33 200
282 301

2023
315 501
-33 200
282 301

Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

2020
P09 Kultur, idrett og frivillighet
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
Sum

276 879
5 673
282 552
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2021
2022
277 328
4 973
282 301

277 328
4 973
282 301

2023
277 328
4 973
282 301
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Kirkeformål - endring i driftstilskudd
Uttrekk av midler til engangsarrangementer på kultur
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Innbyggertorg
Lokaldemokratikoordinator
Lokale koordinatorer
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Etablering av innbyggertorg, driftsmidler
Materiell og trykt håndbok
Møter og opplæring
Nærutvalg
Utvikling kommunedeler
Utvikling nettressurs og digital plattform
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

274 067

276 616

276 616

276 616

3 154
3 154

3 154
3 154

3 154
3 154

3 154
3 154

-760
-1 450
-2 210

-760
-2 450
-3 210

-760
-2 450
-3 210

-760
-2 450
-3 210

1 950
650
3 250
-4 550
1 300

1 950
650
3 250
-4 550
1 300

1 950
650
3 250
-4 550
1 300

1 950
650
3 250
-4 550
1 300

4 521
304
4 825

4 521
304
4 825

4 521
304
4 825

4 521
304
4 825

7 069
281 137

6 069
282 686

6 069
282 686

6 069
282 686

-1 485
-1 485

-1 485
-1 485

-1 485
-1 485

-1 485
-1 485

1 100
200
100
500
500
500
2 900
1 415
282 552

0
0
100
500
500
0
1 100
-385
282 301

0
0
100
500
500
0
1 100
-385
282 301

0
0
100
500
500
0
1 100
-385
282 301

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Inventar og utstyr kultur, idrett og frivillighet
Oppgradering arena, anlegg og natur
Sum Kommunekassa

1 900
3 600
5 500

1 900
3 600
5 500

1 900
3 600
5 500

1 900
3 600
5 500

7 600
14 400
22 000

Drammen Eiendom
Fotballhall Åssiden
Oppgradering bygningsmassen kultur, idrett og frivillighet
Sum Drammen Eiendom

75 000
2 600
77 600

0
2 600
2 600

0
2 600
2 600

0
2 600
2 600

75 000
10 400
85 400

Sum investeringsprosjekter

83 100

8 100

8 100

8 100

107 400
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P09 Kultur, idrett og frivillighet
Om tjenesteområdet
Dette programområdet omfatter kulturaktiviteter, kunst, arrangementer og tilskuddsordninger, tilskudd
til idrett og idrettsanlegg, kulturhus og scener. Området omfatter også Den norske kirke, tros- og
livssynssamfunn, friluftsliv og skogsdrift i kommunal skog. Innbyggertorgene med de nye møteplassene
skal ivareta behov for informasjon til og dialog med innbyggerne i knutepunktene i den nye kommunen.
Dette blir en ny og innovativ tjenesteutvikling og et viktig element i å bygge en funksjonell flerkjernet
kommune. Programområdet vil være en viktig tjenesteleverandør i kommunedelene.
Sammenligning med andre kommuner
Følgende nøkkeltall kan hentes fra kunnskapsgrunnlaget:
Drammen2016, Svelvik og Nedre Eiker 2017

Drammen

Prosentandel ungdomsskoleelever som er aktive
i ungdomsklubb
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er
aktive i andre fritidsorganisasjoner (korps, kor,
orkester, organisasjon, lag, kulturskole, eller
religiøs forening)

2016 tall

Nedre Eiker Svelvik

Norge

25

15

19

31

51

45

44

52

Drammen

Andel elever i grunnskolealder i kommunens
musikk- og kulturskole (6-15 år)

7,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale
musikk og kulturskoler per bruker

18 623
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Nedre
Eiker
10,3

Svelvik
8,3

Nye
Kostra ASSS
Drammen gr 13 u/Oslo
8,6

10,8

10,9

17 217 18 708 17 967 19 087 21 289
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2016 tall
Besøk i folkebibliotek per innbygger i
prosent
Brutto driftsutgifter til bibliotek per
innbygger, i kroner
Netto driftsutgifter til idrett per
innbygger, i kroner
Netto driftsutgifter til kultursektoren i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter konsern (inkludert idrett,
men uten kirke, natur og friluft)
Netto driftsutgifter til kirker, gravplasser
(kroner per innbygger)
Netto driftsutgifter andre religiøse
formål
(kroner per innbygger)

Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr ASSS
13
u/Oslo

5

2,8

1

4,2

4,9

5,5

328

183

177

282

285

279

138

144

107

137

188

5,2

2,7

3,5

4,5

4

4,6

497

405

564

479

493

525

127

59

24

103

66

81

Hovedaktiviteter
Kultur- og fritidstilbud til barn og unge
Drammen kommune gir et bredt tilbud til barn og unge gjennom Kulturskolen og åpne tilbud.
Kulturskolen underviser i kjernefagområdene musikk, teater, visuell kunst og dans.
Neon fritidsklubb på Fjell, Nøstedhallen skatepark, Barnelørdag på Union Scene, Drammensbiblioteket
og ungdomshuset G60, Undergrunnen i Svelvik og Down Under i Mjøndalen har åpne tilbud til barn og
unge i tillegg til festivaler som Elvevill, Globus, Blåkkfestivalen og Kulturhælja.
Det tilrettelegges for aktivitet i regi av frivilligheten gjennom tilskuddsordninger, møteplasser,
arrangementer og utlån av lokaler og utstyr.
Bibliotek
Biblioteket driver aktiv litteratur- og kunnskapsformidling til hele befolkningen i Drammen kommune.
Bibliotekene er uavhengige, har gratis møteplasser og debattarenaer og tilbyr et stort mangfold av åpne
kulturarrangementer. Biblioteket er lokalisert på fem steder: Mjøndalen, Papirbredden, Fjell, Svelvik
sentrum og fengselet i Drammen. Bibliotekvirksomheten har ansvar for de nye Innbyggertorgene og
møteplassene som skal ivareta informasjon til og dialog med innbyggerne i lokalsamfunnene.
Biblioteket har et utstrakt samarbeid med organisasjoner, foreninger og enkeltaktører i
lokalsamfunnene. Skoler og barnehager benytter seg av bibliotekenes tilbud.
Idrett, idrettsanlegg, friluftsliv og skogsdrift
Kommunen tilrettelegger arenaer og anlegg for egenorganisert og organisert aktivitet. Det er
utviklet samarbeidsmodeller og partnerskap om aktive lokalsamfunn i noen kommunedeler mellom
idrettslag og skoler. Det er forskjellig praksis i de tre tidligere kommunene når det gjelder eierskap og
drift av idrettsanlegg. Rådmannen har utfordret nytt felles idrettsråd til å komme med forslag til nye
retningslinjer og prinsipper på området, og vil legge frem en egen sak om dette.
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Kommunen har ansvar for tilrettelegging av turveier, skiløyper og friområder. Skogsdrift og skjøtsel av
kommunens eiendommer er en viktig del av virksomheten og det er etablert et samarbeid med
Friluftsforum, som er en sammenslutning av de frivillige organisasjonene på friluftsfeltet.
Museer, kunst, kulturarrangement og kulturbygg
Området omfatter tilskudd til drift, utvikling og forvalting av muséer og samlinger på lokalt nivå.
Kommunen bidrar også med tilrettelegging og tilskudd til profesjonell kunstformidling, skapende kunst
og til kulturaktiviteter i kommunal regi. Drammen kommune har lokale kulturbygg og bistår med utlån,
utleie og praktisk tilrettelegging.
Portåsen Wildenveys rike er en del av Buskerudmuséet men fungerer også som lokalt og regionalt
kultursenter med både store konsertarrangementer, utstillinger og verksteder. Portåsen har et aktivt
lokalt frivilligmiljø som bidrar til store folkearrangementer. Fossekleiva kultursenter tilbyr, i samarbeid
med Vestfoldmuséene, unike kunst- og kulturopplevelser i en historisk sammenheng. Kultursenteret
arrangerer foredrag, forestillinger, konserter, utstillinger og verksteder med spesielt fokus på barn og
unge.
Det tilrettelegges for kunstformidling og kulturaktiviteter gjennom blant annet Den kulturelle
skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Kommunen bidrar også i forhold til ulike offentlige
markeringer, lokale stedsutviklingsprosjekter og festivaler.
Det er en betydelig satsing på mangfold i kunst og kulturarrangementer med utgangspunkt i
kommunens befolkning.

Den norske kirke, tros- og livssynssamfunn, gravplasser og krematorier
Drammen kirkelige fellesråds forslag til investeringstiltak og økning av tilskuddene til gravplass- og
kirkeformål framgår av fellesrådets budsjettinnspill, som følger som trykt vedlegg. Rådmannens forslag
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er et budsjettnøytralt forslag der opprinnelig budsjett 2019 for alle de tre tidligere kommunene er
hensyntatt, justert for deflator. Rådmannen har også hensyntatt føringer for tilskuddet fra tidligere
Drammen kommune, men disse føringene fremgår ikke av innspillet fra Drammen kirkelige fellesråd.
Rådmannen foreslår at driftstilskuddene til Den norske kirke videreføres på linje med rammene for
andre virksomheter. Når det gjelder reguleringspremie for pensjon, har tidligere Drammen kommune i
1. tertialrapport 2019 vedtatt at kirken skal dekke deler av reguleringspremien ved å belaste eget
opparbeidet pensjonsfond. Rådmannen anbefaler dette prinsippet videreført ved at kommunen dekker
65 prosent av Den norske kirkes utgifter til reguleringspremie for pensjon. Totalt tilskudd må ses som
summen av videreførte driftstilskudd og tilskuddet til reguleringspremie, samt bruk av fond slik dette er
forutsatt.
Det foreslås bevilget kapitaltilskudd til kirken i forbindelse med kommunal garanti for lån til
investeringer som dekker 100 prosent av utgiftene til renter og avdrag på godkjente investeringslån. Et
vedtak fra 2014 i tidligere Drammen kommune legger opp til at kostnadene skal fordeles over flere år,
og rådmannen anbefaler at dette legges til grunn. Merkostnaden til vernede bygg og gravplasser er ikke
med i grunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Restaurering av gamle Skoger kirke er
godt i gang og målet er å bli ferdig til 800-års jubiléet i 2020.
Gravferdsgebyrer
Gravferdsgebyrer foreslås harmonisert i tråd med innspill fra Drammen kirkelige fellesråd, ved at
kremasjon blir kostnadsfritt for alle innbyggerne i Drammen kommune. I Drammen kommune velger i
dag cirka 80 prosent kremasjon og 20 prosent velger kistegravlegging, mens fordelingen i Svelvik og
Nedre Eiker er på om lag 50 prosent på hver.
Kistegravlegging har så langt vært kostnadsfritt for alle innbyggere, mens innbyggerne i Svelvik har vært
belastet med en kremasjonsavgift betalt til Den norske kirke i Drammen. Dette antas å være en vesentlig
forklaring av forskjellene i kremasjonsadelen i de tre kommunene. Kostnadsfri kremasjon for alle
innbyggerne antas å føre til redusert framtidig arealbehov ved utbygging av gravplasser.
Harmoniseringen fører til et inntektsbortfall for Den norske kirken i Drammen på rundt 900 000 kroner
som forutsettes håndtert ved omprioritering innenfor den foreslåtte budsjettrammen for Drammen
kirkelige fellesråd.
Kulturminneforvaltning
Det utføres formidling, tilrettelegging og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.
Forvaltningen av kulturminner styres av en rekke lover og forskrifter (plan- og bygningsloven og
kulturminneloven). Det har i tidligere Drammen kommune vært en byantikvarfunksjon som gir faglig
rådgivning vedrørende bevaring av kulturhistoriske og verdifulle bygninger og miljøer samt arkeologiske
kulturminner. Byantikvarfunksjonen er fra 1.1.2020 lagt til dette programområdet.
Realisering av frivillighetspolitikken på kultur- og idrettsområdet
Realisering av frivillighetspolitikken på kultur- og idrettsområdet er av vesentlig betydning for sterke
lokalsamfunn. I Drammen kommune er det fem frivilligsentraler.
Kommunen samarbeider tett med frivillige i forbindelse med store arrangement (World Cup skisprint,
Kulturhælja, Elvefestivalen, GLOBUS, Tour of Norway med mer).
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Digitalisering
Drammensbiblioteket har utvidet åpningstidene ved å innføre meråpent bibliotek. Biblioteket i Nedre
Eiker kommune innfører dette i løpet av høsten 2019. Dette innebærer at publikum får tilgang til
biblioteket utover bemannet åpningstid ved å låse seg inn med lånekortet. Overgangen til nytt
biblioteksystem vil gi biblioteket mulighet til å utvikle nye digitale tjenester. Dette er tjenester som gjør
hverdagen enklere for brukere og ansatte. Formidling og tjenester blir digitalt tilgjengelig. Alle
eksisterende og nye bibliotek vil få det samme digitale tilbudet.
Kulturskolen i tidligere Drammen kommune innførte en fulldigitalisert påmeldingsordning til skolestart
2019/20.
Mulighetene for økt digitalisering av informasjon og service ved innbyggertorgene og møteplassene vil
være en viktig del av tjenesteutviklingen i kommunedelene.
Kvalitet
Det vil arbeides systematisk for å få på plass kvalitetsprosesser innenfor sentrale områder, for eksempel
innenfor arrangementer hvor både sikkerhetsperspektiver og miljøperspektiver vil vektlegges framover.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Kirkeformål - endring i driftstilskudd
Uttrekk av midler til engangsarrangementer på kultur
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Innbyggertorg
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Etablering av innbyggertorg, driftsmidler
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

274 067

276 616

276 616

276 616

3 154
3 154

3 154
3 154

3 154
3 154

3 154
3 154

-760
-1 450
-2 210

-760
-2 450
-3 210

-760
-2 450
-3 210

-760
-2 450
-3 210

1 950
-4 550
-2 600

1 950
-4 550
-2 600

1 950
-4 550
-2 600

1 950
-4 550
-2 600

4 521
304
4 825

4 521
304
4 825

4 521
304
4 825

4 521
304
4 825

3 169
277 237

2 169
278 786

2 169
278 786

2 169
278 786

-1 458
-1 458

-1 458
-1 458

-1 458
-1 458

-1 458
-1 458

1 100
1 100
-358
276 879

0
0
-1 458
277 328

0
0
-1 458
277 328

0
0
-1 458
277 328
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Endringer fra 2019 til 2020
Kirkeformål - endring i driftstilskudd
Det ble bevilget 760 000 kroner per år i perioden 2017-2019 til kirkeformål. Det ekstraordinære
tilskuddet faller bort fra 2020.
Uttrekk av midler til engangsarrangementer på kultur
Svømmeklubben fikk ett engangstilskudd på 200 000 kroner i 2019 til NM-arrangementet ved
Drammensbadet.
Drammen Symfoniorkester fikk bevilget 150 000 kroner til 100-års jubileum i 2019.
Det ble bevilget 2 millioner kroner til strakstiltak for reparasjon av forfall ved Friluftsmuseet på
Bragernesåsen. Museet har kommet med en plan for arbeidet som skal gjøres og det er utbetalt 1
million kroner ved oppstart i 2019. Resten av pengene overføres når planen er iverksatt i 2020 og
trekkes ut fra 2021.
Spaserstokken fikk et engangsbeløp i 2019 på 100 000 kroner.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Innbyggertorg
Særlig innenfor tjenesteområder som kultur, oppvekst og omsorg er det viktig med nærhet til brukere
og innbyggere, og at disse får mulighet til reell medvirkning. Innbyggertorgene og møteplassene skal
sammen med knutepunktene bidra til dette. Det er budsjettert med tre nye årsverk til innbyggertog og
møteplasser.
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
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Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Etablering av innbyggertorg, driftsmidler
Innbyggertorgene har behov for ressurser til etablering av digitale løsninger/fysiske løsninger knyttet til
service og informasjon.
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

1 900
3 600
5 500

1 900
3 600
5 500

7 600
14 400
22 000

0
2 600
2 600

0
2 600
2 600

0
2 600
2 600

75 000
10 400
85 400

8 100

8 100

8 100

107 400

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Inventar og utstyr kultur, idrett og frivillighet
Oppgradering arena, anlegg og natur
Sum Kommunekassa

1 900
3 600
5 500

1 900
3 600
5 500

Drammen Eiendom
Fotballhall Åssiden
Oppgradering bygningsmassen kultur, idrett og frivillighet
Sum Drammen Eiendom

75 000
2 600
77 600

Sum investeringsprosjekter

83 100

Inventar og utstyr kultur, idrett og frivillighet
Det er behov for løpende fornyelse av inventar og utstyr. I rammen inngår også utstyr og inventar til nye
arealer. For 2020 foreslås den generelle rammen foreløpig bevilget med 1,9 millioner kroner
Oppgradering arena, anlegg og natur
Det avsettes foreløpig 3,6 millioner kroner til generell oppgradering av anleggene innenfor kultur, fritid
og idrett.
Fotballhall Åssiden
Tidligere Drammen vedtok i 1.tertial 2019 at bygging av fotballhall på Åssiden gjennomføres innenfor en
utvidet brutto investeringsramme på 86 millioner kroner. Ny anbudskonkurransen er sendt ut medio
september, og byggestart forventes i løpet av 2019.
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Det er i tidligere Drammen avsatt 86 millioner til fotballhallen. Hvorav 11 millioner ligger inne i
eksisterende budsjett for 2019 og resterende 75,0 millioner kroner i 2020. De resterende 75 millioner
foreslås bevilget for å videreføre og ferdigstille prosjektet.
Oppgradering bygningsmassen kultur, idrett og frivillighet
Det avsettes foreløpig 2,6 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er
påkostninger som Drammen Eiendom KF investerå dekke slit og elde uten at det medfører økt husleie.
Investeringer
Programområdet har ansvar for en rekke anlegg og arenaer innenfor kultur, idrett og fritid. Det er et
vedvarende ønske og behov for nye anlegg og oppgradering av de kommunen allerede har. Det er behov
for en samordnet helhetlig plan for å legge strategier og prioriteringer. Rådmannen vil komme tilbake til
dette i 1. tertialrapport 2020.
Det har også kommet innspill på investeringsbehov fra Kirkelig fellesråd, men rådmannen mener at også
disse, på samme måte som kommunale investeringebehov, må vurderes i en helhet inn mot 1.
tertialrapport 2020.
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P10 Medvirkning og lokaldemokrati
Om tjenesteområdet
Fellesnemnda har, på bakgrunn av Prosjekt lokaldemokrati og gjennom dialogbasert arbeidsform med
innbyggere og andre, lagt grunnlag for og vedtatt strategier og mål for kommunens lokaldemokratiske
arbeid.
Styrket lokaldemokrati vil handle om 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

Dette må ses i sammenheng med målene om:
•
•

en flerkjernet stedsutvikling
tjenesteproduksjon nærmest mulig bruker

fordi de har gjensidig innflytelse på hverandre. Derfor er også et styrket lokaldemokrati en viktig strategi
for å oppnå både flerkjernet stedsutvikling og en lokal tjenesteproduksjon.

Hovedaktiviteter
Lokaldemokrati og lokale knutepunkt
Virkemidler for å oppnå sterkere lokaldemokrati:

Nærutvalg
I hver av de ti kommunedelene skal det etableres nærutvalg som består både av folkevalgte og
innbyggere, næringsliv og lag og foreninger med lokal tilknytning i kommunedelen. På denne måten skal
det sikres en nær og god kobling og kommunikasjon mellom de folkevalgte og lokalmiljøet.
Nærutvalget skal primært være en arena for gjensidig informasjon og dialog mellom lokalmiljøet og de
folkevalgte, som skal motivere og stimulere til lokalt engasjement. Det møtes inntil fire ganger årlig, og
skal være et supplement til andre lokaldemokratiske verktøy. Nærutvalgene har et spesielt ansvar for å
ta i bruk den lokaldemokratiske verktøykassen for dialog og medvirkning.

Lokaldemokratisk verktøykasse
Det er arbeidet med utvikling av en lokaldemokratisk verktøykasse med ulik metodikk for medvirkning.
Verktøykassen skal kunne anvendes på alle nivåer i hele kommunen, både overfor brukere og
innbyggere, og sikre at alle deler av kommunen arbeider etter målene for medvirkning og
lokaldemokrati.
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Lokale koordinatorer
For å øke sannsynligheten for å oppnå ønskede resultater vil det være et system med lokale
koordinatorer i kommunedelene. Den lokale koordinatoren skal sikre lokal samordning, være bindeledd
mellom kommunedelen og rådhuset, og sikre informasjonsflyt begge veier. Koordinatoren skal også
bidra til økt dialog og samarbeid mellom aktører og innbyggere i kommunedelen, samt være sekretariat
for nærutvalget.
I tillegg vil en lokaldemokratikoordinator ha det overordnede ansvaret for å sikre fremdrift i
lokaldemokratiarbeidet, tilrettelegge for de lokale koordinatorene og sørge for kobling til overordnede
prosesser.
Lokale knutepunkt
Drammen kommune er inndelt i ti kommunedeler. Dette er ett av flere virkemidler for å møte politisk
plattform og fellesnemndas ambisjoner om å styrke lokaldemokratiet, gi bedre tjenester til innbyggerne,
bygge en flerkjernet kommune og ta tettstedene aktivt i bruk, samt skape økt tilhørighet og bedre
livskvalitet og folkehelse.
Ambisjonene er illustrert i en modell, kalt drammensmodellen (jf figur) som viser sammenhengen
mellom stedsutvikling, medvirkning og lokale tjenester i hver kommunedel:
•
•
•

Tjenester skal være nær innbyggerne
Det blir aktiv innbyggermedvirkning, og enkelt å medvirke
Det blir attraktive lokalsamfunn, gjennom utvikling av det enkelte steds kvaliteter

I Drammensmodellen er også knutepunktene et sentralt virkemiddel, og skal etableres i alle ti
kommunedeler. Knutepunkt er et sted for samlokaliserte tjenester i kommunedelen og en arena for
lokalmiljøet. Knutepunktene er også stedet nærutvalget vil møtes, det vil være sentralt når innbyggere
møter kommunen, og det er her de lokale tjenestene skal utvikles gjennom nærhet til brukerne.
Innbyggerne skal, så langt det er mulig og formålstjenlig, kunne motta tjenester lokalt. Tjenestene skal
være koordinerte og med stor grad av tverrfaglighet. Innbyggerne skal oppleve tjenestetilbudet som «én
dør inn» til hele kommunen.
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Knutepunktene skal også være et møtested for frivilligheten, næringslivet, innbyggerne og
forvaltningen. Knutepunktene blir således en katalysator for Drammensmodellen, der medvirkning,
involvering, samarbeid og tverrfaglighet står sentralt.
Knutepunkt vil opprettes i alle kommunedeler så snart det er praktisk mulig, noen forhåpentligvis
allerede fra 1. januar 2020. I flere kommunedeler kan det være riktig å flytte knutepunktet til andre og
bedre egnede lokaler, når det blir mulig. Derfor vil etablering av knutepunkter nå være en start, med
møteplasser mellom innbyggere og kommune for å styrke deltakerdemokratiet som et minimum.
Tjenestetilbudet i hvert enkelt knutepunkt vil variere blant annet på grunn av lokalenes ulike egnethet
og hver kommunedels egenart. Ett av knutepunkt vil være en pilot hvor tverrfaglig ledelse skal prøves
ut.
I første halvår 2019 ble det arrangert elleve dialogmøter i de ti kommunedelene, der om lag tusen
innbyggere i den nye kommunen engasjerte seg. Dette, i tillegg til digitale innspill, gav grunnlaget for
lokalisering av knutepunktene. To og to knutepunkter ses i sammenheng; 1+2, 3+8, 4+5, 6+7 og 9+10.

Kommunedel (nr og sted)

Lokale

1 Mjøndalen, Åsen og Steinberg

Rådhuset i
Mjøndalen
Folkets Hus

2 Krokstadelva og Stenseth
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Navn på
knutepunktet(hvor
knutepunktet er
lokalisert)
Knutepunkt
Mjøndalen
Knutepunkt
Krokstadelva
Knutepunkt
Åssiden/
Solbergelva

Delt løsning
mellom LIGOsenteret og
Solberg sport- og
kultursenter
8 Bragernes og Øren
Del av
Knutepunkt
Bragerneskvartalet Bragernes
4 Rødskog og Gulskogen
Gulskogen skole Knutepunkt
Gulskogen
5 Konnerud og Skoger vest
Konnerud senter Knutepunkt
Konnerud
6 Strømsø sør, Danvik, Austad og Fjell
Arena Fjell
Knutepunkt Fjell
7 Strømsø nord, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen Deler av gamle
Knutepunkt
Strømsø skole
Strømsø
9 Skoger, Åskollen og Nesbygda
Åskollen bo- og
Knutepunkt
servicesenter
Åskollen
10 Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger
Rådhuset med
Knutepunkt Svelvik
ByLab

Etablering av nærutvalg i alle kommunedeler
Nærutvalgene skal ha oppnevnte, folkevalgte representanter og valgte innbyggerrepresentanter. Det
skal etableres en forberedende valgkomité i alle kommunedeler på åtte medlemmer, hvorav fire er de
politisk oppnevnte representantene til nærutvalget. Valgkomiteen skal etablere et kunnskapsgrunnlag
om kommunedelens demografi, institusjoner og aktører og forberede oppnevning av
innbyggerrepresentanter til nærutvalget ved gjennomføring av et åpent dialogmøte i kommunedelen.
Det skal avholdes valgmøte i kommunedelene innen 31. januar 2020.
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I februar avholdes det fellesseminar for alle nærutvalgene for etablering av felles forståelse på tvers av
nærutvalgene og kommunedelene når det gjelder bruk av den lokaldemokratiske verktøykassen,
forholdet til det representative demokratiet og planlegging av det første året i valgperioden.

Videreutvikling og bruk av lokaldemokratisk verktøykasse
Det er arbeidet med utvikling av en lokaldemokratisk verktøykasse som skal være tilgjengelig og tas i
bruk på alle nivåer. Verktøykassen implementeres slik at den vil være under kontinuerlig utvikling. For
gjøre verktøykassen tilgjengelig for alle nivåene i kommunen vil den bli utformet som en digital
nettressurs, i kombinasjon med en fysisk håndbok. Det skal gjennomføres opplæringsaktiviteter knyttet
til kunnskap om medvirkning og bruk av den lokaldemokratiske verktøykassen blant folkevalgte, ansatte
og representantene i nærutvalget.

Tilsetting av lokale koordinatorer
Alle kommunedelene skal ha lokale koordinatorer. Det er dimensjonert med seks årsverk til lokale
koordinatorer i de ti kommunedelene. Flere kommunedeler kan dele lokal koordinator eller lokal
koordinator kan ha funksjonen på deltid kombinert med andre funksjoner. Ved oppstarten planlegges
det med kommunalt ansatte koordinatorer. De lokale koordinatorene vil inngå i møteplassen som
etableres i knutepunktet i kommunedelen, og være sentrale i utviklingen av denne.

Etablere rammer for å lykkes
Siden arbeidsformen er ny for mange ansatte, vil det være behov for både å kartlegge og gjennomføre
tiltak for å lykkes. Det kan for eksempel være å styrke kompetanse, bygge nettverk, etablere strukturer
og møteplasser internt og eksternt.
Målsettinger for knutepunktene
•
•
•
•
•
•

Skape dialog med og mellom kommunen, innbyggere, frivilligheten og andre aktører i
kommunedelen
Gjøre det enkelt å medvirke og interessant å delta
Bygge aktuelle og attraktive møteplasser hvor det er naturlig for innbyggerne å møtes, og hvor
det i finnes tjenestetilbud som mange etterspør
Bygge et koordinert og tverrfaglig tjenestetilbud, hvor både innbyggere, foreningsliv og
næringsliv opplever at Drammen kommune har én dør inn
Bidra til at lokalsamfunnene oppleves som attraktive gjennom utvikling av det enkelte steds
kvaliteter
Stimulere til kontinuerlig utprøving og innovasjon
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Vedtatt dimensjonert bemanning
Lokaldemokratikoordinator
Lokale koordinatorer
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Materiell og trykt håndbok
Møter og opplæring
Nærutvalg
Utvikling kommunedeler
Utvikling nettressurs og digital plattform
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

0

0

0

0

650
3 250
3 900
3 900
3 900

650
3 250
3 900
3 900
3 900

650
3 250
3 900
3 900
3 900

650
3 250
3 900
3 900
3 900

-27
-27

-27
-27

-27
-27

-27
-27

200
100
500
500
500
1 800
1 773
5 673

0
100
500
500
0
1 100
1 073
4 973

0
100
500
500
0
1 100
1 073
4 973

0
100
500
500
0
1 100
1 073
4 973

Vedtatt dimensjonert bemanning
Lokaldemokratikoordinator
På enkelte satsingsområder, som er fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen
styrket. Dette gjelder for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i
kommunedelene og fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke
har hatt, og som vil bemannes med nye årsverk.
For programområde P10 er det tilført budsjettmidler til lokaldemokratikoordinator, ett årsverk.
Lokale koordinatorer
På enkelte satsingsområder, som er fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen
styrket. Dette gjelder for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i
kommunedelene og fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke
har hatt, og som vil bemannes med nye årsverk.
For programområde P10 er det tilført budsjettmidler til seks årsverk lokale koordinatorer.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
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mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Materiell og trykt håndbok
Den lokaldemokratiske verktøykassen skal også trykkes opp som håndbok, og det vil være behov for
annet trykt materiell til implementeringsarbeidet.
Møter og opplæring
Møter og opplæring i arbeidet med etablering av nærutvalgene og implementering av nye
arbeidsmetoder og utvikling av den lokaldemokratiske verktøykassen.
Nærutvalg
Budsjett til disposisjon for nærutvalgene for arrangementer, prosjekter, møter og liknende for å
understøtte nærdemokratiarbeidet og dialogen i kommunedelene.
Utvikling kommunedeler
Det settes av en sentral pott for nærutvalgenes arbeid. Nærutvalgene kan søke midler fra denne potten
til gjennomføring av prosjekter i kommunedelen.
Utvikling nettressurs og digital plattform
Den lokaldemokratiske verktøykassen skal etableres som en utviklingsorientert nettressurs og digital
plattform til bruk i nærutvalgenes arbeid og i kommuneorganisasjonen for øvrig.
Investeringer
Knutepunkter
Eventuelle bygningsmessige tiltak i eksisterende bygg søkes løst gjennom eksisterende rammer i
Drammen Eiendom KF. Nybygg tas opp som egen sak.
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Hovedutvalg for tekniske tjenester
Hovedutvalget for tekniske tjenester har det politiske ansvaret for kommunalteknisk infrastruktur,
arealplanlegging og byggesaksbehandling, landbruksforvaltning og fysisk miljø. Med kommunalteknisk
infrastruktur forstås veier, gater, plasser, parker og friområder, vann og avløp. Det er lagt til grunn at
hovedutvalget er forberedende organ for de fleste detaljreguleringsplaner som skal sluttbehandles av
kommunestyret, og vil ha politisk myndighetsansvar for detaljreguleringsplaner og byggesaker der dette
er delegert fra kommunestyret.
P11 Utbygging og samferdsel
Planlegging, styring og gjennomføring av kommunal infrastrukturutbygging (unntatt bygninger) ligger til
programområde 11. Dette omfatter byggherrerollen for infrastruktur som ligger i flere
programområder; veier, gater, plasser under programområde 11, vann og avløp under programområde
12 og idretts- og friluftsanlegg under programområde 9. Herunder inngår utbygging i samarbeid med
andre aktører, gjennom planutarbeidelse, utbyggingsavtaler og gjennomføringsavtaler.
I programområder ligger også:
•
•
•
•

forvaltning av kommunale veier, inkludert gang/sykkelveier, gater, torg, plasser og parker,
lekeplasser og badeplasser.
samferdsel og trafikksikkerhetsforvaltning, inkludert koordinering med andre etater som har
transportansvar (Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Bane NOR).
parkeringsforvaltning og -håndheving.
kommunalteknisk drift, inkludert tilknyttet maskinforvaltning, verksted og lager.

P12 Vann, avløp og renovasjon
Vann- og avløpstjenestene skal sørge for å levere nok og trygt drikkevann til abonnentene, og
transportere og behandle avløp fra de samme abonnentene, uten utslipp som skader miljø i elv eller
fjord. Dette innebærer ansvar for utredning, utvikling, drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger,
tilhørende overløps- og pumpestasjoner og renseanlegg. I tillegg inngår kunderettet saksbehandling og
gebyrinnkreving. Drikkevann blir kjøpt ferdigbehandlet og forsyningsklart fra de interkommunale
selskapene Glitrevannverket og Blindevannverket. Koordinerende ansvar for flomberedskap og
overvann ligger til dette programområdet.
Tjenesten er selvkostfinansiert gjennom vann- og avløpsgebyrer. Det vil si at vann- og avløpsgebyrene
skal dekke alle kommunens utgifter forbundet med å levere vann- og avløpstjenestene.
Kommunens ansvar for husholdningsrenovasjon forvaltes av Renovasjonsselskapet for
Drammensregionen IKS. Tjenesten er selvkostfinansiert gjennom renovasjonsgebyr.
P13 Arealplan og miljø
Planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven ligger i programområde 13. Dette omfatter
utarbeidelse av arealplaner (kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner) og
behandling og tilsyn i byggesaker. Andre oppgaver er:
•
•

kommunens landbruksforvaltning og oppgaver knyttet til fysisk miljø.
kommunens digitale kartverk og geodatasystem, samt oppmåling, seksjonering og
matrikkelføring.
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Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

2020
Sum Driftsutgifter
Sum Driftsinntekter
Sum

422 193
-429 647
-7 454

Økonomiplan
2021
2022
422 702
-431 447
-8 745

421 602
-433 247
-11 645

2023
421 602
-435 547
-13 945

Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

2020
P11 Utbygging og samferdsel
P12 Vann, avløp og renovasjon
P13 Arealplan og miljø
Sum

81 445
-136 759
47 860
-7 454
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2021
2022
80 509
-136 699
47 445
-8 745

79 509
-136 699
45 545
-11 645

2023
78 509
-136 699
44 245
-13 945

Økonomiplan for 2020-2023
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Endret parkeringsstrategi
Gratis buss
Gratis parkering p-hus
Ladepunkter i områder med boligsoneparkering
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Drammen Drift, bortfall eksternt salg
Høy planaktivitet
Koordinator vannområde Drammenselva/Breiangen
Oppdatering datagrunnlag Geodata
Tap av inntekter Geodata for Sande kommune
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

10 112

10 321

10 321

10 321

6 389
6 389

6 389
6 389

6 389
6 389

6 389
6 389

-4 000
-3 000
800
-2 000
-8 200

-4 000
-3 000
800
-2 000
-8 200

-4 000
-3 000
800
-2 000
-8 200

-4 000
-3 000
800
-2 000
-8 200

-16 180
-16 180

-16 180
-16 180

-16 180
-16 180

-16 180
-16 180

-10 976
3 697
-7 279

-10 976
3 697
-7 279

-10 976
3 697
-7 279

-10 976
3 697
-7 279

-25 270
-15 158

-25 270
-14 949

-25 270
-14 949

-25 270
-14 949

-2 326
-2 326

-2 326
-2 326

-2 326
-2 326

-2 326
-2 326

4 000
2 000
330
800
2 900
10 030
7 704
-7 454

3 000
2 000
330
1 100
2 100
8 530
6 204
-8 745

2 000
2 000
330
0
1 300
5 630
3 304
-11 645

1 000
2 000
330
0
0
3 330
1 004
-13 945

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Flomsikring
Maskiner, biler, utstyr og inventar
Oppgradering av dammer
Park - Oppgradering og modernisering
Spiralen - Oppgradering
Trafikksikkerhet
Utredning og planlegging Infrastruktur og samferdsel
Vann/avløp
Vei - oppgradering
Sum Kommunekassa

9 750
3 225
3 300
15 650
115 000
8 750
25 000
100 000
20 350
301 025

9 750
3 225
3 300
15 650
15 000
8 750
20 000
100 000
20 350
196 025

9 750
3 225
3 300
15 650
0
8 750
20 000
100 000
20 350
181 025

9 750
3 225
3 300
15 650
0
8 750
20 000
100 000
20 350
181 025

39 000
12 900
13 200
62 600
130 000
35 000
85 000
400 000
81 400
859 100

Sum investeringsprosjekter

301 025

196 025

181 025

181 025

859 100
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P11 Utbygging og samferdsel
Om tjenesteområdet
Programområdet omfatter utbygging, forvaltning og drift av veier, gater, parker og plasser i Drammen
kommune, samt myndighetsutøvelse innen disse fagområdene. Dette omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

372 km kjørevei, inkludert 1,8 km tunnel (Spiralen)
120 km gang-/sykkelvei
103 km fortau
cirka 16 200 lyspunkter, inkludert lys under fylkeskommunalt ansvar som driftes av
kommunen
kommunal gatevarme (Drammen sentrum)
48 broer
2 700 daa park-, rekreasjons- og lekearealer
cirka 100 lekeplasser
cirka 700 kommunale avfallsbeholdere
over 20 badeplasser

Oppgavene omfatter forvaltning og drift av vei og park, samferdsels- og trafikksikkerhetsplanlegging,
skiltmyndighet, samt forvaltning og bestilling av driftsoppgaver på kommunale veier, gater og
friområder. Egne anleggsstyrker utfører deler av oppgavene selv, og deler settes bort i kontrakter i det
private markedet. Egne anleggsstyrker vil også utføre oppgaver for andre programområder, spesielt P12
Vann og avløp, samt yte noe støtte til anleggsdriften for P09 Kultur, idrett og frivillighet.
Byggherreansvaret for utbygging av kommunal infrastruktur ligger til dette programområdet. Kommunal
infrastruktur omfatter veier, gater, parker, plasser, vann og avløp, samt idretts- og friluftsanlegg.
Byggherrerollen omfatter derfor tjenester som ligger under flere programområder: P11 Utbygging og
samferdsel, P12 Vann og avløp og P09 Kultur, idrett og frivillighet. Programområdet har også ansvaret
for å planlegge, koordinere og gjennomføre større utbyggingsprosjekter, områdeutvikling fra
idéfase/tidligfase, planfase og til gjennomføringsfase. Dette inkluderer prosjekter der andre aktører enn
kommunen er grunneier eller utbygger. I tillegg kommer ansvaret for forhandling og utarbeidelse av
utbyggingsavtaler.
Kommunal forvaltning, myndighetsutøving og håndheving av parkering ligger også i programområdet.
Hovedaktiviteter
Kommunalteknisk drift
Forvaltningen av kommunalteknisk infrastruktur har vært organisert på ulike måter i de tre tidligere
kommunene. Tidligere Nedre Eiker og Svelvik har hatt en noe større andel egendrift av
kommunaltekniske tjenester enn tidligere Drammen, men alle kommunene har kjøpt en betydelig andel
av tjenestene i det private markedet. Tidligere Drammen kommune har i all hovedsak kjøpt
kommunaltekniske tjenester i markedet, eller bestilt tjenestene fra det kommunale foretaket Drammen
Drift KF.
Eksisterende fordeling mellom egendrift og innkjøpte tjenester videreføres ved overgangen til ny
kommune. Tjenestene som ytes fra Drammen Drift KF tas inn i basisorganisasjonen.

Side 165 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
Drammen Drift KF har i stor grad solgt tjenester til vann- og avløpsområdet, og personell og utstyr som
overføres til basisorganisasjonen vil i betydelig grad fortsatt utføre de samme type oppgaver. Disse
tjenestene selvkostfinansieres og ligger i programområde 12, Vann og avløp. Drammen Drift KF har også
hatt et salg av tjenester til eksterne/private på 6,5 millioner kroner, samt at det er utført tidsavgrensede
oppdrag (fjerning av oljetanker) for Drammen Eiendom KF på 4,3 millioner kroner. Ved overføringen til
basisorganisasjonen må salg av tjenester til private tilnærmet opphøre. Drammen Eiendom KF er på det
nærmeste ferdig med å fjerne gamle oljetanker ved sine eiendommer. Dette gir et inntektsbortfall og
mulig overkapasitet som det delvis kompenseres for i økonomiplanen. Deler av dette inntektsbortfallet
bør imidlertid også kunne fanges opp ved at tjenester som i dag bestilles fra private aktører isteden kan
løses med egendrift. Oppgaver og ressurser vil over tid tilpasses.
Arbeid med kartlegging av tilstand på veinettet, vedlikeholdsstandard og rutiner vil iverksettes i 2020.
Dette vil danne grunnlag for strategier for drift og vedlikehold av infrastrukturen i ny kommune.
Når det gjelder vinterdrift på vei, opprettholdes dagens standard for vinteren 2019/2020. Dette skyldes
gjeldende kontraktsforpliktelser. Ny veikontrakt vil bli gjeldende fra september 2020, og samme
vinterstandard vil da gjelde for hele Drammen kommune. I de deler av tidligere Nedre Eiker hvor
vintervedlikeholdet har vært utført med kommunal egendrift, vil egendriften bli opprettholdt. Det er
noe ulik måte å definere brøytestandard på i dagens kommuner. Standarden vil søkes harmonisert til
sesongen 2020/21. Driftsstandard på andre områder, som parkforvaltning, vil i den første tiden bli
videreført på nivå med dagens drift. Også på disse områdene vil bli igangsatt et arbeid med å
harmonisere driftsstandard.
Utbygging og rehabilitering av ny infrastruktur
Byggherreansvaret for kommunalteknisk infrastruktur, utenom bygninger, ligger i dette
programområdet. Det vil si utbygging av anlegg innen vei, park, vann, avløp, idrett og friluftsliv.
Utbygging og fornyelse av kommunalteknisk infrastruktur utføres slik at de ulike elementene ses i
sammenheng.
Vann- og avløpsledninger ligger som oftest nedgravd under veier og gater, og ved fornying og
oppgradering blir som hovedregel alle elementer fornyet samtidig. Dette gir bedre anleggsøkonomi og
mindre sjenanse for omgivelsene. Det legges også stor vekt på å få med andre aktører, som eiere av elkabler og fiberoptikk når det skal graves i veier og gater.
Kommunens ansvar for å gjennomføre og koordinere større utbyggings- og utviklingsprosjekter fra
idefase/tidligfase, planfase og til gjennomføringsfase ligger i programområde 11. I dette inngår også
veiledning overfor tiltakshavere eksternt og internt, samt ansvaret for forhandling og utarbeidelse av
utbyggingsavtaler. I denne forbindelse nevnes Intercityutbygging, nytt sykehus, områdeplaner for
Konnerud, Travbanen/Berskaug, Knive, Sundland, Gulskogen Nord, Holmen, Tangen, Nybyen, Gamle
sykehusområdet, Mjøndalen sentrum, Åsen, Grunnane, Berger og Nesbygda.
Trafikk og samferdselsplanlegging
Kommunens vei- og trafikkforvaltning har som hovedoppgave å sikre at kommunen har et trygt og
effektivt transportnett tilrettelagt for alle transportgrupper. Veitransportsystemet i Drammen kommune
består av både riksveier, fylkesveier og kommunale veier og gater. Riks- og fylkesveiene ligger utenfor
kommunens ansvar, men kommunen har allikevel en rolle i å samarbeide med Statens vegvesen og
Viken fylkeskommune for å sikre god fremkommelighet, trafikksikkerhet og godt bymiljø.
Buskerudbypakke 2, med tilhørende bomsystem, er det ikke aktuelt å videreføre. Dette gir andre
rammebetingelser for arealutvikling og for å håndtere trafikkavvikling og å utvikle trafikkinfrastruktur
enn det kommunene har lagt til grunn de seneste årene. Avtroppende Areal, transport, og miljø-utvalg
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for Buskerudbyen (ATP-utvalget) anbefalte i møte 20. september at:
"det arbeides videre for å nå målene og løse utfordringene i Buskerudbyen uten Buskerudbypakke 2. Det
bør settes i gang et arbeid med å klargjøre rammer og føringer for en eventuell byvekstavtale for
Buskerudbyen. Det anbefales at det også ses nærmere på aktuelle tiltak i eventuelle forhandlinger med
staten. De nyvalgte politikerne tar endelig stilling til satsings- og tiltaksområder omtalt i saken og til
videre framdrift."
Buskerudbysamarbeidet har vært tildelt statlige belønningsmidler og disse midlene har vært fordelt
mellom tiltak i byområdet Lier-Hokksund. For at Drammensområdet fortsatt skal kunne motta
belønningsmidler og være i posisjon til å forhandle om byvekstavtale, legges det til grunn at det
regionale samarbeidet videreføres. Videreføringen må tilpasses rammebetingelser med ny kommuneog fylkesstruktur, reorganisering av statlige transportetater som deltar i samarbeidet og det faktum at
det ikke lenger arbeides med en bompengefinansiert bypakke. Temaet vil bli lagt frem til politisk
behandling gjennom egne saker.
Beredskap vei- og trafikkarealer
Ved overgangen til ny kommune vil beredskapen i forhold til vei- og trafikkarealer ivaretas på følgende
måter:
•

Delvis gjennom dagens kontrakt med Aktiv Veidrift AS som har varighet til 31.8.2020, det vil si
på samme vis som beredskap har blitt håndtert frem til nå i tidligere Drammen kommune.
Denne driftskontrakten omfatter trafikkberedskap med følgende beskrivelse:
«Prosessen omfatter planlegging, organisering, beredskap, og alt arbeid og materialer i
forbindelse med trafikkavvikling ved hendelser på eller langs (hvis hendelsen berører trafikk) vei
(ulykker, kjøretøyhavari, ras, flom, skade på veiobjekter eller trafikkarealer) innenfor
kontrakten.»

•

Det er en egen mannskapsstyrke med både fag- og lokalkunnskap og maskinpark tilgjengelig.

•

I tillegg finnes det rammeavtaler for maskinentreprenørtjenester som vil videreføres inn i den
nye kommunen som kan benyttes på kort varsel ved hendelser.

Samtidig pågår det nå et arbeid med å etablere nye vaktordninger som erstatning for dagens
eksisterende vaktordninger i de tre tidligere kommunene. Herunder må det minimum etableres en
myndighetsvakt for veidrift for hele den nye kommunen, og det må etableres vaktordning for vinterdrift
av de delene av gatenettet i Svelvik og Nedre Eiker som i dag driftes av egne mannskaper. Dette
arbeidet forventes å bli ferdigstilt i løpet av november og det vurderes løpende hvilke ytterligere
vaktordninger det kan være behov for og eventuelt behovet for samarbeide med Vann og avløp.
Det er også i denne sammenheng viktig at informasjon til innbyggere om hvor de skal henvende seg
utenom kommunens åpningstid er på plass i god tid før årsskiftet, samtidig som dagens eksisterende
vakttelefoner uansett bør videreføres ett stykke inn i ny kommune.
Parkering
Drammen parkering KF har per 2019 kun drift i tidligere Drammen kommune. Ved omgjøringen til
virksomhet Parkering i Drammen kommune fra 2020 vil virksomheten utvide sitt virkeområde til også å
omfatte tidligere Svelvik og Nedre Eiker. Dette vil innebære oppgaver som utstedelse av HC-kort,
skiltmyndighet, parkeringsplanlegging, publikumshenvendelser, klagesaksbehandling og
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håndheving/kontroll av parkeringsreglement. Parkeringstjenestene går med driftsmessig overskudd, noe
som skyldes inntekter fra avgiftsparkering. Det er kun tidligere Drammen kommune som har
avgiftsparkering. I den nye kommunen vil inntektene fra parkering derfor ligge på samme nivå som i
tidligere Drammen, og vil ikke øke selv om virkeområdet utvides.

Overskuddet fra parkeringstjenestene øker allikevel noe i 2020, sammenlignet med budsjettert eieruttak
fra Drammen parkering KF i 2019. Dette skyldes ny parkeringsstrategi vedtatt i Drammen bystyre
18.12.2018, der endret takstregime og betaling også for elbiler ble innført.
Samtidig får parkeringsvirksomheten, som til nå bare har hatt aktivitet i tidligere Drammen, utvidet
virkeområde (forvaltningstjenester og håndheving) i forbindelse med kommunesammenslåingen. Dette
gir økt arbeidsmengde for parkeringsvirksomheten. Det er ikke foreslått å kompensere for utvidet
virkeområde og økt arbeidsmengde nå, men dette vurderes på nytt i forbindelse med 1. tertialrapport.
Gebyrer
Gebyrer for grave- og arbeidstillatelser er regulert av ledningsforskriften, og skal følge
selvkostprinsippet. Disse foreslås harmonisert allerede fra 1.1.2020. Et harmonisert gebyr på dette
området vil være lettere å administrere enn separate gebyrer, særlig når det også forberedes et felles
oppfølgingssystem for hele den nye kommunen. Det legges til grunn at tjenesten skal faktureres til
selvkost.
Gebyret fra 1.1.2020 er foreslått satt til 5 000 kroner. I tidligere Drammen kommune har dette gebyret
vært på 5 000 kroner, og i tidligere Nedre Eiker kommune på 3 243 kroner. I tidligere Svelvik kommune
har det ikke vært rutiner for fakturering av gravetillatelser.
Det foreslås også harmoniserte priser for leie av riggplass og plass til containere på kommunal grunn.
Dette gir forutsigbarhet for slik utleie i den nye kommunen. Sammen med overtredelsesgebyrer sikrer
dette også at arbeider på kommunal gategrunn, i parker og på friområder begrenser seg til nødvendig
arbeidsperiode.

Side 168 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Endret parkeringsstrategi
Gratis parkering p-hus
Ladepunkter i områder med boligsoneparkering
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Drammen Drift, bortfall eksternt salg
Høy planaktivitet
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

88 796

88 859

88 859

88 859

3 062
3 062

3 062
3 062

3 062
3 062

3 062
3 062

-4 000
800
-2 000
-5 200

-4 000
800
-2 000
-5 200

-4 000
800
-2 000
-5 200

-4 000
800
-2 000
-5 200

-9 300
-9 300

-9 300
-9 300

-9 300
-9 300

-9 300
-9 300

-1 840
1 635
-206

-1 840
1 635
-206

-1 840
1 635
-206

-1 840
1 635
-206

-11 643
77 152

-11 643
77 216

-11 643
77 216

-11 643
77 216

-707
-707

-707
-707

-707
-707

-707
-707

4 000
1 000
5 000
4 293
81 445

3 000
1 000
4 000
3 293
80 509

2 000
1 000
3 000
2 293
79 509

1 000
1 000
2 000
1 293
78 509

Endringer fra 2019 til 2020
Endret parkeringsstrategi
Overskuddet fra parkeringsvirksomheten (eieruttak fra Drammen parkering KF i tidligere Drammen) er
økt med 4 millioner kroner som følge av økt inntjening etter innføringen av ny parkeringsstrategi i
tidligere Drammen kommune fra 1. februar i 2019. Det forventes varig endring i inntjening.
Gratis parkering p-hus
Tapte inntekter fra parkering, jfr vedtatt parkeringsstrategi i tidligere Drammen kommune.
Ladepunkter i områder med boligsoneparkering
Tidligere Drammen kommune vedtok i økonomiplan 2018 - 2021 en tidsavgrenset støtteordning for
2018 og 2019 for etablering av ladepunkter i borettslag/sameier, med 0,5 millioner kroner per år. I 1.
tertial 2019 ble det tilleggsbevilget 1 million kroner til støtteordningen.
Støtteordningen foreslås terminert i tråd med opprinnelig økonomiplanvedtak. Søknader som er
innvilget i 2019, vil bli utbetalt.
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Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Drammen Drift, bortfall eksternt salg
Avviklingen av Drammen Drift KF og overføring av oppgaver til basisorganisasjon fører til at kostnader til
innkjøp av tjenester fra Drammen Drift KF isteden vil bli ført som lønnskostnader, samt kostnader til
maskiner, lokaler osv. i de virksomhetene som de ansatte, aktiva og kontrakter overføres til.
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Drammen Drift KF har også hatt salg av tjenester til private og andre aktører for cirka 6,5 millioner
kroner i året. Når virksomheten nå tas inn i kommunens basisorganisasjon, må dette avvikles. Det
skyldes at kommunen ikke har lov til å selge disse tjenestene i det private markedet. Videre gikk
Drammen Drift KF i 2018 med et underskudd på 1,4 millioner kroner. Samlet sett gir dette økte
kostnader på om lag 7,9 millioner kroner. Så langt det er mulig vil dette bli søkt løst gjennom naturlig
avgang og ved å utføre oppgaver i egenregi som frem til 2019 har vært satt ut til private. Det foreslås å
legge inn kompensasjon for inntektsbortfall på 4 millioner kroner i økonomiplanen. Inntektsbortfallet
må tilpasses fremtidig dimensjonering på sikt, og vil bli utredet frem mot 1. tertial 2020.
Høy planaktivitet
Tidligere Drammen kommune har gjennom de siste årene hatt en egen avsetning fra fond til "planløft".
Dette har vært begrunnet i at kommunen har vært i en periode med ekstraordinært høy planaktivitet.
Erfaringene fra de siste årene, og vurderingen av den kommende økonomiplanperioden, tilsier et like
høyt behov for planarbeid fremover. Rådmannen foreslår ikke avsetning fra fond, men det foreslås
avsatt 2 millioner kroner fordelt mellom P11 og P13 til kjøp av eksterne konsulentoppdrag, og at
behovet vurderes nærmere inn mot 1. tertialrapport.
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

Kommunekassa
Flomsikring
Maskiner, biler, utstyr og inventar
Park - Oppgradering og modernisering
Spiralen - Oppgradering
Trafikksikkerhet
Utredning og planlegging Infrastruktur og samferdsel
Vei - oppgradering
Sum Kommunekassa

9 750
3 225
15 650
115 000
8 750
25 000
20 350
197 725

9 750
3 225
15 650
15 000
8 750
20 000
20 350
92 725

9 750
3 225
15 650
0
8 750
20 000
20 350
77 725

9 750
3 225
15 650
0
8 750
20 000
20 350
77 725

39 000
12 900
62 600
130 000
35 000
85 000
81 400
445 900

Sum investeringsprosjekter

197 725

92 725

77 725

77 725

445 900

Flomsikring
Det pågår et systematisk arbeid med tiltak for flomsikring. Det er behov for å utvikle felles strategi og
planverk for dette. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et
50% av det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har
kommet lenger i kartlegging og planer for hele kommunen.
Maskiner, biler, utstyr og inventar
Det er behov for en ramme for anskaffelser av biler, maskiner og inventar. Det foreslå en foreløpig
bevilgning på kr. 3,2 millioner til dette.
I tillegg foreslås det at kontraktfestede og bestilt utstyr (ny tankbil) som har bevilgninger fra 2019 blir
gjennomført.
Park - Oppgradering og modernisering
Det er et løpende behov for oppgradering av parkområdene i kommune. Investeringsmidler brukes til
tyngre rehabilitering og modernisering av anlegg når behovet går ut over ordinært vedlikehold som
dekkes over driftsbudsjettet.
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I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et 50% av det som er
avsatt til formålet i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har kommet
lenger i kartlegging og planer for hele kommunen.
Spiralen - Oppgradering
I økonomiplan for tidligere Drammen kommune er det avsatt og bevilget 20 millioner kroner i 2019 og
70 millioner kroner i 2020 til rehabilitering av Spiraltunnelen (2018 priser). Rehabiliteringen er
begrunnet i brannsikkerhet og sikkerhet mot ras på grunn av vann/frostproblematikk. Det er fare for at
tunnelen vil bli stengt dersom brannkravene ikke etterfølges. Prosjektering og forberedende
byggearbeider er allerede godt i gang. Det har i forbindelse med nødvendig arbeid med rassikring
utvendig av tunnelen og gjennomførte anbud vist seg at kostnadene vil øke. Dette er i hovedsak knyttet
til større rasfare en tidligere antatt både ved tunnelåpningen og i det første partiet innover i tunnelen.
Hovedprosjektet har vært på anbud, og det viser seg å være behov for å øke kostnadsramme med 45
millioner i 2020 og 15 millioner i 2021 (2020 priser). Samlet 150 millioner kroner inkludert prisjustering.
Tunnelen er den eneste veiadkomst til Spiraltoppen, som er et attraktivt utgangspunkt for friluftsliv.
Spiralen er også en kjent turistattraksjon. Det er inngått avtaler om midlertidige løsninger for barnehage
og cafe. Dersom Spiraltunnelen stenges, vil Klokkergaarden barnehage og Spiraltoppen cafe og
restaurant, friluftsmuseet og utfartsparkeringen måtte legges ned. Hvis det kun utføres tidskritiske
sikringsarbeider med tilhørende stengning i 2020 innenfor de rammene vi har til rådighet, må det også
planlegges en senere langvarig stengning av tunnelen ved utførelse av øvrige påkrevde arbeider. Dette
vil samlet sett bli betydelig mer kostnadskrevende totalt sett. Rådmannen anbefaler med bakgrunn i
dette at prosjektet videreføres med økt kostnadsramme fordi prosjektet allerede har kommet såpass
langt mht. inngåtte avtaler og igangsatt arbeid, og at det ikke lar seg gjøre med etappevis utbygging
siden hele tunnelen har behov for brann- og rassikring.
Trafikksikkerhet
I kommunene har det fra tidligere vært bevilget midler til en rekke tiltak knyttet til trafikksikkerhet. Det
gjelder både gang og sykkelveier, trygge skoleveier, etc. De tidligere kommunene har tidligere avsatt
samlet ca.17,5 millioner for 2020 kroner til dette.
I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et 50% av det som er
avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har kommet lenger i
kartlegging og planer for hele kommunen.
Utredning og planlegging Infrastruktur og samferdsel
En rekke aktuelle prosjekter og utbyggingbehov fra de 3 kommunene er i en pågående utredningsfase.
Det kan være tidligfase utredninger av konsept og behov, reguleringsforberedelser eller utarbeidelse av
anbudsgrunnlag. Felles er at de ikke er klare til byggestart eller prioritering.
Eksempler på dette kan være bybro (ny eller utbedring), vei, vann-/ og avløpsprosjekter, samt idretts-/
og kulturprosjekter.
Det er hensiktsmessig å fortsette dette arbeidet gjennom vinteren for å fremskaffe et godt utredet
beslutningsgrunnlag. Rådmannen foreslår at det avsettes beløp til Infrastruktur og samferdsel som
rammebevilgninger til videreføring av utredninger og planarbeid som sikrer fremdrift også frem til
revidert budsjett i juni 2020. For Infrastruktur og samferdsel og foreslår rådmannen en ramme på
25 millioner kroner i 2020, som inkluderer videreføring av planarbeid knyttet til utbygging i Åsen i
Mjøndalen.
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Vei - oppgradering
Det er vedlikeholdsetterslep på kommunale veier., og det er behov for å etablere en felles standard for
tilstandskartlegging som grunnlag for fremtidig prioritering av investeringer til vei.
Tiltaket gjelder løpende oppgradering av veiene, blant annet reasfaltering og masseutskifting av veier og
fortau, samt utskifting av veielementer som eksempelvis sluk og stikkrenner.
I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme for vei som tilsvarer et 50% av det
som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har kommet
lenger i kartlegging og planer for hele kommunen.
Investeringer
Investeringene innen programområdet påvirkes i betydelig grad av andre aktører. Dette gjelder i spesielt
stor grad i de kommende fire til fem år, når BaneNOR skal bygge intercity-strekningen DrammenKobbervikdalen samtidig som Helse Sør-Øst bygger nytt sykehus på Brakerøya. Dette gir både behov og
muligheter for å gjennomføre kommunal infrastrukturutbygging samtidig. For IC-utbyggingen gjelder
dette investeringer i:
•
•

•
•

Bybrua som innebærer ny bru over hele Drammenselva for kollektivtrafikk, gående og syklende
Baker Thoens allé som innebærer ny fire-felts undergang og gang- og sykkelløsninger i
forbindelse med at dagens undergang må bygges ny ved etablering av ny Gulskogen stasjon.
Kommunen har avtale med BaneNOR om å betale 30 prosent av kostnadene.
Ryddinggangen som er en ny gang- og sykkelforbindelse under jernbanen ved Drammen stasjon.
For sykehusutbyggingen gjelder dette mulig kommunalt bidrag til adkomstveg til nytt sykehus
under jernbanen, og undergang for syklende og gående under Strandveien.

Dette er kommunale veier. Hovedtyngden av disse investeringsbehovene kommer i perioden 20222025. Rådmannen vil derfor komme tilbake til disse tiltakene i 1. tertialrapport, i økonomiplan 20212024, samt i egne saker.
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I forbindelse med bolig- og næringutbygging i privat regi vil det også være behov for investeringer i
kommunal infrastruktur, utover det som kan pålegges utbyggere gjennom utbyggingsavtaler.
Utbygging av ny infrastruktur i Åsen, Mjøndalen
Utbyggingsavtalen vedrørende utbygging av ny infrastruktur (vei, vann- og avløp) i tilknytning til nytt og
større boligfelt i Åsen ble politisk vedtatt i juni 2019. I henhold til avtalen med utbyggerne skal
kommunen være byggherre og begynne opparbeidelsen når flere vilkår er oppfylt. Dette gjelder
grunnerverv og rettighetserverv, samt at minst ett av delfeltene er ferdig regulert og at det er igangsatt
opparbeidelse av delfeltet i henhold til reguleringsplan. Per i dag er grunnerverv ikke gjennomført, og
ingen av delfeltene er ferdig regulert. Det er derfor uklart om alle vilkårene vil bli oppfylt i 2020.
Det er foreløpig ikke full oversikt over grunnervervsprosessen, og det er mulig at ekspropriasjon må
gjennomføres. Tidsperioden som omfatter ferdigstillelse av komplett anbudsgrunnlag, utlysning,
kontrahering av entreprenør og tilrigging før utførelse vil normalt kreve minst 8-10 måneder. I den
forbindelse anbefales det i tillegg at gjeldende kostnadskalkyle kvalitetssikres i en egen prosess. Det er
derfor flere forhold som tilsier at det i 2020 ikke er behov for midler til igangsettelse av tiltakene. Det
må imidlertid avsettes midler til gjennomføring av ovennevnte prosesser på 5 millioner kroner i 2020.
Midlene forslås bevilget som en økning av rammen for utredning og planlegging fra 20 til 25 millioner
kroner i 2020.
Samarbeidsprosjekter med utbyggere (tilsagnsramme)
Mye av aktiviteten i fysisk by- og stedsutvikling må baseres på samarbeid mellom kommune, 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. Rådmannen foreslår derfor at det ikke
bevilges penger til slike tiltak i form av årlige rammebevilgninger, men at det gis fullmakt til å inngå
avtaler med samarbeidspartnere innenfor en årlig ramme.
Utbyggings- og samarbeidsavtaler med utbyggere behandles og vedtas politisk, og eventuelle
økonomiske konsekvenser rapporteres i de påfølgende tertialrapportene. Kommunens investeringer
retter seg i første rekke mot offentlig infrastruktur, som fortau, gang- og sykkelveier, plasser, parker,
m.m. Det kan imidlertid også dreie seg om strategiske eiendomskjøp¸ eller andre type tiltak for å frigjøre
arealer for utbygging.
Rådmannen forslår foreløpig å begrense fullmakten til en ramme på 15 millioner kroner, og vil komme
tilbake til ordningen i 1. tertialrapport 2020.
Ferdigstilling av prosjekter fra 2019
Det er rekke mindre prosjekter som er igangsatt eller vil være under bygging per 1.1.2020. Dette er
prosjekter som er finansiert med bevilgninger fra de tidligere kommunene fra 2019.
Det er per dato ikke mulig å ha detaljert oversikt over fremdriften i disse prosjektene. Det legges til
grunn at prosjekter som er påbegynt, men ikke ferdige i de tidligere kommunene må ferdigstilles i den
nye kommunen. Ubenyttede budsjettmidler knyttet til disse prosjektene fra de tidligere kommunene må
derfor rebevilges av ny kommune i forbindelse med 1. tertialrapport 2020.
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P12 Vann, avløp og renovasjon
Om tjenesteområdet
Programområdet omfatter utbygging, vedlikehold og drift av kommunens vann- og avløpstjenester. Det
skal leveres godt og hygienisk trygt drikkevann til innbyggerne, og avløp skal transporteres og behandles
på en måte som ikke forringer vannmiljøet i elv og fjord.
Vann- og avløpstjenestene har ansvar for utredning, utvikling, drift og vedlikehold av:
•
•
•
•
•

544 km vannledningsnett
787 km avløpsledninger, hvorav 191 km fellesledninger, 286 km spillvannsledninger og 310
km overvannsledninger
139 overløpsstasjoner
145 pumpestasjoner
4 renseanlegg

Husholdningsrenovasjon er også definert inn under programområdet, men denne tjenesten blir forvaltet
av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS.
Hovedaktiviteter
Drammen kommune har en robust infrastruktur innenfor vann- og avløpsområdet. Det er kapasitet til å
forsyne en økende befolkning.
Kildekapasiteten for vann er god, forutsatt at det opprettholdes tilstrekkelig fornyelsestakt i
ledningsnettet til å redusere lekkasjetapet av vann. Vannledningene er bygget med kapasitet til å ta ut
store mengder vann ved brannslukking, noe som gir overkapasitet med hensyn til vannforsyning til
husholdninger og næringsliv.
Avløpsledningene har også tilstrekkelig kapasitet til å ta unna for økt befolkning. Derimot er det et stort
problem at en stor andel av det eldre avløpsnettet er fellesløsninger for avløp og overvann. Ved sterk
nedbør klarer ikke avløpsnettet alltid å ta unna alt regnvannet, noe som resulterer i utslipp av
forurenset vann. Denne problemstillingen økes av klimaendringene, med flere episoder med sterk
nedbør.
Kapasitet og fornyelsesbehov på renseanleggene avhenger av flere faktorer enn antall tilknyttede
personer. Fylkesmannens rensekrav setter grenser for antall tilknyttede personer til de ulike
renseanleggene, og stiller samtidig krav om rensegrad for utslipp til elv og fjord. Det forventes at det vil
komme nye krav til både Muusøya og Mjøndalen renseanlegg.
Rensekapasitet og renseresultat avhenger sterkt av hvor konsentrert avløpsvannet som ankommer
renseanlegget er. Eldre avløpsanlegg, med fellesledning for avløp og overvann gir mye fremmedvann til
renseanlegg. Dette gjør det vanskeligere å nå målene om rensegrad. Dette er en av årsakene til at
nødvendige fornyelser av fellesanlegg for avløp og overvann erstattes med separerte ledningsanlegg for
avløp og overvann.
Harmonisering og utvikling av vann- og avløpstjenestene
Vann- og avløpstjenestene skal leveres hele døgnet, hele året til befolkning og næringsliv. Infrastruktur,
vedlikehold og daglig drift må innrettes deretter. I overgangen til ny kommune vil virksomheten være
preget av at vann- og avløpstjenestene i de tre kommunene slås sammen. Tjenestene har vært ulikt
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organisert, og det er ulike systemer for drift, overvåking, planlegging, tilstandskartlegging m.m. Dette
skal samkjøres i ny organisasjon. Det vil blant annet være en utfordring at de tre kommunene har hatt
ulike rutiner og standarder for å kartlegge ledningsnettets tilstand. Dette gir utfordringer for eksempel
når Drammen kommune nå skal prioritere hvilke ledninger som skal fornyes.
Det kommunale foretaket Drammen Drift KF har solgt cirka 60 prosent av sine tjenester til vann- og
avløp. Drammen Drift KF blir avviklet ved overgangen til ny kommune, og de ansatte, med maskinell og
utstyr, overføres til basisorganisasjonen. Tidligere Nedre Eiker kommune har hatt en annen
organisering, med en teknisk driftsenhet som har utført kommunalteknisk drift innen både vann, avløp,
vei, park og kommunal eiendom. Tidligere Svelvik kommune har hatt et mindre driftsmiljø rundt de
samme tjenestene. Det er i all hovedsak de samme tjenestene som skal ytes i den nye kommunen, men
organiseringsmodellen er ny for alle.
Ettersom drift, tilstandskartlegging, overvåking og planlegging har vært ulikt gjennomført i de tidligere
kommunene, er det behov for en egen prosess for å utrede hvordan vann- og avløpstjenestene best kan
ivaretas i fremtiden.

Tilpasning til klimaendringer
Klimaendringene ser ut til å påføre samfunnet større variasjoner i vær enn tidligere, herunder episoder
med sterkere nedbør enn det vann- og avløpssystemene er bygget for. Ledningssystemene må derfor
tilpasses nytt klima, spesielt for eldre anlegg der avløp og overvann går i fellesledning. Det er også behov
for å utvikle andre løsninger for overvannshåndtering enn de som tradisjonelt har vært brukt, som
fordrøyning på overflaten og infiltrasjon i grunnen.
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Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og
økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen. RfD skaper ressurser for samfunnet gjennom
nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger.
RfD er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre
Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.
RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstander og 5 000 hytter i regionen, og bidrar til
at eierkommunene når sine miljø- og klimamål. I tillegg driver selskapet sju gjenvinningsstasjoner.
RfD har tatt i bruk ny teknologi, og det er enkelt å finne ut når ulike typer avfall hentes der den enkelte
bor.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

-127 497

-127 437

-127 437

-127 437

1 352
1 352

1 352
1 352

1 352
1 352

1 352
1 352

-3 200
-3 200

-3 200
-3 200

-3 200
-3 200

-3 200
-3 200

-8 083
1 771
-6 313

-8 083
1 771
-6 313

-8 083
1 771
-6 313

-8 083
1 771
-6 313

-8 161
-135 658

-8 161
-135 598

-8 161
-135 598

-8 161
-135 598

-1 102
-1 102
-1 102
-136 759

-1 102
-1 102
-1 102
-136 699

-1 102
-1 102
-1 102
-136 699

-1 102
-1 102
-1 102
-136 699

Sammendrag budsjett
Vann- og avløpstjenestene er i sin helhet selvkostfinansiert gjennom vann- og avløpsgebyrer. Det vil si at
vann- og avløpsgebyrene skal dekke alle kommunens utgifter forbundet med å levere tjenestene.
Det har vært og vil fortsatt være et høyt behov for investeringer, fornyelse og vedlikehold av
infrastrukturen for vann og avløp, spesielt ledningsfornyelse. Dette har i hovedsak vært lånefinansiert,
og det er fortsatt høyere opptak av ny gjeld enn avskrivning av gammel gjeld.
Til tross for det økte låneopptaket har de tre tidligere kommunene over de siste årene allikevel hatt
relativt lite økning av vann- og avløpsgebyrene. Gebyrutviklingen har ligget på samme nivå som, eller til
dels lavere enn, inflasjonen. Dette har vært mulig kun på grunn av en synkende rente i perioden, samt
bruk av fond.
Vann- og avløpsgebyrene blir harmonisert fra 2020. Det vi si at husstander med samme vannforbruk vil
få samme gebyrer, uavhengig av om tidligere bostedskommune var Drammen, Nedre Eiker eller Svelvik.
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Gebyrnivået i de gamle kommunene varierer litt, og husstandene i tidligere Drammen, Nedre Eiker og
Svelvik vil derfor få noe ulik prosentvis økning/reduksjon i gebyrene fra 2019 til 2020. Forslaget til nye,
harmoniserte gebyrer baserer seg på:
- I økonomiplan 2019-2022 for tidligere Drammen kommune ble det antydet behov for en økning på 5-6
prosent per år, basert på framskriving av planlagt aktivitet og avskrivning/renter på gjennomførte
investeringer.
- Tidligere Nedre Eiker hadde per 2019 cirka 2 prosent lavere gebyrer enn tidlligere Drammen (for en
gjennomsnittshusstand, med vannforbruk 102 m3). De siste tre årene har kostnadene på vann- og
avløpsområdet vært 10-15 prosent høyere enn gebyrinntektene, og merforbruket har vært dekket ved å
bruke av fondsmidler for vann og avløp. Disse fondsmidlene er brukt opp. I et tenkt tilfelle der dagens
kommuner hadde blitt beholdt som separerte gebyrsoner for VA-området, viser beregningsgrunnlaget
at gebyrene for 2020 i Nedre Eiker måtte ha økt betydelig mer enn den økningen som foreslås med
harmoniserte gebyrer.
- Svelvik hadde per 2019 noe høyere gebyrer enn tidligere Drammen og Nedre Eiker (for en
gjennomsnittshusstand, med vannforbruk 102 m3). Svelvik har hatt betydelig høyere fastledd, og litt
lavere mengdeavhengig gebyr enn tidligere Drammen og Nedre Eiker.
Følgende gebyrsatser foreslås for husstandsabonnenter i 2020 (inkl mva):
Vann Fastledd kr/enhet:
Avløp Fastledd kr/enhet:

719 kr
1100 kr

Mengdeavhengig gebyr; kr/m3:
Mengdeavhengig gebyr; kr/m3:

23,00 kr
36,25 kr

Gebyrene som foreslås i økonomiplanen innebærer at en husstand med vannforbruk på 102 m3 vil få et
vanngebyr på 3 065 kroner, og et avløpsgebyr på 4 797 kroner. For vann- og avløpsgebyrene samlet sett
betyr dette en økning på 3,4 prosent i tidligere Drammen, en økning på 6,2 prosent i Nedre Eiker og en
reduksjon på 11,4 prosent i Svelvik.
Med de foreslåtte gebyrene vil gjennomsnittlig 20 prosent komme fra fastledd og 80 prosent fra
måleravlest vannmengde.
Tilknytningsgebyret harmoniseres også, og settes til 6 500 kroner per enhet for vann og 6 500 kroner per
enhet for avløp.
Tømming av slam fra slamavskiller/septiktank - Nedre Eiker
Tidligere Nedre Eiker kommune har praktisert tømming av slam fra slamavskillere tilknyttet offentlig
ledningsnett i kommunal regi. I tidligere Drammen og Svelvik kommuner har ansvarlig for slamavskiller
selv besørget tømming av slamavskiller ved å kjøpe denne tjenesten i det private markedet. Det er
vurdert som vanskelig å harmonisere denne praksisen allerede nå, og eksisterende praksis vil derfor
videreføres i 2020.
Separate avløp
Husstander som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, og har separat avløpsløsning, følges opp av Tilsynet
for små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret. Tilsynets oppgaver er å:
•
•

føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse
anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.
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•
•
•
•

gi veiledning til anleggseiere.
administrasjon av slamtømmeordning.
kartlegge forurensning fra små avløpsanlegg.
gi bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg.

Gebyrene for slamtømming, tilsyn og utslippstillatelser er like i kommunene som deltar i
vertskommunesamarbeidet. Gebyrene fastsettes i henhold til vedlagte innspill fra Tilsynskontoret, og
justeres med kommunal deflator i 2020, dvs. en økning på 3,1 prosent.
Renovasjon
Programområdet omfatter også renovasjon, men tjenestene forvaltes av Renovasjonsselskapet for
Drammensregionen IKS (RfD).
Renovasjonsgebyrene ble harmonisert allerede i 2018, og er derfor like i de tre kommunene ved
overgangen til ny kommune. Foreslått standard renovasjonsgebyr for 2020 er 3 539 kroner. Gebyret
inkluderer tillegg for innsamling av hageavfall og mulighet til å levere husholdningsavfall ved
gjenvinningsstasjoner. Gebyrøkningen fra 2019 er på 4 prosent.
Forøvrig vises det til vedlagt brev med prisliste fra RfD. Her fremgår også renovasjonsgebyrer for
samarbeid, storfamilie, hytter, nedgravd løsning, ekstra sommertømming, fradrag for
hjemmekompostering og gangtillegg. Nytt av året er egen gebyrklasse for hytterenovasjon for
skogshytter, som er 35 prosent av standardgebyr.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
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Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Økonomiplan
2021
2022

Investeringsprosjekter

2020

Kommunekassa
Oppgradering av dammer
Vann/avløp
Sum Kommunekassa

3 300
100 000
103 300

3 300
100 000
103 300

Sum investeringsprosjekter

103 300

103 300

2023

Sum
2020-23

3 300
100 000
103 300

3 300
100 000
103 300

13 200
400 000
413 200

103 300

103 300

413 200

Oppgradering av dammer
Det pågår et systematisk arbeid med tiltak for flomsikring og for å sikre at kommunens dammer
tilfredsstiller nye myndighetskrav.
I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et 50% av det som er
avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har kommet lenger i
kartlegging og planer for hele kommunen.
Vann/avløp
Det er et løpende behov for rehabilitering og utskifting av ledningsnettet.
I kommunenes økonomiplaner er det avsatt samlet 200 millioner kroner til vann og avløps investeringer
i 2020. På samme måte som for andre områder vil VA har behov for å planlegge, legge strategier for
tilstandsanalyser, oppgraderinger og vedlikehold, samt samordne og koordinere prosjektgjennomføring.
Rammenes innhold og størrelse forutsettes utredet, prioritert og justert i forbindelse med behandlingen
av revidert budsjett i juni 2020.
Det foreslås en foreløpig bevilgning 50% det vil ca. 100,0 millioner kroner. Tilsvarende ett halvår av
tidligere helårsbevilgninger bør etter rådmannens oppfatning være tilstrekkelig til at løpende prosjekter,
forpliktelser gjennom utbyggingsavtaler og påbegynte oppgaver kan videreføres.
Rammen tas opp til ny vurdering i 1.tertial 2020.
Investeringer
Det er et betydelig behov for løpende utbygging og modernisering av vann og avløpsnettet.
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Fornyelse av ledningsnett
Ledningsnettet for vann og avløp har begrenset levetid, og i alle kommunene pågår et langsiktig arbeid
med å fornye og oppgradere dette nettet. Det antas å være behov for å skifte ut gjennomsnittlig cirka 1
prosent av ledningsnettet per år for opprettholde tilfredsstillende standard. Store deler av avløpsnettet
har fellesledninger for avløp og overvann. Ved ledningsutskifting blir fellesanlegg erstattet med
separerte løsninger for avløp og overvann.
Ledningsfornyelse og -oppgradering har i stor grad vært gjennomført som lånefinansierte
investeringsprosjekter. Da ledningsfornyelse er et vedvarende behov, kan dette alternativt betraktes
som ivaretagelse/løpende vedlikehold av det helhetlige ledningsnettet for vann og avløp. Dette kan tilsi
sterkere egenfinansiering. Rådmannen vil legge til rette for å vurdere dette gjennom en dertil egnet
prosess, d.v.s. økonomiplanen, og/eller gjennom en egen tematisk plan for vann og avløp dersom dette
bestemmes i kommunens planstrategi.
På noen få års sikt er det også behov for å oppgradere renseanleggene på Muusøya og Mjøndalen,
grunnet nye krav til utslipp fra Fylkesmannen. Dette slår imidlertid ikke inn som fysiske investeringstiltak
i 2020.
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P13 Arealplan og miljø
Om tjenesteområdet
Programområdet inneholder fagområdene Arealplan, Byggesak, Geodata og Landbruk og miljø.
Arealplan innebærer ansvar for kommunens arealplanlegging på alle plannivåer, fra utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel til behandling av reguleringssaker fra utbyggere og tiltakshavere. Arealplan
legger en viktig del av det strategiske grunnlaget på alle kommunens fagfelt, og må samarbeide tett
med andre tjenesteområder om by- og stedsutvikling.
Byggesak er ansvarlig for byggesaksbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og
bygningsloven. Saksbehandlingen er i stor grad styrt av gjeldende lovverk og gjeldende plangrunnlag,
men innebærer også en viss grad av skjønn på enkelte områder.
Virksomhet Geodata har ansvaret for forvaltning av eiendomsinformasjon (matrikkeldata), basiskart,
flybilder og temakart, samt oppmåling av eiendommer, eierseksjonering og delesaksbehandling.
Landbruk og miljø har ansvar for myndighets- og forvaltningsoppgaver innen landbruk, skog, jakt og
fiske, biologisk mangfold, vannmiljø, samt forurensning, avfall og ytre miljø.
Hovedaktiviteter
Arealplan (planer etter plan- og bygningsloven)
Planer med statlig forslagsstiller/tiltakshaver
Det pågår to store overordnede planprosesser i regi av BaneNOR:
•
•

kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund (berører også Øvre Eiker) som er i en
meklingsfase
kommunedelplan for hensetting, hvor fastsettelse av planprogram er ønsket i desember 2019

Statens vegvesen/Fylkeskommunen har følgende planer til behandling:
•
•
•
•

Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud (kommunedel 4 og 5), førstegangsbehandlet den 9.4.2019.
Høring gjennomført. Avventer andregangsbehandling
FV 283 Vinnes Bru (kommunedel 1)
Sykkelvei med fortau langs deler av Konnerudgata (kommunedel 5)
Sykkelvei med fortau Engene - Tomineborgveien (kommunedel 8)

Statsbygg har startet detaljreguleringsprosess for nytt tinghus ved Gamle Kirkeplass på Bragernes
(kommunedel 8). Vedtak ønskes i 2020.

Områdereguleringer (OR)/overordnede kommunale arealplaner
Det pågår sju områdereguleringsplaner og én overordnet kommunal plan knyttet til arealbruk. Fem av
disse er blitt utarbeidet i samarbeid med private slik plan- og bygningsloven §12-2 åpner for. Avtalene
har vært basert på et prinsipp der alle utredninger utføres av de private, mens det er planmyndigheten
som har ansvaret for utarbeidelsen av de formelle plandokumentene og koordinering av forhold knyttet
til planinnhold. Høsten 2019 vil det, med bakgrunn i ønske/behov fra henholdsvis Vestre Viken,
BaneNOR eiendom og utbyggerinteresser på Nesbygda, startes opp ytterligere tre planer etter denne
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modellen: områderegulering Gamle sykehusområdet, områderegulering for Nybyen og
områderegulering for Nesbygda. Her er områderegulering for det gamle sykehusområdet i en særstilling,
både fordi kommunen eier relativt store eiendommer innenfor planområdet, men også fordi det fra
politisk hold er stilt krav til miljø- og boliginnovasjon som vil kreve mer enn en vanlig planprosess (se sak
0123/19 Drammen bystyre).
Kommunedelplan for Gulskogen Nord, områderegulering for Konnerud sentrum og
områderegulering for Berger er i sin helhet gjennomført eller gjennomføres som kommunale planer.
Tre av planene (områderegulering Nybruveien, områderegulering Konnerud sentrum og
områderegulering Glassverket/Nøsted) er i avslutningsfasen. Det betyr at den samlede aktiviteten
innenfor denne delen av planproduksjonen vil være den samme for 2020 som i 2019.
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Type arealbruk / private
samarbeidspartnere etter §12-2 i Siste politiske vedtak
PBL
OR Nybruveien
Næring
1. gangsbehandlet 19.06.2019.
Næringspark (3)
PBL §12-2 avtale med
Norgeseiendom AS
OR Travbanen/Berskaug (3) Knutepunktsutvikling
Vedtatt planprogram
(park, forretning/tjenesteyting,
17.02.2015
helse, barnehager og ca. 850
boliger),
PBL §12-2 avtale med Åssiden
Utvikling
KDP Gulskogen Nord (4)
Knutepunktsutvikling og
Vedtak utviklingsretning og
boligfortetting i bybåndet (ca. 2000 videre prosess 03.09.2019
boliger),
Egen plan
OR Konnerud Sentrum (5) Knutepunktsutvikling (supplerende 1. gangsbehandling 19.03.2019
boligtilbud (ca. 600 boliger),
forretning/tjenesteyting,
møteplasser, idrett),
Egen plan
Plannavn (kommunedel)

OR Holmen (7/8)

Havneutvikling,
PBL §12-2 avtale med Drammen
Havn

Sentrumsnær boligutvikling,
PBL §12-2 avtale med BaneNOR
Eiendom må inngås
OR Det gamle
Sentrumsnær boligutvikling
sykehusområdet (8)
PBL §12-2 avtale med Vestre Viken
må inngås
OR Glassverket/Nøsted (9) Boligutvikling langs fjorden (ca.
550 boliger), avhengig av ny
Svelvikvei
PBL §12-2 avtale med Union
Eiendom.
OR Knive/Lolland (9)
Boligutvikling (ca. 6-800 boliger),
PBL §12-2 avtale med Knut
Langeteig m. fl.
OR Berger (10)
Samordne arealbruk, friområde,
småbåthavn, vern og utbygging.
Egen plan

2. gangsbehandling
1. kvartal 2020.
1. gangsbehandling
1. kvartal 2020.

1. gangsbehandling
3. kvartal 2020

2. gangsbehandling
1. kvartal 2020

1. gangsbehandling 20.03.2018
2. gangsbehandling
1. kvartal 2020

OR Nybyen (7)

OR Nesbygda (10)

Forventet politisk behandling

Planoppstart høsten 2019.
Vedtak ønsket i 2021
Planoppstart høsten 2019

Vedtatt 14. mai 2019.

Mekling

Planprogram vedtatt
28.03.2017

1. gangsbehandling
2./3. kvartal 2020

Planprogram lagt ut på høring Fastsettelse av planprogram
3. juni 2019
1. kvartal 2020

Bolig, samordning av
feltutbygginger
PBL §12-2 avtale må inngås med
grunneierne

Planoppstart våren 2020

Kommunale detaljreguleringsforslag
Når det gjelder kommunale detaljreguleringsforslag, pågår det en planprosess for Spiralen (kommunedel
2), samt gang- og sykkelanlegg langs Ingvald Ludvigsensgate (kommunedel 3) og Hermansdorffsgate
(kommunedel 7).
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Av andre detaljreguleringsforslag, er det to planer i prosess for formålsbygg, skole og idrettsområder i
kommunedel 1: Vikåsen idrettslag og Åsen skole samt flerbrukshall på Vassenga. Det jobbes også med
detaljreguleringsplan for anlegg for gående og syklende i Korvaldveien (kommunedel 1) og
reguleringsplan for Grunnane næringsområde i Svelvik (kommunedel 10).
I tillegg skal det i høst startes opp en reguleringsprosess for ny Åskollen ungdomsskole og for fase to for
utbygging av Åskollen helse- og omsorgsdistrikt (kommunedel 9). Det er i det politiske vedtaket om
igangsettelse av prosessen stilt krav til en omfattende medvirkning i forbindelse med planprosessen for
ny ungdomsskole på Åskollen.
Private detaljreguleringsforslag
Det er til sammen cirka 65 privat innsendte planforslag som er i aktiv planbehandling. I all hovedsak
handler det om boligbygging i form av såkalt feltutbygging, eneboliger, rekkehus og lavblokker, i
områdene Åsen, Brøttet, Steinberg, Solberg, Konnerud og Nesbygda, samt
sentrumsfortetting/kvartalsutbygging på Bragernes og Strømsø. Det er forventet sentrumsfortetting
også i Mjøndalen, men her gjør den nylig vedtatte områdeplanen for Mjøndalen sentrum at dette i all
hovedsak blir byggeaktivitet. Utbyggingen og transformasjonen på Knive/Lolland og Glassverket/Nøsted
vil være avhengig av ny Svelvikvei, mens Nesbygda og Nordby vil være avhengig av et bedre gang- og
sykkelveitilbud langs den samme veien.
Byggesak
KOSTRA-nøkkeltall for antall behandlede byggesaker for de tre kommunene 2015-2018:
2015

2016

2017

2018

Drammen

599

584

584

638

Nedre Eiker

301

321

263

275

Svelvik

137

72

84

87

Totalt

1037

977

931

1000

Med et stort antall saker er det viktig å sikre at saksbehandlingstiden er innenfor de rammene som er
gitt i gjeldende regelverk, samt å sikre at hver sak får en forsvarlig behandling og at like saker behandles
likt. Det må derfor rettes ekstra oppmerksomhet mot opplæring, utvikling og harmonisering, for å bygge
opp et sterkt fagmiljø. Ut fra saksmengden i de tre kommunene høsten 2019, er det grunn til å anta at
man vil ligge på samme nivå i 2020.
I tillegg vil en måtte forholde seg til et planverk som i første omgang ikke er samordnet mellom
kommunene. Byggesak skiller seg altså her fra mange andre virksomheter, ved at det er særregelverk for
forskjellige kommunedeler og også innenfor en kommunedel.
Store prosjekter krever dedikerte ressurser og mye fleksibilitet. Dette gjelder spesielt byggingen av nytt
sykehus på Brakerøya og IC-utbyggingen. Disse prosjektene er av stor samfunnsmessig betydning, og
følges tett opp av byggesak. Tilsvarende vil gjelde andre saker av samfunnsmessig betydning, for
eksempel skoleutbygging og større veianlegg.
Det er etablert en egen enhet med ressurser som skal jobbe kun med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
Denne type arbeid har en klar forebyggende effekt, bidrar til at innbyggere og foretak er kjent med og
følger regelverket, og fører til økt kvalitet i byggverk. Dette vil være et satsingsområde for virksomheten
både i 2020 og fremover.
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For hele virksomheten vil god service og kommunikasjon med innbyggere og byggebransjen ha høy
prioritet. Det skal legges vekt på godt samarbeid og god dialog. Økt tilgjengelighet både på
arbeidsplassen og ute i kommunedelene, for eksempel på knutepunkter og innbyggertorg, er et sentralt
område det skal jobbes med.
Gebyrer
Ved etablering av ny kommune har det vært behov for samordning av gebyrsatsene og gebyrregulativet,
slik at innbyggerne i den nye kommunen opplever likebehandling. Rådmannen har derfor vurdert at det
er mest hensiktsmessig å kun foreta en enkel omarbeiding av gebyrregulativet nå, og en justering av
satsene for å oppnå ønsket selvkostnivå. Det foreslås med det som utgangspunkt at det for byggesak
budsjetteres med en selvkostgrad for 2020 på 90 prosent. Dette tilsier at samlede gebyrinntekter for
byggesak tilsvarer nivået i 2019. For utbyggere vil gebyrsatsene for 2020 kunne oppleves både høyere og
lavere enn tidligere, avhengig av i hvilken kommune man har operert og fordi regulativet kan ha vært
innrettet noe annerledes.
For selvkostområder på programområde 13 ut over bygge- og delesak, reguleringsplan, oppmåling og
eierseksjonering, er gebyrnivået lagt på et nivå som tilsvarer dagens nivå totalt sett i de tre kommunene.
Det er gjennomført en samordning av gebyrregulativene, og enkelte vil kunne oppleve at gebyret går
noe opp eller ned i forhold til nivået i 2019. Kommunens samlede inntekter fra disse selvkostområdene
skal med dette havne på dagens nivå, justert for lønns- og prisvekst.
Geodata
Geografiske data er en sentral del av beslutningsgrunnlaget for en rekke av kommunens forvaltnings- og
myndighetsoppgaver. Det er derfor en prioritert oppgave å holde kommunens datagrunnlag oppdatert
og med tilstrekkelig kvalitet. Ut over løpende vedlikehold og kvalitetssikring, planlegges det i 2020 å ta
nye gatebilder.
Kommunenes oppgave som matrikkelmyndighet innebærer, ut over å holde matrikkelen oppdatert,
blant annet ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger. Sikre grenser er viktige for den enkelte
grunneiers rettigheter og plikter som eier av fast eiendom. Et oppdatert eiendomsregister er også viktig
for å forebygge grensekonflikter, der Norge ligger svært høyt i forhold til sammenlignbare land.
Det vil være en prioritert oppgave å bidra til at geografiske data tas i bruk i større grad på tvers i
kommunen, og at analyser basert på geografiske data i større grad brukes for å sikre et godt
beslutningsgrunnlag i kommunens oppgavegjennomføring.
Landbruk og miljø
Et felles miljø for oppgaver innen landbruk og miljø, er en nyskapning i Drammen kommune. I 2020 må
det derfor vektlegges å bygge opp et kompetent fagmiljø, som kan ivareta kommunens oppgaver på
fagfeltet.
Når det gjelder landbruk, så har Drammen kommune cirka 336 eiendommer med over 5 daa
jordbruksareal. Totalt tilsier dette rundt 25 539 daa fulldyrka jord, hvorav om lag 21 336 daa er i drift.
Det er 76 964 daa med produktiv skog og siste års avvirkning har vært rundt 34 500 m3.
På grunn av sterke restriksjoner på utbygging innenfor tradisjonelt landbruk, har det siste år ikke vært
nybygging/utvidelse av produksjonskapasitet. Midler til dette styres av Innovasjon Norge etter føringer i
jordbruksavtalen. De fleste tradisjonelle produksjonene sliter med overproduksjon.
Et unntak er produksjon av frukt og bær. Spesielt i tidligere Svelvik kommune har det vært en relativt
stor omlegging fra korn til frukt og bær. Det er under planting 22 500 epletrær, 6 000 plommetrær, fire
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kjølelager er under bygging og tre gårds-vanningsanlegg er under etablering. Avlingsmengden vil som en
følge av dette øke sterkt de neste to årene etter hvert som nyplantingene kommer i full produksjon.
Landbrukskontoret vil prioritere å jobbe med økt innovasjonstakt i jordbruket og bynært landbruk, ut
over de ordinære forvaltningsoppgavene.
Kommunene spiller en nøkkelrolle for at de nasjonale miljømålene skal nås. Kommunen har herunder en
rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven på områder som avløp, avfall, beredskap mot akutt
forurensning, forurenset grunn, luftforurensning, støy mv.
I tillegg kommer jakt, fiske- og viltforvaltning, oppfølging av kulturlandskapet for vern av biologisk
mangfold og motsatsen til dette, arbeid med å bekjempe fremmede arter.
Vannforvaltning er en annen viktig oppgave for kommunen, og i 2020 etableres det en egen funksjon
som koordinator for vannområde Drammenselva i samarbeid med kommunene Flesberg, Øvre Eiker,
Lier, Modum, nye Asker, nye Holmestrand og Sigdal. Arbeidet innebærer blant annet rapportering,
kvalitetssikring av data og innspill til tiltak for reduksjon av påvirkning på vannforekomstene i
kommunene. Arbeidet har en varighet på to år, og er en del av kommunenes lovpålagte plikt til å bistå
vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) og Fylkesmannen i dette arbeidet.
Samarbeidet med Lier kommune om prosjektet «Ren Drammensfjord» videreføres, dette er et
overvåkingsprogram for å kartlegge nivået av miljøgifter i sedimentene i Drammensfjorden.
Kommunens miljøoppgaver spenner vidt og favner mange fagområder. Et større fagmiljø på området
skal sikre en mer samordnet oppgaveløsning, og prioritet på oppgavegjennomføringen.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Gratis buss
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Høy planaktivitet
Koordinator vannområde Drammenselva/Breiangen
Oppdatering datagrunnlag Geodata
Tap av inntekter Geodata for Sande kommune
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

48 813

48 898

48 898

48 898

1 975
1 975

1 975
1 975

1 975
1 975

1 975
1 975

-3 000
-3 000

-3 000
-3 000

-3 000
-3 000

-3 000
-3 000

-3 680
-3 680

-3 680
-3 680

-3 680
-3 680

-3 680
-3 680

-1 053
292
-761

-1 053
292
-761

-1 053
292
-761

-1 053
292
-761

-5 466
43 347

-5 466
43 432

-5 466
43 432

-5 466
43 432

-517
-517

-517
-517

-517
-517

-517
-517

1 000
330
800
2 900
5 030
4 513
47 860

1 000
330
1 100
2 100
4 530
4 013
47 445

1 000
330
0
1 300
2 630
2 113
45 545

1 000
330
0
0
1 330
813
44 245

Endringer fra 2019 til 2020
Gratis buss
I økonomiplan 2019 - 2022 for tidligere Drammen kommune ble det satt av 3 millioner kroner i 2019 til
en prøveordning med gratis buss for de som reiser til sentrum for å handle. Utredning i første halvår
2019 viste at dette var vanskelig å gjennomføre, og midlene ble omdisponert til andre tiltak for å
fremme økt byliv og aktiviteter.
Tiltaket var en engangsbevilgning i tidligere Drammen, og foreslås ikke videreført.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
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for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Høy planaktivitet
Tidligere Drammen kommune har gjennom de siste årene hatt en egen avsetning fra fond til "planløft".
Dette har vært begrunnet i at kommunen har vært i en periode med ekstraordinært høy planaktivitet.
Erfaringene fra de siste årene, og vurderingen av den kommende økonomiplanperioden, tilsier et like
høyt behov for planarbeid fremover. Rådmannen foreslår ikke avsetning fra fond, men det foreslås
avsatt 2 millioner kroner fordelt mellom P11 og P13 til kjøp av eksterne konsulentoppdrag, og at
behovet vurderes nærmere inn mot 1. tertialrapport.
Koordinator vannområde Drammenselva/Breiangen
Midler til kommunal andel av koordinator Drammenselva og Breiangen. Dette er kostnader Drammen
kommune er bundet til gjennom avtaleinngåelse i 2018, men med oppstart først nå.
Oppdatering datagrunnlag Geodata
Kommunens datagrunnlag er et viktig hjelpemiddel for å løse kommunens løpende oppgaver på en mest
mulig effektiv måte. For å opprettholde kvalitet på datagrunnlaget, er det behov for oppdatering med
faste intervaller. For 2020 er det planlagt oppdatering av kommunens gatebilder. I 2021 skal det tas nye
skråfoto og kartgrunnlaget skal ajourføres.
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Tap av inntekter Geodata for Sande kommune
Tap av inntekter grunnet avsluttet samarbeid med Sande kommune
I medhold av vertskommuneavtale med Sande kommune har Geodataavdelingen i tidligere Drammen
kommune utført oppgaver med kartforvaltning, saksbehandling, forvaltning av planregister mv.
tilsvarende et kjøp av tjenester på 1 million kroner. Herunder har en også behandlet saker etter
matrikkelloven. Disse sakene er gebyrbelagt, og tilsvarer et inntektstap på 1,9 millioner kroner. Totalt
innebærer dette et tap av inntekter på 2,9 millioner kroner. I løpet av økonomiplanperioden vil
kapasiteten tilpasses saksmengden i Nye Drammen, basert på naturlig avgang blant medarbeiderne på
det aktuelle fagområdet.
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Formannskap
Formannskapets kompetanseområde følger av kommunelovens bestemmelser og kommunens
reglement for kompetanse og delegerering i Drammen kommune. Formannskapet er kommunens
økonomiutvalg og er også fast planutvalg etter plan- og bygningsloven. Formannskapet skal behandle
saker relatert til kommuneplan, områdeplaner, kommunedelplaner og områderegulering. Løpende
oppfølging av kommunens eierpolitikk og forvaltning av kommunens eierposisjoner er formannskapets
ansvar. Formannskapet har tilsvarende ansvar for oppfølging av regionale spørsmål. Formannskapet har
ansvar for følgende programområder:
•
•
•
•
•
•

P14 Ledelse, styring og administrasjon
P15 Samfunnssikkerhet
P16 Næringsutvikling
P17 Arbeid og inkludering
P18 Politisk styring
P19 Sentrale poster

P14 Ledelse, styring og administrasjon
Programområde 14, Ledelse, styring og administrasjon, omfatter Drammen kommune som administrativ
organisasjon og styringssystemene som benyttes for å kunne levere de tjenester som er vedtatt.
Administrasjon er av de områdene som skal effektiviseres. Det vil i 2020 arbeides med
organisasjonsmessige tilpasninger og tjenesteutvikling. Blant annet endres organiseringen av tidligere
interkommunale samarbeid, ved at tjenestene nå tas inn i basisorganisasjonen i Drammen. Digitalisering
er et avgjørende virkemiddel for bedre og mer effektiv administrasjon. Implementering og driftssetting
av nye systemer vil være en hovedoppgave i 2020. Programområdet omfatter i hovedsak:
•
•
•
•
•
•
•
•

rådmannen med ledergruppe og nærstab
fellestjenester med virksomhetene IKT, regnskap, Lønn og personal,
1. linje internservice, Anskaffelser og Byarkiv
utvikling og digitalisering
stabsenhetene Oppfølging og analyse og Plan og Strategi.
kommunikasjonsavdelingen
kommuneadvokat
kemner
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

P15 Samfunnssikkerhet
Programområdet P15 omfatter tilskudd til Drammensregionens Brannvesen (DRBV) IKS, Sør-Øst 110 IKS,
Sivilforsvaret og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Dimensjonering av denne type
beredskapsfunksjoner er i stor grad regulert gjennom lov og forskrift. Det er lagt opp til at kostnader til
ROS-analyser og arbeid med beredskap dekkes av det enkelte programområde.
P16 Næringsutvikling
Formannskapet har det helhetlige ansvaret for kommunens rolle som tilrettelegger, vertskap og
samarbeidspartner for næringsliv og offentlige virksomheter i Drammen kommune. Programområdet
P16 omfatter kommunens ulike tiltak og roller for å bidra til vekst og verdiskaping i det lokale og
regionale næringslivet, for eksempel rollen som plan- og bygningsmyndighet, innkjøper av varer og
tjenester og som samarbeidspartner i løpende næringsutviklingsarbeid.
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P17 Arbeid og inkludering
Programområde P17 omfatter kommunens tiltak for å bidra til at flere opplever mer inkludering og
mindre utenforskap. Kommunen skal bidra til omstillingsdyktighet og hjelp til karrierevalg. Kommunen
skal samarbeide med næringslivet, frivillige og humanitære organisasjoner og gi koordinerte og
tverrfaglige tjenester. Det er i særlig grad virksomhetene knyttet til programområde 08 Sosialtjeneste,
etablering og bolig som vil bidra.
P18 Politisk styring
Programområde 18 omfatter driften av det politiske styringssystemet i Drammen kommune, inkludert
bevilgning til revisjon og sekretariatstjenester i regi av kontrollutvalget. Budsjettet inkluderer også
halvårseffekt av kommunalt ombud. Det er etablert et politisk sekretariat som organisatorisk er
underlagt ordfører. Sekretariatet har blant annet ansvar for tilrettelegging og avvikling av politisk
møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår, utlegging av politiske saker, samt kontakten mellom de
folkevalgte og rådmannen. Politisk sekretariat gir også sekretærstøtte til ordfører. Oppfølging av
kommunens politisk vedtatte reglementer, tildeling av fullmakter, generell rådgivning knyttet til
politiske organer, meddommervalg, vielser og gjennomføring av ulike arrangementer er andre sentrale
arbeidsoppgaver. Politisk sekretariat har ansvar for forberedelsen og gjennomføringen av stortingsvalg
samt kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

2020
Sum Driftsutgifter
Sum Driftsinntekter
Sum

2 190 025
-6 902 901
-4 712 876

Økonomiplan
2021
2022
2 134 698
-6 902 642
-4 767 943

2 112 651
-6 877 694
-4 765 043

2023
2 148 984
-6 911 727
-4 762 743

Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

2020
P14 Ledelse, styring og administrasjon
P15 Samfunnssikkerhet
P16 Næringsutvikling
P18 Politisk styring
P19 Sentrale poster
Sum

414 073
90 681
11 627
24 535
-5 253 791
-4 712 876
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2021
2022
386 055
88 161
11 627
33 941
-5 287 727
-4 767 943

386 755
88 161
11 627
23 941
-5 275 527
-4 765 043

2023
386 755
88 161
11 627
33 941
-5 283 227
-4 762 743

Økonomiplan for 2020-2023
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Fjell 2020
Husleie - utvikling Rådhuset
Internasjonale Drammen -tilskudd justeres ned
Kommune- og fylkestingsvalg
Ombud for kommunale tjenester - prøveordning 2018-2019
Svelvik 2020
Utvikling av kvalitetssystem
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Digitalisering
Næringsutvikling
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Flytting av pris/deflator justering i Hovedoversikt
Flytting av pris/deflator justering i Hovedoversikt
Fordeling deflator/pris (hovedoversikt)
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Besparelse politiker godtgjørelse
Bortfall tjenestesalg lønnstjenester
Digitalisering byleksikon
Flyttekostnader, overføres Drammen Eiendom KF
Kommuneadvokaten
Lisensøkninger
Opplæring/kursutgifter/øvelser - styrket kriseberedskap
Sikkerhetstiltak IKT
Statsbudsjett: overføring av skatteoppkreverfunksjonen til
skatteetaten
Tapte inntekter IKT fellestjenester
Tilskudd DRBV og 110 sentral
Valgavvikling
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

525 409

525 888

525 888

525 888

6 264
6 264

6 264
6 264

6 264
6 264

6 264
6 264

-500
1 700
-100
-10 950
-600
-200
-1 000
-11 650

-500
3 300
-100
-10 950
-1 200
-200
-1 000
-10 650

-500
5 300
-100
-10 950
-1 200
-200
-1 000
-8 650

-500
5 300
-100
-10 950
-1 200
-200
-1 000
-8 650

3 500
900
-21 600
-17 200

3 500
900
-21 600
-17 200

3 500
900
-21 600
-17 200

3 500
900
-21 600
-17 200

-161 546
-27
27
161 037
3 970
3 460

-161 546
-27
27
161 037
3 970
3 460

-161 546
-27
27
161 037
3 970
3 460

-161 546
-27
27
161 037
3 970
3 460

-19 126
506 284

-18 126
507 762

-16 126
509 762

-16 126
509 762

-3 409
-3 409

-3 409
-3 409

-3 409
-3 409

-3 409
-3 409

-5 000
3 000
250
12 000
3 770
3 500
300
7 000
-11 300

-5 000
2 000
0
0
0
3 500
300
6 000
-19 370

-5 000
700
0
0
0
3 500
300
6 000
-19 370

-5 000
700
0
0
0
3 500
300
6 000
-19 370

19 000
5 520
0
38 040
34 631
540 915

15 000
3 000
10 000
15 430
12 021
519 783

15 000
3 000
0
4 130
721
510 483

15 000
3 000
10 000
14 130
10 721
520 483
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

Kommunekassa
Digitalisering
Udisponert investeringsramme
Sum Kommunekassa

32 700
0
32 700

31 700
670 325
702 025

31 700
765 325
797 025

31 700
765 825
797 525

127 800
2 201 475
2 329 275

Drammen Eiendom
Diverse investeringer Drammen Eiendom KF
Oppgradering bygningsmassen administrasjon
Oppgradering bygningsmassen Drammen Eiendom KF
Strategisk eiendomskjøp
Utredning og planlegging eiendomsprosjekter
Sum Drammen Eiendom

5 350
2 500
12 500
17 250
30 000
67 600

5 350
2 500
12 500
17 250
30 000
67 600

5 350
2 500
12 500
17 250
30 000
67 600

5 350
2 500
12 500
17 250
30 000
67 600

21 400
10 000
50 000
69 000
120 000
270 400

100 300

769 625

864 625

865 125

2 599 675

Sum investeringsprosjekter

Digitalisering
I foreliggende budsjettforslag er alle poster til digitalisering samlet under dette
programområdet. gjeldende økonomiplaner er det i kommunene avsatt samlet 50,4 millioner kroner til
digitaliseringstiltak i 2020. Som for øvrige investeringsrammer avsettes foreløpig 50% av dette, 25,2
millioner kroner frem ny vurdering 1.tertial 2020.
Ett unntak fra dette er avsatte rammer til digitalisering i skolen. Her er det nødvendig å harmonisere
tilbudet til elevene og anskaffelsen må skje i løpet av 1. halvår for at utstyret skal være klart til
skolestart. Skolenes andel av totalrammen er derfor foreslått økt fra 7,5 til 15 millioner kroner. Samlet
beløp for 2020 blir dermed 32,7 millioner kroner. Med foreløpig avsetning på 31,7 millioner korner
resten av periode.
Udisponert investeringsramme
Det er angitt et mulig investeringsnivå på om lag 1,1 milliarder kroner pr. år. I foreliggende forslag til
investeringsbudsjett har rådmannen synliggjort et mulig handlingsrom ved å legge inn det foreløpig
udisponerte beløpet i årene 2021, 2022 og 2023. Slik at summen av foreslåtte tiltak og udisponert beløp
blir 1,1 milliarder kroner.
De udisponerte beløpene er betydelige, men fordrer at driftsbudsjettet er tilpasset slik at det kan dekke
inne både renter, avdrag og kravet til egenfinansiering på 15% til økte investeringer.
Diverse investeringer Drammen Eiendom KF
Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor Drammen Eiendom KF enten dekker
kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale
virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. I økonomiplanen legges det nå inn
en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et 50% av det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det
gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har vurdert behovet nærmere.
Oppgradering bygningsmassen administrasjon
Det avsettes foreløpig 2,5 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er
påkostninger som Drammen Eiendom KF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt
husleie
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Oppgradering bygningsmassen Drammen Eiendom KF
Denne investeringsrammen gjelder oppgradering av eiendom som foreløpig ikke er fordelt på
programområder, fordi den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være
brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til
gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av
denne ramme medfører ikke husleiekorrigering. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig
investeringsramme som tilsvarer et 50% av det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny
vurdering i 1. tertial.
Strategisk eiendomskjøp
Med bakgrunn i samfunnsutviklingen har kommunen behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til
annen blir eiendom lagt ut for salg i kommunen. For å være i posisjon til å delta i budrunder er det
fordelaktig å ha en investeringsramme. Rammen disponeres av styret i DEKF, og hvor enkeltkjøp
avklares i samråd med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres jevnlig til formannskap og
bystyre. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et 50% av det
som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial.
Utredning og planlegging eiendomsprosjekter
En rekke aktuelle prosjekter og behov fra de 3 kommunene er i en utredningsfase. Det kan være
tidligfase utredninger av konsept og behov, reguleringsforberedelser eller utarbeidelse av
anbudsgrunnlag. Felles er at de ikke er klare til byggestart eller prioritering.
Eksempler på dette kan være heldøgns omsorgsplasser i Krokstadelva, byhus i Svelvik, helse- og
omsorgsprosjekter, ulike skole-/ barnehagebehov, samt idretts-/ og kulturprosjekter.
Det er hensiktsmessig å fortsette dette arbeidet gjennom vinteren for å fremskaffe et godt utredet
beslutningsgrunnlag. Rådmannen foreslår at det bevilges en investeringsramme til Drammen Eiendom
KF til videreføring av utredninger og planarbeid som sikrer beslutningsgrunnlag frem til revidert budsjett
i juni 2020. I økonomiplanen legges det nå inn en foreløpig investeringsramme som tilsvarer et 50% av
det som er avsatt i de tidligere kommunene. Det gjøres en ny vurdering i 1. tertial, når en har kommet
lenger i kartlegging og planer for hele kommunen.
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P14 Ledelse, styring og administrasjon
Om tjenesteområdet
Programområde 14 Ledelse, styring og administrasjon omfatter Drammen kommune som administrativ
organisasjon og styringssystemene som benyttes for å kunne levere de tjenester som er vedtatt.
Programområdet omfatter i hovedsak:
•
•
•
•
•
•
•
•

rådmannen med lederteam og nærstab
fellestjenester med virksomhetene IKT, Regnskap, Lønn og personal,
1. linje internservice, Anskaffelser og Byarkiv.
utvikling og digitalisering
stabsenhetene Oppfølging og analyse, Plan og strategi.
kommunikasjonsenheten
kommuneadvokat
kemner
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Administrasjon og administrativ effektivisering
Støttefunksjonen Administrasjon og administrativ effektivisering er opprettet for stadig å etterstrebe
effektive prosesser og oppgaveløsning i Drammen kommune. Et tydelig mål for funksjonen er å bidra til
at en mindre andel av de totale ressursene i kommunen benyttes på administrasjon enn summen i de tre
opprinnelige kommunene.
Grep for å innfri dette er allerede tatt i dimensjoneringen av virksomhetene under Fellestjenester.
Bemanningen i fellestjenestene er dimensjonert til å være 15 prosent lavere enn det det var i de tre
tidligere kommunene til sammen.
Hovedaktiviteter
Organisering
I forbindelse med etableringen av den nye kommunen, er det tatt en rekke grep for å bidra til en
fremtidsrettet organisasjon som både kan ta fatt på de store utfordringene og løse daglige
driftsoppgaver med høyest mulig kvalitet. Som eksempler på noen av de større grepene, bør nevnes
etablering av et strategisk lederteam som i fellesskap er orientert om sentrale temaer i
samfunnsutviklingen, slik som inkludering, folkehelse, miljø, by- og stedsutvikling mv. Samtidig er
lagorganisering etablert som samarbeidsform for de neste ledernivåene, slik at komplekse
problemstillinger lettere skal kunne løses i fellesskap, og for at flerfaglig samarbeid skal få nødvendig
plass.
Rådmannen er opptatt av at organisasjonen skal utvikle seg kontinuerlig. I den sammenhengen vil
kollegalæring bli tatt i bruk som metode. Kollegalæring handler om å dele innsikt og gi hverandre
tilbakemeldinger på utøvd praksis, på en systematisk måte. Som et ledd i kontinuerlig utvikling, er
forventningene også store til at alle som er i daglig møte med brukerne, tar aktivt del i faglig utvikling og
tjenesteutvikling.
For å understøtte fag- og tjenesteutviklingen, er de rendyrkede utviklingsmiljøene samlet i Utvikling og
digitalisering, med Kompetansesenteret som det største enkeltstående miljøet.

Side 196 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
Ansatte i hele Utvikling og digitalisering vil til enhver tid ha innbyggernes behov som rettesnor for sitt
arbeid, og jobber tett med linjeorganisasjonen i alle fasene av en forbedringsprosess. Et eksempel er
digitale agenter som er knyttet tett opp til kommunalsjefene for å bidra til å identifisere muligheter for
digitalisering av arbeidsprosesser innenfor hvert enkelt område. Et annet eksempel er tjenestedesignere
som skal sette oss i enda bedre stand til å tegne og forstå innbyggernes hverdag og hvordan kommunen
best kan møte dem.
Drammen kommune satser på ledere, både som en kraft i utviklingen av mennesker i organisasjonen,
tjenester og lokalsamfunn. Et grep som markerer dette, er etablering av 1. linje internservice.
Kartlegginger viser at ledere bruker mye tid på administrative gjøremål. Ett av formålene med 1. linjen
er å øke innsikten i den administrative delen av lederjobben, identifisere forbedringsmuligheter og
gradvis bidra til at ledere får mer tid til ledelse.
I en kommune med knappe ressurser, vil det alltid være behov for streng prioritering mellom de større
utviklingstiltakene. Porteføljestyring vil bli tatt i bruk som prinsipp for å prioritere mellom
utviklingsinitiativer og for å styre porteføljen av prosjekter. Målsettingene med porteføljestyringen, er å
bidra til gode beslutningsgrunnlag, effektiv ressursutnyttelse og synergier mellom prosjekter i
porteføljen.
Avvikling av interkommunalt samarbeid
Innenfor ledelse, styring og organisasjonen er noen av de viktigste endringene fra tidligere organisering
at enkelte tjenester som tidligere har vært organisert som interkommunale samarbeid avvikles, og
tjenestene trekkes inn i basisorganisasjonen i Drammen kommune.

Kemner
Regjeringen har foreslått at kemnerfunksjonen skal overføres til staten fra 1.6.2020. Kommunen vil bli
trukket 11,3 millioner i rammetilskudd, som er angitt som bortfall av kommunes kostnader fra 1.6.2020.
Det jobbes med å få avklart de økonomiske og organisatoriske forholdene knyttet til statlig
overtakelse. Dersom dette mot formodning ikke skulle bli vedtatt i Stortinget, har fellesnemda vedtatt at
de tjenestene som leveres gjennom Kemneren i Drammensregionen skal leveres gjennom Drammen
kommunes egen driftsorganisasjon fra 1. januar 2020. I samme vedtak stiller fellesnemda seg positivt til
at nabokommuner som ønsker å kjøpe kemnertjenester kan gjøre det gjennom
vertskommunesamarbeid fra 1. januar 2020. Nye Holmestrand kommune ønsker å videreføre samarbeid
om kemnertjenester slik Sande har hatt. Avtalen vil, i tilfelle det blir aktuelt, komme opp som egen sak.
Lønnstjenester
Tidligere Nedre Eiker kommune har hatt vertkommuneavtale med Lier og Øvre Eiker om lønntjenester.
De to kommunene har sagt opp avtalen, med virkning fra 1.1.2020, noe som innebærer et
inntektsbortfall på omkring 3,0 millioner kroner. For å kompensere for dette har rådmannen iverksatt
tiltak for å redusere utgiftene tilsvarende inntektsbortfallet.
Kommuneadvokat
Det interkommunale samarbeidet om Kommuneadvokaten i Drammensregionen avvikles. Bortfall av
oppgaver og inntekter fra Røyken, Hurum og Sande er på 3,8 millioner kroner. Inntektsbortfallet vil bli
innarbeidet i sin helhet fra 2021 ved redusert bemanning.
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IKT
IKT-samarbeidet gjennom Drammensregionens IKT (D-ikt), ble avviklet formelt fra 1.1.2019. D-ikt har i
2019 levert tjenester til Røyken og Sande gjennom en vertkommuneavtale. Fra 1.1.2020 avvikles også
dette, da disse kommunene vil få levert tjenestene i sine nye kommuner Asker og Holmestrand.
I forbindelse med avviklingen av samarbeidet, har organisasjonen raskt evnet å redusere antall stillinger,
slik at kostnadsnivået gradvis tilpasses et nytt, redusert inntektsgrunnlag. Avviklingen medførte et
inntektsbortfall på om lag 26 millioner kroner. Det er ikke å forvente at kostnadsreduksjonen vil bli
tilsvarende, da flere stordriftsfordeler ikke kan opprettholdes. For eksempel vil kritisk infrastruktur i stor
grad måtte være den samme selv om antallet brukere reduseres. Ytterligere skjerping av blant annet
IKT-sikkerhet, medfører også et annet kostnadsnivå i tiden som kommer. Med andre ord har
samarbeidet innenfor IKT vist seg å være formålstjenlig.
Rådmannen har likevel forventninger til ytterligere tilpasning av kostnadsnivået på området og vil følge
opp dette tett.
I forbindelse med omstillingen har kompetanse blitt overført til andre funksjoner som digitalisering og
internservice, slik at verdifull kompetanse fra D-ikt er ivaretatt i den nye organisasjonen.
ROS analyser IKT
Virksomhet IKT har i 2019 gjennomført flere risiko- og sårbarhetsanalyser innenfor områdene datarom
og nettverksikkerhet i tillegg til personvernopplysninger (GDPR). I etterkant av databruddet i oktober
2018 fikk kommunen utført en analyse av eksternt rådgivningsfirma hvor det ble anbefalt ti konkrete
tiltak innenfor IKT-sikkerhet. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av status på disse tiltakene,
senest september 2019. Kortsiktige tiltak er gjennomført og de langsiktige tiltakene vil bli gjennomført i
løpet av 2020.
Harmonisering av IKT-systemer
Det pågår et omfattende harmoniseringsarbeid på IKT-området, for å etablere en felles IKT-plattform for
den nye kommunen. Dette vil legge grunnlaget og muliggjøre en ytterligere effektivisering innenfor
tjenesteområdene og IKT-området. Det gjennomføres en omfattende opplæring av ansatte som får nye
IKT-løsninger.
Kommunen vil ha totalt om lag 250 IKT-systemer ved inngangen til 2020.
Noen store, viktige IKT-systemer som er tatt i bruk:
•
•
•
•
•

Nytt felles saksbehandlings- og arkivsystem som brukes for å håndtere all politisk og
administrativ saksbehandling.
Felles Innsynsløsning skal ivareta arbeidet med åpenhet og innsyn for kommunens innbyggere.
Felles elektronisk pasientjournalsystem som benyttes av ansatte i pleie- og omsorgstjenesten for
å ivareta pasientsikkerheten og faglige forsvarlige tjenester.
Felles fagsystem for frisklivsentralene som skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom
tjenesten og innbyggerne blant annet i forbindelse med timebestilling.
Felles system for skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten som skal bidra til en bedre
samhandling mellom skole og helsestasjon, tidlig innsats og oppfølging av barn og unge.

Side 198 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
Innføring av nye IKT-systemer i 2020
Fagsystem for skoler og barnehager
Det har blitt gjennomført en anskaffelse av nytt fagsystem for skole og barnehager. Fagsystemet skal
blant annet føre til:
•
•
•

Heldigital søknadsprosess for barnehage og SFO
Digital toveiskommunikasjon mellom skole, barnehage, SFO og foresatte
Mer moderne og automatiserte arbeidsprosesser for ansatte.

Velferdsteknologisk plattform og velferdsteknologi med tilhørende utstyr og tjenester
Drammen kommune skal ha en økt satsning på velferdsteknologi i fremtiden og det skal anskaffes en
enhetlig plattform for velferdsteknologi. Plattformen skal kunne håndtere ulike typer sensorer, alarmer
og varslingssignal, samt kommunens elektroniske pasientjournalsystem. Anskaffelsen skal også sikre at
kommunen kan ta i bruk fremtidig utstyr og teknologi på området.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Fjell 2020
Husleie - utvikling Rådhuset
Svelvik 2020
Utvikling av kvalitetssystem
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Digitalisering
Vedtatt endring i bemanning
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Bortfall tjenestesalg lønnstjenester
Digitalisering byleksikon
Flyttekostnader, overføres Drammen Eiendom KF
Kommuneadvokaten
Lisensøkninger
Sikkerhetstiltak IKT
Statsbudsjett: overføring av skatteoppkreverfunksjonen til
skatteetaten
Tapte inntekter IKT fellestjenester
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

391 505

391 977

391 977

391 977

6 069
6 069

6 069
6 069

6 069
6 069

6 069
6 069

-500
1 700
-200
-1 000
0

-500
3 300
-200
-1 000
1 600

-500
5 300
-200
-1 000
3 600

-500
5 300
-200
-1 000
3 600

3 500
-21 600
-18 100

3 500
-21 600
-18 100

3 500
-21 600
-18 100

3 500
-21 600
-18 100

-2 721
3 029
307

-2 721
3 029
307

-2 721
3 029
307

-2 721
3 029
307

-11 723
379 782

-10 123
381 854

-8 123
383 854

-8 123
383 854

-2 929
-2 929

-2 929
-2 929

-2 929
-2 929

-2 929
-2 929

3 000
250
12 000
3 770
3 500
7 000
-11 300

2 000
0
0
0
3 500
6 000
-19 370

700
0
0
0
3 500
6 000
-19 370

700
0
0
0
3 500
6 000
-19 370

19 000
37 220
34 291
414 073

15 000
7 130
4 201
386 055

15 000
5 830
2 901
386 755

15 000
5 830
2 901
386 755

Endringer fra 2019 til 2020
Fjell 2020
Fjell 2020 var et nærmiljøprosjekt for befolkningen i bydel Fjell, finansiert av både kommunale og
statlige midler. Budsjettposten fjernes da prosjektets avsluttes i 2019.
Husleie - utvikling Rådhuset
Det er i de senere år gjennomført betydelige oppgraderinger av rådhuset i Drammen for å sikre at det er
en god arbeids- og møteplass for ansatte, publikum og politikere. For å fortsette dette arbeidet, er det
utarbeidet en langsiktig investeringsplan for bygget. Investeringene tar for seg både nødvendig
rehabilitering, teknisk oppgradering og modernisering av arbeidsplasser. Drammen kommune ba i 2019
huseier, Drammen kommunale pensjonskasse, om avsetning av 81 millioner kroner over fem år for å
gjennomføre nødvendige tiltak. Investeringene fører til økt husleie og rådmannen foreslår å tilføre
midler til å dekke økningen.
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Svelvik 2020
For å fremme Svelviks posisjon og få en positiv overgang til ny kommune ble omdømmeprosjektet
«Svelvik 2020» etablert med mål om å synliggjøre og skape bevissthet om Svelvik, og å gjøre
innbyggerne i Nye Drammen kjent med stedet før ny kommune etableres. Prosjektet som ble satt i gang
av Oppgaveutvalg avsluttes, og midlene trekkes derfor ut.
Utvikling av kvalitetssystem
Tidligere Drammen kommunes avsetning til kvalitetssystem er benyttet til finansiering av prosjektleder.
Budsjettposten var i økonomiplan 2019-2022 vedtatt fjernet fra 2020.
Vedtatt dimensjonert bemanning
Digitalisering
For å styrke satsningen på digitalisering, er det avsatt midler til fem nye stillinger som henholdsvis
porteføljeforvalter, virksomhetsarkitekt, konseptutvikler og to tjenestedesignere.
Vedtatt endring i bemanning
Rådmannen forutsetter at en større kommune vil kunne produsere tjenester mer effektivt enn tre
kommuner. Effektiviseringspotensialet vil variere fra tjenesteområde til tjenesteområde. Det legges til
grunn at det for eksempel innenfor administrasjon vil være mulig å effektivisere med mellom 10 og 15
prosent, mens det på områder med statlig bemanningsnorm vil måtte effektiviseres ved å utnytte
kapasiteten på en bedre måte eller ved å gjennomføre strukturendringer.
Rådmannen har lagt til grunn at bemanningen som settes i overgangen til ny kommune er redusert med
119 årsverk i forhold til bemanningen i de tre kommunene i dag. På enkelte satsingsområder, som er
fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen styrket med 19 årsverk. Dette gjelder
for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i kommunedelene og
fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke har hatt tidligere, og
som vil bemannes med nye årsverk.
I tillegg er blant annet satsingsområdet digitalisering styrket med digitale agenter.
Innenfor Fellestjenester er bemanningen redusert med mellom 10 og 15 prosent i de ulike
virksomhetene, mens reduksjonen innenfor kultur, by- og stedsutvikling er på om lag 6 prosent.
Dette er mulig ved å utnytte stordriftsfordeler og å samle kompetansen i større fagmiljøer.
De store tjenesteområdene er dimensjonert med en effektivisering på mellom 1 og 3 prosent, og dette
gir i sum en reduksjon i bemanningen på 100 årsverk.
Bemanningen som settes ved overgangen til ny kommune vil likevel være tilstrekkelig for at
virksomhetene skal kunne levere tjenester til innbyggerne av tilsvarende omfang og kvalitet som i dag.
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Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Bortfall tjenestesalg lønnstjenester
Nedre Eiker og tidligere Drammen har ytt inntektsgivende lønns- og regnskapstjenester til andre
kommuner og interkommunale samarbeid. Det største bidraget har kommet fra lønnssamarbeidet
Nedre Eiker hadde med Lier og Øvre Eiker. Her var det tjenestesalg i størrelsesorden 3,0 millioner kroner
som nå bortfaller, da disse kommunene har sagt opp samarbeidet. Tilsvarende er det bortfall av
inntekter da 110-sentralen, Kirkelig fellesråd og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse ikke lenger
skal motta lønn og regnskapstjenester fra Drammen kommune.
Digitalisering byleksikon
Drammen bystyre behandlet i 2017 spørsmål om digitalisering av Per Otto Borgens byleksikon. Arbeidet
med å omarbeide dagens pdf-filer til en digitalt søkbar nettløsning er igang og forventes ferdigstilt i
2020.
Kommuneadvokaten
Kommuneadvokaten i Drammensregionen har bestått av Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande
og Svelvik kommuner. Tre av kommunene, Røyken, Hurum og Sande, trer ut av det interkommunale
samarbeidet fra 2020. Reduksjon i eierbidrag medfører et inntektsbortfall på 3,8 millioner
kroner. Rådmannen foreslår å kompensere Kommuneadvokaten for dette inntektstapet.
Lisensøkninger
Det er i forkant av kommunesammenslåingen gjennomført et prosjekt for å harmonisere bruken av
datasystemer i den nye kommunen. Det er kostnadsbesparelser på systemer som fases ut, men enkelte
av disse må av praktiske grunner være tilgjengelige første halvår i 2020. Dette gjelder hovedsaklig
regnskapssystemet i tidligere Nedre Eiker og skoleadministrative systemer. Dette skaper en
overgangsperiode med doble kostnader
Mye av harmoniseringen er gjort tidligere gjennom samarbeidet i D-IKT. Harmoniseringsprosjektet har i
enkelte tilfeller valgt helt nye løsninger, og disse har bidratt til kostnadsøkninger som ikke har hatt
tilsvarende besparelser ved utfasing av gammelt system. Det største enkeltøkningen på 2,8 millioner
kroner er knyttet til eByggesak.
Etablering av ny virksomhet 1. linje internservice krever også et nytt system for styring og behandling av
henvendelser fra kommunens ledere og ansatte. Kostnaden er estimert til 1,5 millioner kroner årlig.
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Sikkerhetstiltak IKT
Det stilles stadig høyere krav til tilgjengelighet, sikkerhet og kvalitet på kommunens IKT-tjenester,
samtidig som trusselbildet stadig utvikles og kravene for å ivareta personvernet er økende.
Det avsettes derfor 7,0 millioner kroner til sikkerhetstiltak på IKT- området. Tiltakene skal sikre at IKTsystemene skal være operative raskest mulig etter en eventuell hendelse der kommunens datarom
settes ut av drift. Det avsettes også midler for å styrke arbeidet med sikring av datasenter og datanett,
slik at uønskede aktører ikke får tilgang til data eller på annen måte kan gjøre skade i kommunens
datasystemer eller IKT- infrastruktur.
Statsbudsjett: overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten
Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020.
Formålet med tiltaket er styrket bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrket
rettssikkerhet og likere behandling, forenkling for skattyterne og mer effektiv ressursbruk. Regjeringen
legger også opp til at kommunene skal beholde særnamskompetansen for kommunale krav. Samtidig vil
regjeringen legge til rette for at Skatteetaten også kan bistå kommuner som ønsker det med fakturering
og innkreving av kommunale krav.
Kommunenes samlede utgifter til skatteoppkreving er anslått til 1 104,7 millioner kroner årlig. Effekten
av dette er 644,4 millioner i 2020, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Estimert beløp for
Drammen kommune på 11,3 millioner kroner trekkes ut av rammene for P14 i 2020, med helårseffekt
fra og med 2021.
Tapte inntekter IKT fellestjenester
IKT-avdelingen har utgangspunkt i det tidligere interkommunale samarbeidet, D-IKT, som besto av
Røyken og Sande i tillegg til de tre kommunene som nå slår seg sammen til nye Drammen. Samarbeidet
har i tillegg ytt tjenester til IKS`er og andre kommunalt eide foretak. Kommunene har til nå hatt
stordriftsfordeler av samarbeidet som startet i 2006.
Ved uttreden av de to førstnevnte kommunene og redusert tjenestesalg til øvrige foretak reduseres
inntektsgrunnlaget med 25,4 millioner kroner fra 2020. Rådmannen har lagt til grunn et
effektiviseringskrav og har valgt å gi en gradvis redusert kompensasjon for inntektsbortfallet med 19,0
millioner kroner for 2020 og 15,0 millioner kroner fra 2021 og utover.
Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Kommunekassa
Digitalisering
Sum Kommunekassa
Drammen Eiendom
Oppgradering bygningsmassen administrasjon
Sum Drammen Eiendom
Sum investeringsprosjekter

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

Sum
2020-23

32 700
32 700

31 700
31 700

31 700
31 700

31 700
31 700

127 800
127 800

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

10 000
10 000

35 200

34 200

34 200

34 200

137 800
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Digitalisering
I foreliggende budsjettforslag er alle poster til digitalisering samlet under dette
programområdet. gjeldende økonomiplaner er det i kommunene avsatt samlet 50,4 millioner kroner til
digitaliseringstiltak i 2020. Som for øvrige investeringsrammer avsettes foreløpig 50% av dette, 25,2
millioner kroner frem ny vurdering 1.tertial 2020.
Ett unntak fra dette er avsatte rammer til digitalisering i skolen. Her er det nødvendig å harmonisere
tilbudet til elevene og anskaffelsen må skje i løpet av 1. halvår for at utstyret skal være klart til
skolestart. Skolenes andel av totalrammen er derfor foreslått økt fra 7,5 til 15 millioner kroner. Samlet
beløp for 2020 blir dermed 32,7 millioner kroner. Med foreløpig avsetning på 31,7 millioner korner
resten av periode.
Oppgradering bygningsmassen administrasjon
Det avsettes foreløpig 2,5 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er
påkostninger som Drammen Eiendom KF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt
husleie
Investeringer
På investeringsområdet vil behovet innenfor administrasjon i første rekke være knyttet til IKT. Både
utvikling av nye systemer og software, og ikke minst i anskaffelse av hardware i form av grunnleggende
IKT-infrastruktur (servere, nettverk ) og personlige verktøy og utstyr (PC, skjermer, skrivere)
ROS-analyser som er gjennomført på IKT-området viser at kommunen har behov for å iverksette tiltak
som reduserer risikoen for databrudd. Et slikt risikoreduserende tiltak er å etablere et alternativt
nettverksknutepunkt. Ett nytt knutepunkt, som inkluderer etablering av fysisk datarom samt nødvendig
teknisk infrastruktur, er kostnadsberegnet til i størrelsesorden 13-15 millioner kroner. Ved en slik
etablering vil kommunen kunne opprettholde store deler av sin tjenesteproduksjon, også ved en
utilsiktet hendelse.
I foreliggende budsjettforslag er alle poster til digitalisering samlet under dette programområdet og,
som for andre investeringsrammer, er det foreløpig satt av 50 prosent av eksisterende nivå i de tre
tidligere kommunene til sammen. Ett unntak fra dette er avsatte rammer til digitalisering i skolen. Her er
det nødvendig å harmonisere tilbudet til elevene og anskaffelsen må skje i løpet av 1. halvår for at
utstyret skal være klart til skolestart. Skolenes andel av totalrammen er derfor foreslått økt fra 7,5 til 15
millioner kroner.
Tanken er å ha en helthetlig tverrsektoriell tilnærming, hvor sentral ledelse får ansvar for å fordele og
prioritere prosjekter og midler, fremfor å spre midlene ut på programområdene.

Side 204 av 262

Økonomiplan for 2020-2023

P15 Samfunnssikkerhet
Om tjenesteområdet
Programområdet omfatter tilskudd til Drammensregionens Brannvesen (DRBV) IKS, Sør-Øst 110 IKS
sentral i Buskerud og Vestfold (Viken), samt tilskudd til Sivilforsvaret og interkommunalt utvalg mot
akutt forurensning (IUA), der 22 kommuner i Buskerud og Vestfold (Viken) samarbeider for å håndtere
forurensning fra olje og andre kjemikalier.
Sammenligning med andre kommuner
Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø
(ASSS-nettverket) er de ti største kommunene i landet. Hovedfokus i ASSS-samarbeidet er utvikling og
analyse av økonomi- og styringsdata i kommunesektoren, på et overordnet nivå.
Tabellen viser et utdrag og driftsugifter i snitt per innbygger som et landsgjennomsnitt med og uten
Oslo.
Alle de tre kommunene har en lavere innbyggerkostnad enn landsgjennomsnittet og et vektet snitt av
historiske tall fra Svelvik (differanse 194 kroner per innbygger), Nedre Eiker (differanse 204 kroner per
innbygger) og tidligere Drammen (differanse 416 kroner per innbygger). I snitt er brutto driftsutgifter til
dette området i den nye kommunen kommune 348 kroner lavere per innbygger enn for gjennomsnittet
av landets kommuner.
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KOSTRA-tall 2018: Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)
Hva om KOSTRA for DRBVs eierkommuner hadde vært som gjennomsnitt av sin gruppe eller på
landsgjennomsnittet
Innbyggere

Kostra

Gjsn gr X

68
713
24
917
6
672

81
1
1
023
1
033

1
154
1
154
1
018

25
980
18
926
3
488
2
277
9
726

89
6
90
6
1
311
1
297
94
0

1
154
1
018
1
587
1
381
1
183

Drammen
Nedre Eiker
Svelvik

Lier
Øvre Eiker
Sigdal
Krødsherad
Sande

Landet uten
diff ift gr x
Oslo
1
34
227
3
1
13
227
1
1
227
15
1
227
1
227
1
227
1
227
1
227

6 702
840
2 119
712
962
688
191
268
2 363
418

3
31
3
21
84
70
2
87

39 072
532

SUM

kroner innbyggere
Eierramme
18

25
8
11
2
27
6
8
4
24
3

23 568
559
3 264
127
-100
080

diff ift
landet
4
16
2
04
1
94

diff kroner

112 659
700

160
000

diff kroner
28 584
608
5 083
068
1 294
368
8 599
380
6 075
246
-292
992
-159
390
2 791
362
51 975
650

kr/innb
Snitt - Brutto
70
eierbidrag kr.
4
per innbygger

*X brukes som fellesbetegnelse da eierkommunene er i ulike KOSTRA-grupper
Hovedaktiviteter
Drammensregionens brannvesen
Dimensjonering av brannvesenet er i stor grad regulert gjennom lov og forskrift. Det stilles krav om
risikovurderinger og det er stilt særskilte krav til utrykningstid for ulike typer bebyggelse.
Dimensjoneringsforskriften stiller også kvantitative minstekrav. Det er lagt opp til en redusert ramme
utover i økonomiplanen og DRBV må forberede innsparingstiltak.
Sør øst 110 IKS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt ny 110-region for sentralene i
Sørøst-Norge. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til
nødalarmsentralen og bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Kommunen er
varslet om at ny sentral vil bli dyrere for kommunene. Eksakt beløp er ikke avklart og rådmannen
kommer tilbake til dette i 1. tertialrapport 2020.
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Intern beredskap
De senere år har samfunnet endret seg og sårbarheten i samfunnet har økt innenfor en rekke områder.
Alle virksomheter skal oppdatere sine ROS-analyser med tilhørende beredskapsplaner, og
gjennomføre årlige øvelser. Kommunens temakart innen beredskap og kartgrunnlag forøvrig oppdateres
med bakgrunn i nye laserdata for kommunen.
Feiing og tilsyn av fritidsboliger
Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) har innført en ordning med feiing og tilsyn av fritidsboliger
på lik linje med øvrige boliger. Dette er hjemlet i § 17 i forskrift om brannforebygging. I denne
forbindelse fastsettes gebyrregulativ for feiing og tilsyn av fritidsboliger.
Gebyrendringer
Drammensregionene brannvesen IKS utfører en rekke tjenester knyttet til feiing og tilsyn. Dette utføres
av en egen feierseksjon som er et eget resultatområde som baseres på selvkost, med inntekter
fra gebyrer fra innbyggerne. Feiegebyrene fremkommer av vedlegg til Drammensregionens brannvesen.
Drammensregionens Brannvesen IKS foreslår for 2020 at gebyrene økes med 1,5-2,5 prosent utover
deflator (3,1 prosent) for henholdsvis tilsyn av fyringsanlegg og feiing. Begrunnelsen er at feierseksjonen
har hatt underskudd til tross for tiltak for å redusere kostnadene de siste årene.
Forhold som rådmannen vil komme tilbake til i 1. tertialrapport
Drammen kommune jobber kontinuerlig for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene i skolen, i
tråd med opplæringsloven. Fokuset på at uønskede hendelser kan oppstå er økt. Gode
varslingssystemer er en del av dette arbeidet, og rådmannen har gjennomført et pilotprosjekt for å se
om nye teknologiske muligheter kan forbedre kommunens varslingssystemer. Rådmannen vil komme
tilbake til finansiering i 2020.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Opplæring/kursutgifter/øvelser - styrket kriseberedskap
Tilskudd DRBV og 110 sentral
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

82 813

82 813

82 813

82 813

17
17

17
17

17
17

17
17

2 324
137
2 461

2 324
137
2 461

2 324
137
2 461

2 324
137
2 461

2 478
85 291

2 478
85 291

2 478
85 291

2 478
85 291

-430
-430

-430
-430

-430
-430

-430
-430

300
5 520
5 820
5 390
90 681

300
3 000
3 300
2 870
88 161

300
3 000
3 300
2 870
88 161

300
3 000
3 300
2 870
88 161

Sammendrag budsjett
Budsjettet er et sammendrag av de tre tidligere kommunene justert for økte driftskostnader til DRBV og
110-sentralen og opplæring av ansatte. Det forutsettes at kostnader til ROS-analyser og arbeid med
beredskap dekkes av det enkelte programområde. Justeringer av budsjett vil rådmannen komme tilbake
til i 2020. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til kostnadsnivå rundt driften av programområdet.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
Nye tiltak
Opplæring/kursutgifter/øvelser - styrket kriseberedskap
Programområde samfunnssikkerhet benytter ansatte fra alle øvrige programområder og virksomheter til
bemanning i krise- og beredskapssituasjoner.
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For å sikre nødvendig kompetanse må det gjennomføres kurs og øvelser. Kompetansehevingen må ikke
begrenses av den enkelte virksomhets budsjettramme, og det avsettes derfor midler til dekning av
direkte kostnader knyttet til dette. Avgivende virksomheters kostnader begrenses dermed kun til å avstå
personell i korte perioder. Budsjettposten inkluderer også økte kostnader til varslingssystemer.
Tilskudd DRBV og 110 sentral
Drammen kommunes tilskudd til Drammensregionens brannvesen (DRBV) og Sør-Øst 110 sentralen vil
øke neste år. Økningen skyldes blant annet at Sande går ut av DRBV samarbeidet. 110-sentralen får
merkostnader i forbindelse med ny sentral i Tønsberg, og dessuten går Røyken og Hurum ut av
samarbeidet. Rådmannen budsjetterer med kostnadsreduksjoner fra 2021 og legger til grunn en
forventing om at DRBV tilpasser driftsnivået til de endrede rammeforutsetningene.
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P16 Næringsutvikling
Om tjenesteområdet
Fellesnemnda har gjennom behandlingen av sak 41/19, Nye Drammen kommune og regional posisjon,
pekt på at den nye kommunen vil strekke seg etter å innta en enda mer aktiv og utadvendt rolle overfor
næringslivet, og invitere næringslivet til å innta en tydelig rolle i utviklingen av den lokale
næringspolitikken.
Fellesnemndas behandling er basert på en innstilling fra den politiske arbeidsgruppen P3, Nye Drammen
kommune og regional posisjon, som både legger opp til konkurransedyktige fysiske rammer for
næringsvekst, og en næringspolitikk der hele det kommunale virkemiddelapparatet tas i bruk. Dette
gjelder for eksempel ambisjonene om å øke innovasjonstakten i kommunens egen virksomhet, invitere
næringslivet til å utvikle fremtidens smarte løsninger, tilrettelegge for sterke klynger og nettverk, og å
utvikle arealplaner som legger til rette for bærekraftig fornyelse og vekst, både i sentrumsområdene og i
randsonene. Samlet sett skal dette legge grunnlaget for at kommunen har en konkurransekraft og en
regional posisjon som gjør den til et naturlig valg for lokalisering av attraktive arbeidsplasser, både innen
privat næringsliv og for offentlige virksomheter.
Kommunens samlede innsats for næringsutvikling og økt 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.
Næringslivet i Drammen - det store bildet
Drammen kommune ligger i en region med et svært godt integrert bolig- og arbeidsmarked, med god
tilgang på kompetent arbeidskraft. Hovedaksen i dette arbeidsmarkedet peker østover, via Lier, Asker og
Bærum – til og med Oslo. Trenden er at utvekslingen av arbeidskraft over kommunegrensene er økende,
også vestover til og med Kongsberg og sørover til nordre del av Vestfold.
De fleste av de cirka 100 bransjene som er representert i Norge er også representert i Drammen
kommune. I nasjonal målestokk har næringslivet i Drammen kommune en robust struktur. Dette henger
også sammen med at kommunen er vertskap for et næringsliv som er dominert av mange små og
mellomstore bedrifter.
I Drammen kommune vil det være cirka 45 000 arbeidsplasser, fordelt på om lag 30 000 arbeidsplasser i
privat sektor og rundt 15 000 offentlige arbeidsplasser. Cirka 48 000 personer av kommunens vel 100
000 innbyggere utgjør arbeidsstyrken. Dette innebærer at kommunen har en egendekning av
arbeidsplasser på om lag 94 prosent. Rådmannens vurdering er at den nye kommunen bør ha
ambisjoner om å øke egendekningen av arbeidsplasser.
Drammen kommune har færre sysselsatte (11 prosent) innen bransjer som opererer i et
nasjonalt/internasjonalt marked enn landet for øvrig (17 prosent). Kommunen er likevel vertskap for en
rekke virksomheter innen bransjer som blant annet industri og IT, der IT-bransjen i perioden 2010-2016
har bidratt til 140 nye arbeidsplasser.
Drammen kommune har et betydelig innslag av næringer som opererer i et regionalt marked - blant
annet bygg og anlegg, finans og eiendom, transport og logistikk. Dette er næringer som stimuleres av
lokal og regional befolkningsvekst. Nasjonalt står disse bransjene for 32 prosent av sysselsettingen, på
nivå med Drammen kommune. I perioden 2010-2016 hadde Drammen kommune en vekst på 500
arbeidsplasser innen bygg og anlegg.
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Besøksnæringene er en samlebetegnelse på lokale tilbydere som er basert på etterspørsel etter varer og
tjenester fra befolkningen. Besøksnæringene sees ofte i sammenheng med blant annet private og
offentlige helsetjenester. Næringsvekst er nært knyttet til lokal innbyggervekst. Nasjonalt sysselsettes
15 prosent i besøksnæringene og 21 prosent i andre lokale/kommunale tjenester, på nivå med
sysselsettingen i Drammen kommune. I perioden 2010-2016 var det samlet sett en nedgang i antall
arbeidsplasser i besøksnæringene, mens de øvrige lokale næringene hadde en positiv tilvekst.
Sysselsettingen i stat og fylke har ligget på 15 prosent i Drammen kommune, 2 prosent over nasjonalt
nivå. Denne sysselsettingsandelen vil bli påvirket av relokalisering, som følge av reformen i
fylkesmannsembetet og av regionreformen.
Formannskapet har det helhetlige ansvaret for kommunens rolle som tilrettelegger, vertskap og
samarbeidspartner for næringsliv og offentlige virksomheter i Drammen kommune. Eksempler på disse
rollene er blant annet:
• Kommunen vil handle varer og tjenester for cirka 2 milliarder kroner per år. Kommunens
anbudskonkurranser representerer derfor store muligheter også for lokalt og regionalt næringsliv, og
kommunen kan gjennom god informasjon bidra til at flere lokale virksomheter deltar i konkurransene.
• Kommunen kan bidra til fremvekst av nye produkter og nye markeder, ved å etterspørre nye og
innovative varer og tjenester, for eksempel innen velferdsteknologi.
• Som plan- og bygningsmyndighet kan kommunen tilrettelegge for attraktive og konkurransedyktige
rammer for utvikling av bolig- og næringseiendommer, og bidra til både befolknings- og
arbeidsplassvekst.
Hovedaktiviteter
Nøkkeltall
Tilgangen på næringsrelatert statistikk og analysemateriale for den nye kommunen er foreløpig svært
begrenset, og vil derfor være et prioritert område for rådmannen fremover. Aktuelle fremtidige
nøkkeltall kan for eksempel være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utdanningsnivået i den sysselsatte delen av befolkningen
utdanningsnivået for de som er sysselsatt i næringslivet i kommunen
utdanningsnivået blant pendlere
pendlerstatistikk
arbeidsplassvekst privat sektor
arbeidsplassvekst offentlig sektor
egendekning arbeidsplasser
etableringsfrekvens
verdiskaping og produktivitet i næringslivet i kommunen
lønnsomheten i næringslivet i kommunen
inn- og utflytting av bedrifter til/fra kommunen

Under er det vist noen foreløpige beregnede størrelser knyttet til arbeidsplasser og pendling.

Arbeidsplasser i Drammen kommune
Foreløpige beregninger viser at Drammen kommune lokaliserer om lag 45 000 arbeidsplasser. Av disse
er rundt 15 000 arbeidsplasser i offentlig sektor, og cirka 30 000 i privat sektor.
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Pendling
Arbeidsstyrken som er bosatt i Drammen kommune er på rundt 48 000 personer. Av disse bor og
arbeider om lag 29 000 personer i Drammen, cirka 19 000 arbeidstagere bor i Drammen og pendler ut av
kommunen, og omtrent 16 000 arbeidstagere bor i andre kommuner og pendler inn til Drammen.

Næringsvekst 2020
Drammen kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen har gjennom samarbeidsprosjektet
Næringsvekst 2020 (www.nv2020.no) etablert en felles plattform for å forsterke og støtte opp om
næringslivets egne initiativ. Hovedfokuset i Næringsvekst 2020 er:
•
•
•
•

tilbud til etablerere og gründere
helseinnovasjon – helseklynge Brakerøya
besøksnæringene
eiendomsutvikling

Hovedmålet for prosjektet er å stimulere til arbeidsplassvekst, med én ny arbeidsplass per hver to nye
innbyggere. Næringsvekst 2020 avsluttes ved inngangen til 2021, og rådmannen vil bidra til at aktiviteter
og tiltak i 2020 vil favne hele den nye kommunen. For 2020 foreslår rådmannen å videreføre
kommunens bidrag til Næringsvekst 2020, med 2 millioner kroner. Næringslivet bidrar selv med minst
tilsvarende.
Grunnlaget for næringsvekst i Drammen kommune vil måtte skapes gjennom langsiktig og målbevisst
samarbeid mellom representanter for næringslivet og offentlige aktører. Rådmannen vil derfor legge til
rette for at Næringsvekst 2020 kan avløses av nye former for fremtidig samarbeid. Inntil videre foreslår
rådmannen å avsette inntil 2 millioner kroner årlig, til denne type samarbeid.
Utviklings- og samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Drammen kommune har over en årrekke hatt en samarbeidsavtale med den tidligere høgskolen, nå
Universitet i Sørøst-Norge. I 2018 ble samarbeidsavtalen reforhandlet, og vedtatt av Drammen bystyre
30. oktober 2018, se sak 165/18 Samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge. Formålet med
avtalen er å forsterke den strategiske gjennomføringskraften hos begge parter.
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Avtalen innebærer et årlig, øremerket tilskudd til universitetet på 3 millioner kroner. Tilskuddet skal
finansiere to gaveprofessorater og en avtalekoordinator ved Campus Drammen. Disse stillingene skal
styrke samarbeidspartnernes aktiviteter og tiltak innen tjenesteutvikling og innovasjon,
entreprenørskapskompetanse og næringsutvikling. Samtlige stillinger er i rekrutteringsfasen.
Rådmannen foreslår at Drammen kommune legger opp til å videreføre tilskuddet i økonomiplanperioden, med 3 millioner kroner per år.
Etablererveiledningen
Etablererveiledningen (www.etablererveiledning.no) er en gratis veiledningstjeneste for gründere og
etablerere i Drammensregionen, finansiert av kommunene Lier, Øvre Eiker og tidligere Drammen,
gjennom et spleiselag. Tjenesten står i spissen for en rekke kurs og arrangementer for alle som vurderer
å starte en ny virksomhet, eller som er i ulike faser av en oppstart. En oppsummerende årsrapport for
2018 for Etablererveiledningen finnes på denne siden.
Rådmannen foreslår at Drammen kommune bidrar til å videreføre denne tjenesten med et årlig tilskudd
på 950 000 kroner. Dette inkluderer også forvaltning av minegenbedrift.no, som er en portal for
gründere og etablerere utviklet i tilknytning Etablererveiledningen. Det samlede budsjettet for
Etablererveiledningen for 2019 er på 1,4 millioner kroner.
Besøks- og sentrumsnæringene
Byen Vår Drammen AS ble etablert som et instrument for å vitalisere Drammen sentrum gjennom større
kommersiell aktivitet og flere kulturelle opplevelser. Drammen kommune eier 32,9 prosent av Byen Vår
Drammen AS (drammen.no). De øvrige aksjepostene er fordelt på en rekke sentrumsbaserte
virksomheter, med eierbrøker på 1-2 prosent. Selskapet er heleier av Destinasjon Drammen AS og
Arrangement Drammen AS.
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Destinasjon Drammen arbeider både for å øke antall konferanser og arrangementer i Drammen, og for å
øke antall besøk til Drammen og Drammensregionen, både med tanke på dagsturisme og weekendturisme, samt opplevelsesorienterte besøk. Arrangement Drammen er etablert for å organisere alle
større arrangementer Byen Vår Drammen per i dag er involvert i, som blant annet Elve-festivalen, World
Cup Skisprint og Globus Matfestival.
Byen Vår Drammen AS har over en årrekke opparbeidet kunnskap og kompetanse som vurderes som
verdifull i utviklingen av den nye kommunen. Rådmannen ønsker derfor å tilrettelegge for dialog både
med selskapet og med representanter for besøks- og sentrumsnæringene i hele kommunen, for å drøfte
hvordan denne kompetansen best kan nyttiggjøres fremover, også som bidrag til realiseringen av en
flerkjernet sentrumsutvikling i den nye kommunen.
Inntil videre foreslår rådmannen å opprettholde den etablerte ordningen der selskapet kan søke tilskudd
til sitt innovasjons- og utviklingsarbeid med inntil 1 365 000 kroner per år, derav 905 000 kroner til Byen
Vår Drammen og 460 000 kroner til Destinasjon Drammen. Byen Vår Drammen med datterselskaper
omsatte i 2018 for nær 18 millioner kroner.
Ny parkeringsstrategi - gratis kvelder og i helgene i kommunens parkeringshus
Drammen bystyre vedtok, i sak198/18, ny parkeringsstrategi. Strategien innebærer blant annet gratis
parkering i de kommunale parkeringshusene i Thamsgaten, Grev Wedel og Blichsgate. Tilbudet er meget
godt mottatt blant publikum og handels- og sentrumsnæringene.
Rådmannen foreslår å videreføre tilskuddet som kompenserer for tapte inntekter for parkeringstjenesten v/ Dpark AS i gratisperiodene, beregnet til 1,4 millioner kroner per år. Dpark AS er heleid av
Drammen kommune og drifter parkeringsinfrastruktur på kommunalt eide arealer benyttet til
parkeringsvirksomhet (åpne plasser og parkeringshus). Selskapet omsatte i 2018 for nær 38 millioner
kroner.
Viken Filmsenter AS – husleietilskudd
Viken Filmsenter AS er lokalisert i Drammen sentrum, og eies med 75 prosent av Viken og 25 prosent av
Vestfold og Telemark fylkeskommuner. Selskapets samfunnsoppdrag er å bidra til en faglig og levedyktig
utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i Viken og Telemark og Vestfold, samt i Oslo kommune,
herunder:
•
•

forvaltning av midler til utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm, og
utvikling av interaktive produksjoner.
å være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet, og særlig ivareta
talentutvikling blant ungdom og bygge opp kompetanse knyttet til dette.

Rådmannen foreslår å videreføre husleietilskuddet til selskapet, med 250 000 kroner per år. Selskapet
omsetter årlig for 6,5 millioner kroner og har 13 ansatte.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Endringer fra 2019 til 2020
Internasjonale Drammen -tilskudd justeres ned
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Næringsutvikling
Sum Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

10 637

10 637

10 637

10 637

-100
-100

-100
-100

-100
-100

-100
-100

900
900

900
900

900
900

900
900

177
63
240

177
63
240

177
63
240

177
63
240

1 040
11 677

1 040
11 677

1 040
11 677

1 040
11 677

-50
-50
-50
11 627

-50
-50
-50
11 627

-50
-50
-50
11 627

-50
-50
-50
11 627

Vedtatt dimensjonert bemanning
Næringsutvikling
På enkelte satsingsområder, som er fremhevet i plattformen og i veivalgsdokumentet, er bemanningen
styrket. Dette gjelder for eksempel arbeidet med koordinering av den lokaldemokratiske innsatsen i
kommunedelene og fasilitering av nærutvalgene. Dette er funksjoner som de tidligere kommunene ikke
har hatt, og som vil bemannes med nye årsverk.
For programområde P16 er det tilført budsjettmidler for et årsverk som skal arbeide med
næringsutvikling.
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
I tillegg til den allerede vedtatte bemanningsreduksjonen på 100 årsverk er det etter rådmannens
vurdering rom for å nedbemanne med ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering.
Dette er i budsjettet for 2020 lagt inn som et likt prosentvis nedtrekk for alle programområdene. Det
betyr ikke at alle programområdene skal ha samme prosentvise nedtrekk når budsjettet revideres i juni.
Effektiviseringspotensialet er ikke likt i alle virksomheter eller programområder.
I løpet av første halvår 2020 vil rådmannen iverksette en prosess for å fordele dette nedtrekket mest
mulig riktig, alt etter tjenestenes art. Justert fordeling av nedtrekket legges frem til politisk behandling i
1. tertialrapport 2020.
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P17 Arbeid og inkludering
Om tjenesteområdet
Programområdet «arbeid og inkludering» er et spesielt programområde under formannskapet som
synliggjør et overbyggende fokusområde, som griper inn i de fleste av Drammen kommunes
tjenesteområder.
Arbeid er den enkeltstående faktoren som har størst betydning for at folk mestrer livene sine på alle
områder. Den enkeltes kompetanse er en av de viktigste faktorene som øker muligheten for å få et varig
arbeid. Innsatsen for å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet, nye arbeidsplasser og
yrkeskvalifiserende tiltak, er avgjørende for å lykkes på dette området. Drammen kommune har en
underdekning av antall arbeidsplasser i forhold til den arbeidsføre befolkningen, og satsingen på
næringsutvikling blir derfor svært viktig. Dette arbeidet skal understøtte ambisjonene om at
innbyggerne, voksne så vel som barn, merker de grepene som kommunen nå tar for å bidra til at flere
opplever mer inkludering og mindre utenforskap. Det skal lønne seg å kvalifisere seg og/eller å være i
arbeid.
Drammen kommune skal arbeide systematisk og aktivt for å søke og benytte mulighetene som ligger i
lokale, regionale og nasjonale virkemidler ved å for eksempel pilotere nye og innovative løsninger i
samarbeid med andre private, offentlige og frivillige aktører.
Sammenligning med andre kommuner
Nøkkeltall
Indikator

Drammen

ASSS/Landet

Fredrikstad

Kristiansand

Sandnes

Tidl. Drammen
64,9 %
Nedre Eiker:
65,9 %
Svelvik: 62,5 %

67%(land)

61,40 %

64,3%

69,30 %

Tidl. Drammen:
3,3%
Andel registrert helt
Nedre Eiker: 2,5
arbeidsledig
%
Svelvik: 3,0%

2,3 % (land)

3,10 %

2,50 %

2,70 %

Befolkningsvekst
(fra 2017K4 til
2018K4)

0,7 % (land)

1,10 %

2,40 %

1,10 %

Sysselsetting

0,60 %

Hovedaktiviteter
Drammen kommune har en befolkning på mer enn 100 000 innbyggere som preges av et stort mangfold.
Dette gir både muligheter og utfordringer. Utfordringene ligger blant annet i at utdanningsnivået i
befolkningen i snitt er lavere enn landsgjennomsnittet. Det samme gjelder sysselsetting og inntektsnivå.
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For å sette fokuset på arbeid, er NAV nå organisatorisk koblet sterkere til næringsutvikling enn til
omsorgsrelaterte tjenester. Enda tettere samarbeid med arbeidslivet vil kunne gi flere mulighet til å
komme ut i arbeid, og til å være økonomisk selvhjulpne. NAV skal systematisk ha dialog med og
oppfølging av bedrifter i regionen, det skal samarbeides med arbeidsmarkedsbedriftene, og samspillet
med frivillige aktører skal videreføres og styrkes. En tilpasset og spisset yrkeskvalifisering i samspill
mellom næringsaktørene, universitetet og organisasjonene, vil også være viktig for å øke sysselsettingen
og minke gapet mellom ønsket og tilgjengelig kompetanse i regionen. Voksenopplæringen,
opplæringstiltak og tilpassede oppfølgingsordninger er sentrale tiltaksområder som vil bidra til å øke
deltakernes varige overgang til arbeid.
Drammen kommune har nå som mål å arbeide mer helhetlig med inkludering og oppfølging. Det vil bli
lagt vekt på å utvikle et mer innovativt og tverrfaglig samarbeid mellom ulike tjenesteområder i
kommunen. Tilnærmingen vil være både individrettet og systembasert slikt at innsatsen mot
utenforskap når flest mulig av de som trenger det. Temaområdet «arbeid og inkludering» er for
eksempel nært knyttet til tjenesteområder som kultur, by- og stedsutvikling og til folkehelse, helse og
miljø, som yter basistjenester som spiller en viktig rolle for å motvirke utenforskap.
Arbeid og kvalifisering
Arbeid er som nevnt en svært viktig faktor for mestring, inkludering og integrering. Det å gi flest mulig
tilgang til arbeid, vil bidra til at færrest mulig opplever utenforskap og er blant de mest effektive
virkemidlene for å redusere levekårsforskjeller.
Grunnmuren legges i barne- og ungdomstiden. En stor andel av arbeidsplassene til dagens barn og unge
vil være i yrker som ennå ikke eksisterer. For å ruste barn og unge til å møte et samfunn i endring, må
opplæringen bidra til at de blir omstillingsdyktige gjennom å utvikle evner knyttet til innovasjon og
kreativitet. Siden samfunnet endrer seg så raskt, vil barn og unge trenge å se på seg selv som mennesker
som skal lære livet ut. Fremtidens samfunn vil ha behov for robuste og modige mennesker med kritisk
sans, intuisjon og forventninger til seg selv, men også med evne til å lede seg selv og andre til et liv i
balanse. Gjennom et helhetlig opplæringsløp vil flere unge kunne utvikle bevissthet omkring sine egne
ressurser og muligheter.
Rådmannen vil foreslå å utvikle tiltak rettet mot for eksempel kvalifisering, herunder mer systematisk
tilnærming til yrkeskvalifisering i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Et arbeidsrettet
introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, og andre ulike kompetansehevende løp, er eksempler
på mulige tiltak.
Mange vil ha behov for å skifte jobb og karriere gjennom yrkeslivet, både på grunn av endringer i
arbeidsmarkedet og på grunn av endringer i den enkeltes liv. Samarbeid mellom næringsliv, NAV og
karriereveiledere kan bidra til at flere takler omstillinger i arbeidslivet. Frivillige mentorer, personer som
har god kjennskap til næringslivet, kan også støtte den enkelte jobbsøkende i arbeidet med å
opparbeide seg et nødvendig nettverk og bransjekunnskap, slik at vedkommende kan komme i arbeid.
Rådmannen tar sikte å styrke den systematiske dialogen med arbeidsgivere, private og offentlige, med
tanke på dette.
Drammen har flere arbeidsmarkedsbedrifter som tilbyr arbeid til mennesker med nedsatt funksjonseller arbeidsevne. Dette er følgende bedrifter: Enter Kompetanse AS, Eiker Vekst AS, Svelvik Produkter
AS og Vinn industrier Drammen AS. Disse bedriftene spiller en viktig rolle for å kunne utnytte den
arbeidsevne som finnes hos enkeltmennesker, og vil være et godt verktøy i utvikling og realisering av en
politikk som understøtter kommunens målsettinger for arbeid og inkludering.
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Arbeid for å utjevne levekårsforskjeller
Liten deltagelse i arbeidslivet bidrar til lav inntekt og dårlige levekår. I Drammen kommune har en
høyere andel av befolkningen vedvarende lav inntekt enn hva som er tilfelle i sammenlignbare
kommuner. Dette gjelder i særlig grad barnefamilier. Flere har vært arbeidsledige eller hatt svak
tilknytting til arbeidsmarkedet på grunn mangel på kvalifikasjoner i forhold til arbeidsmarkedets behov.
For å oppnå et likeverdig samfunn, er det viktig å redusere forskjellene i livskvalitet og levekår blant
innbyggere.
Flest mulig av innbyggerne i arbeidsfør alder bør få mulighet til å bruke sine ressurser og få anledning til
å bidra i fellesskapet. Innbyggerne bør oppleve at det vil lønne seg å kvalifisere seg og være i arbeid. Det
vil gi tryggere økonomi for den enkelte, bidra til personlig vekst og styrke den enkeltes opplevelse av
tilhørighet.
Sosial boligpolitikk og et målrettet boligsosialt arbeid er også sentrale virkemidler som kan bidra til å
utjevne levekårsforskjeller og legge til rette for et styrket inkluderingsarbeid. Boligsosialt arbeid bør ha
som hovedmål at alle, især barn, skal kunne bo trygt og godt. Det omfatter alt fra å framskaffe boliger til
å øke den enkeltes forutsetning for å mestre en bo - og livssituasjon. Kommunen vil arbeide systematisk
med dette.
Den ferske forskningsrapporten fra Oslo MET «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» bringer nyttig
kunnskap som rådmannen vil legge til grunn i sitt arbeid på tvers av de ulike tjenester.
Lokalsamfunnsutvikling - verktøy for mer inkludering
Ti lokale knutepunkt, ett i hver av kommunedelene, er under utvikling. Samspillet mellom aktivitetene i
knutepunktene og i resten av kommunedelene vil gi grunnlag for bedre folkehelse, livskvalitet, stolthet
og stedstilhørighet. På denne måten vil knutepunktene kunne bidra til å motvirke utenforskap og
fremme inkludering. I samarbeid vil innbyggere, frivilligheten, lokale lag og foreninger samt tjenestene
og næringslivet i kommunedelen bidra til et aktivt og nært lokalsamfunn.
Gjennom knutepunktene og utvikling av lokalsamfunnene vil også krise- og incestsenteret kunne styrke
sin forebyggende innsats ved å øke tilgjengelighet på råd og veiledning for de som har behov for det.
Tidlig hjelp forhindrer at utfordringer eskalerer senere i livet.
Drammen kommune som arbeidsgiver
Kommunen selv er en av de største arbeidsgiverne, med et mangfoldig tilbud av arbeidsplasser. "Veivalg
nye Drammen" peker på at ved å gå foran som en raus og inkluderende arbeidsgiver vil kommunen
kunne vise vei og inspirere andre arbeidsgivere.
Tilrettelegging for lærling- og/eller praksisplasser i kommunen vil bidra til rekruttering i de kommunale
tjenestene, til å redusere frafall fra videregående skole og til høyere grad av yrkeskvalifisering i
befolkningen.
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P18 Politisk styring
Om tjenesteområdet
Drammen kommune er politisk styrt etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 57 medlemmer
og er kommunens øverste politiske organ. Det er opprettet fire hovedutvalg som er delegert
beslutningsmyndighet innenfor sine ansvarsområder:
•
•
•
•

hovedutvalg for oppvekst og utdanning
hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
hovedutvalg for tekniske tjenester
hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Det er etablert et politisk sekretariat som organisatorisk er underlagt ordfører. Sekretariatet har blant
annet ansvar for tilrettelegging og avvikling av politisk møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår,
utlegging av politiske saker, samt kontakten mellom de folkevalgte og rådmannen.
Hovedaktiviteter
Politisk sekretariat gir også sekretærstøtte til ordfører. Oppfølging av kommunens politisk vedtatte
reglementer, tildeling av fullmakter, generell rådgivning knyttet til politiske organer, meddommervalg,
vielser og gjennomføring av ulike arrangementer er andre sentrale arbeidsoppgaver. Politisk sekretariat
har ansvar for forberedelsen og gjennomføringen av stortingsvalg samt kommunestyre- og
fylkestingsvalg. I 2020 blir det særlig viktig å sikre at folkevalgte organer har gode service- og
sekretariatsfunksjoner.
Ny politisk praksis skal etableres
Når en ny kommune nå etableres, må ny praksis vedtas. Kommunestyret vil for eksempel innen 2020 ha
vedtatt nytt delegeringsreglement og nytt godtgjøringsreglement. Implementering og oppfølging av
vedtatte reglementer vil ha et særlig fokus i 2020. Tilsvarende vil kommunestyret bli forelagt en sak om
delegering av vigselsmyndighet og fastsetting av rammer for borgerlig vigsel. Rådmannen vil også be om
at kommunestyret fastsetter en praksis for 17. mai feiring i den nye kommunen. Kommunestyret vil
samtidig bli invitert til å angi kommunens politikk for blant annet vennskapsbysamarbeid. I tillegg må
nytt kommunestyre ta stilling til om man ønsker å videreføre nåværende ordning i tidligere Drammen
kommune med kommunalt ombud.
Med nytt politisk styringssystem skal det legges til rette for at folkevalgte kan utøve sine verv på en god
måte. Dette innebærer for eksempel at folkevalgte opplever god service og at politiske saker publiseres
innenfor angitte frister.
Styrking av politisk sekretariat
Ved etableringen av ny kommune stilles det store krav til de folkevalgte. Nye reglementer skal vedtas,
ny politisk praksis skal knesettes og en rekke krevende planprosesser starter i første halvår 2020.
Politisk sekretariat skal fasilitere og støtte de folkevalgte i det politiske arbeidet, og det krever både
tilstrekkelig kompetanse og nok kapasitet.
Rådmannen mener det er nødvendig å styrke politisk sekretariat. Rådmannen vil komme tilbake til
eventuelle økonomiske konsekvenser i 1. tertialrapport.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2020
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Sum Tekniske justeringer
Endringer fra 2019 til 2020
Kommune- og fylkestingsvalg
Ombud for kommunale tjenester - prøveordning 2018-2019
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020
kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Besparelse politiker godtgjørelse
Valgavvikling
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023

Økonomiplan
2021
2022

2023

40 455

40 461

40 461

40 461

178
178

178
178

178
178

178
178

-10 950
-600
-11 550

-10 950
-1 200
-12 150

-10 950
-1 200
-12 150

-10 950
-1 200
-12 150

155
297
452

155
297
452

155
297
452

155
297
452

-10 920
29 535

-11 520
28 941

-11 520
28 941

-11 520
28 941

-5 000
0
-5 000
-5 000
24 535

-5 000
10 000
5 000
5 000
33 941

-5 000
0
-5 000
-5 000
23 941

-5 000
10 000
5 000
5 000
33 941

Sammendrag budsjett
Programområde P18 har et driftsbudsjett på 32,8 millioner kroner. Budsjettet dekker driften av det
politiske styringssystemet i Drammen kommune, inkludert bevilgning til revisjon og sekretariatstjenester
i regi av kontrollutvalget. Budsjettet inkluderer også halvårseffekt av kommunalt ombud. Dersom
ordningen videreføres må det bevilges midler til dette.
Endringer fra 2019 til 2020
Kommune- og fylkestingsvalg
Kommunenes avsetning til gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 trekkes ut av
programområdet for 2020.
Ombud for kommunale tjenester - prøveordning 2018-2019
Drammen kommune etablerte i 2018 en prøveordning med ombud for kommunale tjenester. Ordningen
var ett av tiltakene i rådmannens oppfølging av Deloittes rapport om byggesaksavdelingen i Drammen.
Ordningen skal bidra til å gjenopprette og styrke tilliten til kommuneorganisasjonen, sikre transparens
og innsyn og øke innbyggernes mulighet til å få ivaretatt sine rettigheter. Rådmannen anbefalte at et
kommunalt ombud for alle kommunale saker skal ha en veiledende og rådgivende rolle.
Ombudet ble opprettet som prosjektstilling frem til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse avhengig
av bystyrets behandling av evaluering av ombudsrollen høsten 2019, og evt. beslutning om videreføring i
den nye kommunen.
Rådmannen vil i løpet av våren legge frem en sak for kommunestyret om videreføring av
ombudsordningen. Ordningen er derfor foreløpig finansiert med halvårseffekt i 2020 inntil endelig
vedtak er fattet.
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Nye tiltak
Besparelse politikergodtgjørelse
Besparelsen er basert på at åtte partier skulle være representert i kommunestyret. Etter
kommunestyrevalget er det ti partier som er representert. Dette anslaget må derfor revideres. Foreløpig
anslag opprettholdes inntil det er foretatt en ny vurdering.
Valgavvikling
Det skal gjennomføres valg i økonomiplanperioden, og det tilføres midler i valgårene.
Investeringer
De politiske organene i Drammen kommune skal avholde sine møter i Drammen rådhus. Med flere
representanter i kommunestyre og formannskap, vil eksisterende kommunestyre- og formannskapssal
være for trange til å gi tilfredsstillende forhold for innbyggere som ønsker å følge møtene og for media.
Rådmannen vil komme tilbake til tiltak i egen sak.
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Eierstyring og eierskap
Aktuelle prosesser
Drammen kommunes eierpolitikk
For å sikre at Drammen kommune utøver god og aktiv eierstyring, er det behov for at kommunen har en
tydelig eierpolitikk. Drammen kommunes eierpolitikk vil være redskapet kommunestyret har for
utøvelse av målrettet, forutsigbar og langsiktig eierstyring. Eierpolitikken skal bidra til god politisk
styring og kontroll samt gi rammene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. Forventningene
som kommer til uttrykk i kommunens eierpolitikk gjelder for alle selskaper kommunen har eierinteresser
i, uavhengig om det er kommunale foretak eller selskaper som Drammen kommune eier alene eller
sammen med andre. Gjennom eierpolitikken etablerer kommunestyret overordnede prinsipper for
kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Det er naturlig at eierpolitikken blant annet omhandler
kommunens oppfølging av selskapene og eiers forventninger til samfunnsansvar, utbytte, avkastning og
selskapsstyrenes rolle og ansvar.
Kommunens eierpolititikk må være robust i betydningen forutsigbar og langsiktig, blant annet fordi
eierpolitikken trekker opp rammer for selskapenes egne planer og strategier. Rådmannen er av den
oppfatning at eierpolitikken i utgangspunktet gjennomgås tidlig i hver kommunevalgperiode og slik sett
etableres for en fireårsperiode. Eierpolitikken kan likevel justeres ved behov i løpet av fireårsperioden
som følge av vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring.
Tidligere Drammen kommune har hatt et større antall eierposisjoner og har i større grad enn tidligere
Svelvik og Nedre Eiker dedikert ressurser til strukturert arbeid med eierstyring. Rådmannen ser det som
naturlig å vurdere det arbeidet som særlig tidligere Drammen kommune har utført på
eierstyringsområdet inn i arbeidet med ny eierpolitikk for Drammen kommune.
Formannskapet er kommunens eierutvalg. Kommunens eierpolitikk vedtas av kommunestyret etter
innstilling fra formannskapet. Utforming av eierpolitikk bør ses i sammenheng med overordnet
planarbeid i kommunen som vedtas av kommunestyret. Med dette som utgangspunkt legger
rådmannen opp til at kommunestyret i 2020 får seg forelagt sak om kommunens eierpolitikk.
Etablering av Drammen kommune og gjennomgang av eierposisjoner
Som en del av arbeidet med å etablere den nye kommunen er det kartlagt hvilke selskaper, samarbeid
og foretak tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har eierposisjoner i. Også stiftelser som
kommunene har en rolle i forhold til er kartlagt. Fellesnemnda har behandlet oversikten og besluttet å
videreføre følgende kommunale foretak, noe som har fått tilslutning fra de tre kommunestyrene:
•
•
•

Drammen Eiendom KF
Drammensbadet KF
Hermannsenteret KF

Det vil bli fremmet egne saker om formell etablering, vedtekter og styrevalg i kommunestyret i
desember 2019.
Fellesnemnda har videre besluttet avvikling av følgende selskap/samarbeid, noe som også har fått
tilslutning fra de tre kommunestyrene:
•
•

Legevakta i Drammensregionen IKS (Interkommunalt selskap)
Drammen Parkering KF (kommunalt foretak)
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•
•
•
•
•

Drammen Drift KF (kommunalt foretak)
Drammensregionens IKT (samarbeid etter kommunelovens §27)
Kommuneadvokaten i Drammensregionen (samarbeid etter kommunelovens §27)
Kemneren i Drammensregionen (samarbeid etter kommunelovens §27)
Drammens interkommunale krisesenter (samarbeid etter kommunelovens §27)

Frem mot 1.1.20 er det arbeidet med å avvikle disse selskapene og føre tjenestene inn i
basisorganisasjonen i den nye kommunen. Samtidig er det for aktuelle tjenester arbeidet med å erstatte
denne type selskapssamarbeid med nabokommuner med vertskommuneavtaler. Rådmannen forventer
at alle formaliteter knyttet til avvikling av selskap og inngåelse av vertskommuneavtaler er ferdigstilt
primo 2020, herunder avslutning av regnskaper for 2019.
Kommunereformen har medført nye og større kommuner i Drammensregionen. Dette medfører
endringer av deltakerkommuner i flere av selskapene. Særlig gjelder dette de interkommunale
selskapene. For å sikre oppdaterte selskapsavtaler for de interkommunale selskapene (IKSene), har
selskapene gjennomgått sine selskapsavtaler. Denne gjennomgangen er mer av teknisk karakter, slik at
avtalene blant annet er korrekte hva gjelder deltakerkommuner og eierandeler. Oppdaterte avtaler må
behandles i selskapsorganene i de ulike IKSene, med sluttbehandling i kommunestyrene i samtlige
eierkommuner. Det legges opp til at oppdaterte avtaler behandles i aktuelle kommunestyrer ultimo
2019/primo 2020.
Rådmannen ser at kommunereformen innebærer at det er naturlig med en mer omfattende
gjennomgang av selskapsavtalene. Dette er et større arbeid med behov for mer omfattende
samhandlingsprosesser mellom eierne av selskapene. Rådmannen vil drøfte dette nærmere med
rådmennene i de øvrige eierkommunene og i dialog med selskapene vurdere når denne type arbeid bør
iverksettes. Rådmannen vil i den løpende rapporteringen holde kommunestyret orientert.

Drammen kommunes eierposisjoner
Drammen kommune har et betydelig antall eierposter fordelt på ulike selskapsformer. Disse er nærmere
spesifisert i tabellen nedenfor.
Oversikt over Drammen kommunes eierposter fordelt på selskapsform
Aksjeselskaper
Lindum AS
Drammen Scener AS
Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS
Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS
Svelvik Produkter AS
D-park AS
Vinn Industrier AS
Enter Kompetanse AS
Solberg Sport- og Kultursenter AS
Mjøndalen Sport- og Kultursenter AS
Brageteateret – Regionteater for Buskerud AS
Glitre Energi AS
Eiker Vekst AS
Drammen Kino AS
Byen Vår Drammen AS

Eierandel
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
84,3 %
52 %
50 %
50 %
50 %
50 %
33 %
32,9 %
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Aksjeselskaper
Vardar AS
Glitre Energi Nett AS
E 134 Haukelivegen AS
Ferjeselskapet Drøbak – Hurum – Svelvik AS
Filmparken AS
Interkommunale selskaper (IKS)
Drammensregionens Brannvesen IKS

Eierandel
26 %
8,18 %
2,43 %
2,23 %
0,84 %
65 %

Glitrevannverket IKS

70,86 %

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

62,8 %

Viken Kommunerevisjon IKS

25,6 %

Blindevannverket IKS

50 %

Vestfoldmuseene IKS

1,5 %

Kommunale foretak
Drammen Eiendom KF
Drammensbadet KF
Hermansenteret KF
Samvirkeforetak (SA)
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA
Biblioteksentralen SA
Interkommunalt samarbeid (§27-samarbeid)
Drammensregionens interkommunale havnevesen
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn

100 %
100 %
100 %
6,67 %
1,6 %
64 %
1/15

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
Øvrige
Samarbeidsalliansen Osloregionen (forening)
Osloregionens Europakontor (forening)
Sameiet Svelvik papirfabrikk (sameie)
Sameiet Fossekleiva (sameie)
AL Viken Skog (andelslag)
Stiftelser o.l.
Drammen kommunale pensjonskasse

Ikke eierskap

Stiftelsen Drammens Museum

Ikke eierskap

Stiftelsen Drammens Teater og kulturhus

Ikke eierskap

Stiftelsen Åssiden eldresenter

Ikke eierskap

Drammen kommunes utleieboliger

Ikke eierskap

Erik Børresen stiftelse

Ikke eierskap

Drammen og Kongsberg vernelagsstiftelse

Ikke eierskap

Stiftelsen Blå Kors Drammen

Ikke eierskap

Fossesholm eiendomsstiftelse

Ikke eierskap

Nedre Eiker boligstiftelse

Ikke eierskap

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling

Ikke eierskap

Stiftelsen Portåsen

Ikke eierskap

Stiftelsen Verkstedet Industri- og kulturhistoriske senter

Ikke eierskap
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For flere av de ovennevnte eierposisjonene har eier/eierne utarbeidet eierstrategier. Eierstrategiene
angir målet med eierskapet, definerer styringsdialog og eiers forventninger til selskapet hva gjelder
kvalitet, effektivitet, finansielle føringer og rapportering. Flere av eierstrategiene forutsettes revidert
etter en gitt tidsperiode.
I tillegg er det selskap hvor det i dag ikke finnes eksplisitte eierstrategier, hvor eierstyring skjer med
utgangspunkt i blant annet føringer lagt i politisk sak om etablering av selskapet, vedtekter og løpende
eierdialog. For disse selskapene vil det være behov for å utvikle tydelige eierstrategier som i større grad
sammenfatter overordnede rammer for eierstyringen fra eier(ne). Rådmannen vil vurdere det samlede
behovet for revidering og etablering av eierstrategier og på bakgrunn av dette foreta en prioritering om
hvilke eierstrategiske prosesser som bør iverksettes. Rådmannens prioritering vil bli forankret i
formannskapet.
Tidligere Drammen kommune har hatt en digital, web-basert løsning som viste kommunens eierpolitikk
og kommunens eierposisjoner med utvalgte nøkkeltall. Denne har blitt oppdatert jevnlig. Erfaringen fra
tidligere Drammen kommune er at en slik web-basert løsning er nyttig for å formidle kommunens arbeid
på eierstyringsområde og som grunnlag for løpende rapportering til kommunestyret om overordnet
status for eierposisjonene. Rådmannen legger opp til at Drammen kommune viderefører og -utvikler en
slik digital løsning som en integrert del av kommunens nettside. Det planlegges at denne vil være på
plass primo 2020.
Kommunens eierpolitikk vil trekke opp prinsipper for styrevalg. Styrevalg skjer normalt på våren i
tilknytning til generalforsamlinger og representantskapsmøter. Kommunestyret velger styrene til
kommunale foretak. For noen selskap er det oppnevnt valgkomiteer som forbereder styrevalgene. For
øvrige selskap har rådmannen en tilretteleggingsrolle. For å sikre gode prosesser med å forberede
styrevalg, er det behov for tidlige avklaringer om gjenvalg og valg av nye styremedlemmer. I påvente av
etablering av ny eierpolitikk for Drammen kommune legger rådmannen opp til å arbeide etter de
prinsipper som til nå har vært førende for forberedelse av styrevalg til selskap og foretak.

Utbytte og eieruttak
Utbytte fra aksjeselskap
Kommunen har store verdier gjennom ulike selskap. De viktigste er Glitre Energi AS, Vardar AS, Lindum
AS, Drammen Kino AS, Drammen kommune Eiendomsutvikling AS, samt Thamsgaten Parkeringshus AS
og Grev Wedel Parkeringshus AS. Selskapene forventes å gi betydelige årlige inntekter i form av utbytte.
Utbytte fra aksjeselskap baseres på resultater i regnskapsåret, og fastsettes derfor normalt ikke før på
våren i budsjettåret etter. Det hefter derfor usikkerhet om hvilket nivå vi kan forvente i 2020. Det er
likevel budsjettert med 98,8 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskap i 2020. I tillegg kommer utbytte
fra parkeringshusene som inngår i eieruttak via Drammen Eiendom KF. Utbyttene tilsvarer om lag
45 prosent av budsjetterte renteutgifter i lånefondet.
Som informasjon vises tabellen nedenfor hvilke utbytter kommunene mottok i 2019. Det vises forøvrig
til omtale av Vardar AS som har signalisert et utbytte til Drammen kommune på om lag 15 millioner
kroner i 2020.
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Millioner kroner

DK - Glitre Energi AS
DK - Lindum AS
DK- Drammen Kino AS
DK - Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS
NDK - Vardar AS
NEK - Glitre Energinett AS
Sum utbytte

Regnskap 2019

Budsjett 2019

-71,9
-17,6
-2,8

-57,5
-23,0
-2,0
-2,0

-6,7
-99,0

-4,8
-89,3

Eieruttak fra kommunale foretak
Eieruttak fra kommunale foretak er å betrakte som utbytte fra aksjeselskap. Eieruttaket fastsettes av
kommunestyret. For kommunale foretak som mottar tilskudd fra kommunen, Hermannsenteret KF og
Drammensbadet KF, er det unaturlig å sette krav til eieruttak. Drammen Eiendom KF generer imidlertid
overskudd, og rådmannen legger til grunn et eieruttak i 2020 på 87,4 millioner kroner. Se forøvrig
omtale under hvert foretak.
Eiertilskudd til AS, KF, interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeid etter
kommunelovens §27
Rådmannen foreslår, hvor ikke annet er omtalt, som en hovedregel at tilskudd til selskap der kommunen
er eier justeres tilskuddene med deflator på 3,1 prosent.
Som grunnlag for vurdering av nivået på eiertilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS har
rådmannen koordinert seg med rådmennene i øvrige eierkommuner. Rådmennene har som
utgangspunkt blitt enige om å foreslå økning av tilskuddet til Drammensregionens brannvesen (DRBV)
og Sør-Øst 110 sentralen neste år. For Drammen innebærer økningen om lag 5,3 millioner kroner.
Økningen skyldes blant annet at Sande går ut av samarbeidet i DRBV. 110-sentralen får merkostnader i
forbindelse med ny sentral i Tønsberg, og dessuten går Røyken og Hurum ut av samarbeidet om 110sentralen. Rådmannen budsjetterer med kostnadsreduksjoner fra 2021 og legger til grunn en forventing
om at DRBV tilpasser driftsnivået til de endrede rammeforutsetningene.
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Kommunale foretak
Drammen Eiendom KF
Det er vedtatt at eiendomsforvaltningen i Drammen skal ivaretas gjennom et kommunalt foretak etter
modell av tidligere Drammen Eiendom KF. Vedtekter for foretaket legges frem for politisk behandling i
desember 2019.
Drammen Eiendom KF skal ha ansvar for drift, vedlikehold, oppgradering og bygging av all
bygningsmasse som ikke er knyttet til infrastruktur (vei, vann, avløp, park etc.).
Drammen Eiendom KF har eget regnskap med balanseregnskap (eiendeler og gjeld) og resultatregnskap
(inntekter og utgifter).
Åpningsbalanse og kapitalforhold
Endelig åpningsbalanse for foretaket vil først bli fastsatt våren 2020, når regnskapene for 2019 er
endelig avlagt.
Som grunnlag for husleie og kapitaloverføringer på nåværende tidspunkt legges det foreløpig til grunn
balanseverdier fra 1.1.2019. Endringer som følge av nyinvesteringer og avskrivninger i 2019 blir korrigert
inn mot 1. tertialrapport 2020.
Drammen Eiendom KF får tilført eiendomsmasse fra de tre tidligere kommunene. Det som ligger i
tidligere Drammen Eiendom KF, samt definerte eiendommer fra Svelvik og Nedre Eiker overføres til
bokførte verdier.
Det pågår fortsatt en kartlegging av hvilke eiendommer som overføres, men foreløpig er
eiendomsverdiene anslått til cirka 5,4 milliarder kroner:

Gjeld og egenkapital
Drammen eiendom KF får samtidig overført ansvaret for den gjelden som er knyttet til eiendom,
foreløpig anslått til om lag 4,8 milliarder kroner. Drammen Eiendom KF låner penger av kommunens
internbank, lånefondet.
Endelig åpningsbalanse som fastsettes i 1. tertial 2020, vil bli justert etter avskrivninger og nye anlegg og
låneopptak som blir etablert i løpet av 2019 og 2020.

Renter
Drammen Eiendom KF betaler renter og avdrag på lånene til kommunens lånefond. I 2019 betaler
tidligere Drammen Eiendom KF en rente på 3,5 prosent. Det er hensiktsmessig at renten på lånene som
overføres fra Nedre Eiker er lik. Avhengig av renteutvikling vil det være naturlig å vurdere rentenivået på
disse lånene inn mot neste økonomiplan 2021-24. Lånefondet betaler noe lavere renter ute i markedet.
Overskudd som oppstår i lånefondet vil overføres som inntekt til kommunekassen.

Avdrag
Drammen Eiendom KF betaler avdrag til lånefondet på samme må som kommunen i henhold til
kommunelovens økonomireglement.
Avdragene basert på gjelden per 1.1.2019 er foreløpig beregnet til 159,9 millioner kroner, noe som
innebærer en nedbetaling av gjelden over 30 år.
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Husleie
Drammen Eiendom KF har inntekter ved at det beregnes en husleie per eiendom. Husleiene skal dekke
de nevnte renter og avdrag, samt forvaltnings, drifts- og vedlikeholdskostnader.
Ved siden av husleie fra kommunen har Drammen eiendom KF inntekter fra privatpersoner og
selskap (boliger, festetomter, areal) og interkommunale selskap (kontor og formålsbygg).

Husleie i Budsjett 2020
Drammen kommune skal betale husleie til Drammen Eiendom KF i 2020. Ettersom endelig
åpningsbalanse (eiendomsverdier og gjeld) ikke er kjent per dato baseres foreløpig budsjettet på de
tallstørrelser som er kjent per dato.
For eiendommer i Drammen er det naturlig å videreføre de husleier som betales til tidligere Drammen
Eiendom KF.
Nye Drammen Eiendom KF overtar ansvar for de ressursene, i form av personell og budsjettmidler, som
har blitt benyttet innenfor eiendomsområdet i de tidligere kommunene. Dette skal dekke kostnader til
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
For nye bygg beregnes foreløpig et påslag i husleien for disse FDV-kostnadene på 350 kroner per m2,
tilsvarende det som tidligere Drammen har hatt. Dette er basert på normtall i bransjen. Størrelsen på
FDV-andelen av husleien er avhengig av tjenesteleveranser og kvalitet, og må vurderes inn mot 1.
tertialrapport 2020 og økonomiplan 2021-24.
Variable kostnader knyttet til energi, renhold og renovasjon dekkes direkte av virksomhetene i tillegg til
husleien.

Resultatbudsjett
Drammen Eiendom KF (DEKF) har lagt frem et utkast til budsjett for 2019 med en forventet omsetning
på om lag 937 millioner kroner. For 2019 forventer foretakets styre et resultat før eiendomssalg på
89,8 millioner kroner. Etter salg av eiendom forventes et årsresultat på 102,8 millioner kroner.

Eieruttak
Drammen kommune henter ut avkastning fra Drammen Eiendom KF gjennom årlige eieruttak. Dette kan
sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap, og reflekterer avkastning på foretakets egenkapital.
Inntekter fra salg av eiendom er en kapitalinntekt som i sin helhet forutsettes benyttet til
egenfinansiering av nye investeringer.
Eieruttak videreføres i nye Drammen Eiendom KF, og med justering med kommunal deflator foreslås
eieruttaket for 2020 fastsatt til 87,4 millioner kroner.
Drammensbadet KF
Resultatbudsjettet
Budsjettinnspill fra styret i Drammensbadet KF følger som vedlegg. Styret ber om økt tilskudd utover
deflatorjustering med 1,3 millioner kroner, noe de mener er nødvendig for forsvarlig drift av anlegget i
2020. Drammensbadet mottar i 2019 et tilskudd på 22,7 millioner kroner. Rådmannen har overfor andre
virksomheter i kommunen lagt til grunn en videreføring av dagens nivåer i rammetilskudd. Det er derfor
unaturlig nå å prioritere økte midler til Drammensbadet KF utover deflator. Tilskuddet
deflatorjusteres med 3,1 prosent og foreslås derfor satt til 23,4 millioner kroner i 2020. Med forventing
om at foretaket driver i balanse i 2020.
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Billettprisene er av foretaket i gjennomsnitt økt med om lag 4,3 prosent for bade- og velværebilletter og
3,4 prosent for årskort, noe som innebærer om lag samme prisnivå som konkurrerende svømmehaller
og badeanlegg i samme størrelse som Drammensbadet. Sterk konkurranse i treningsmarkedet tilsier en
mer moderat prisvekst på årskort.
Foretaket har lagt til grunn 350 000 besøkende gjester for hvert av årene fra 2020 til 2023.

Investeringsbudsjettet
Foretaket legger til grunn en samlet investeringsramme til oppgradering av inventar, maskiner o.l. på 9
millioner kroner i perioden 2020-2023, fordelt med 3,0 millioner kroner i 2020 og deretter 2 millioner
kroner per år. Større investeringer i 2020 er anskaffelser knyttet til garderober, boblekar og basseng.
For øvrig vises til nærmere omtale i Drammensbadet KF’s forslag til økonomiplan 2020-2023 som følger
som vedlegg.
Hermansenteret KF
Hermansenteret KF har som formål å videreutvikle og drifte eldresenter i Mjøndalen. Virksomheten
innebærer middagsservering, aktiviteter, foreningsvirksomhet og annet. Foretaket skal legge til rette for
at det utvikles samarbeid og samhandling mellom det offentlige og frivillige organisasjoner.
Virksomheten skal primært innrettes mot alders- og uførepensjonister, funksjonshemmede og personer
over 60 år. Virksomheten skal primært konsentreres om forebyggende tiltak ved å stimulere brukernes
evner, krefter og erfaring i felles løft for å forhindre sosial isolasjon og passivitet.
Rådmannen vil nærmere vurdere hvorvidt foretaksmodellen er hensiktsmessig sett i lys av den
virksomhet foretaket utøver.
Hermannsenterets styre har fremlagt et budsjettforslag med driftbudsjett i balanse, forutsatt et tilskudd
fra kommunen på 440 000 kroner. Dette tilsvarer nåværende tilskudd deflatorjustert.

Øvrige selskaper
Rådmannen legger opp til å benytte kommunens nettside for en nærmere presentasjon av de ulike
selskap som er i kommunens eierportefølje, jfr. tidligere omtale av web-basert løsning for å formidle
kommunens eierpolitikk og eierposisjoner. Der hvor det skjer endringsprosesser som forutsetter
politiske avklaringer og/eller at rådmannen holder kommunestyret godt orientert, vil dette skje gjennom
egne saker eller nærmere omtale i det løpende plan- og rapporteringsarbeidet.
Vardar AS og ny eierstruktur

Bakgrunn
Vardar AS er et energikonsern som er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og
omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Glitre Energi AS, Bioenergi og Vindkraft. Buskerud
fylkeskommune eier samtlige A-aksjer i selskapet. I tillegg eier kommunene i Buskerud B-aksjer.
Buskerud fylkeskommune opphører å eksistere fra 1.1.20 som følge av etablering av nye Viken
fylkeskommune. Fra samme tidspunkt opphører Buskerud fylkeskommunes eierskap i Vardar AS.
Kommunene i Buskerud får fra 1.1.20 full kontroll over selskapet som blant annet innebærer
stemmerett og rett til utbytte. Denne endringen i Vardars eierskap følger av gjeldende aksjonæravtale
fra 2005. Aksjonæravtalen har blant annet formuleringer som medfører at eierskapet i Vardar AS
overdras fra Buskerud fylkeskommune til kommunene i Buskerud fra 1.1.20.
Når kommunene i Buskerud overtar eierskapet i Vardar AS, vil selskapet ha 19 kommuner som eiere.
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Vardar AS forvalter betydelige verdier og det er behov for at kommunene i Buskerud ivaretar sitt
eierskap i selskapet på en god, samordnet og forutsigbar måte. I forbindelse med et informasjonsmøte
som Buskerud fylkeskommune avholdt for kommunene i juni, ble det oppfordret til at det ble nedsatt en
administrativ gruppe for å samordne kommunene. Rådmennene i Buskerud har oppnevnt en
administrativ arbeidsgruppe ledet av rådmannen i Drammen kommune. Arbeidsgruppen har til hensikt å
legge overordnet til rette for kommunenes nye eierrolle gjennom koordinert politisk behandling av
hvilke prosesser som må gjennomføres ved overtakelsen av eierskapet i Vardar AS. Rådmannen legger
med dette frem forslag til prosess fra arbeidsgruppen og anbefaler tilslutning til denne.
Eiere og eierandeler i Vardar AS per 1.1.20 (tabellen forutsetter at Vardar sletter egne aksjer som overtas
fra BFK)*
Eiere
Drammen kommune
Flå kommune
Hemsedal kommune
Hole kommune
Kongsberg kommune
Lier kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune
Sigdal kommune

Eierandel
26,08 %
0,21 %
0,39 %
1,88 %
12,07 %
13,13 %
0,54 %
11,70 %
2,30 %

Ål kommune

0,96 %

Eiere
Flesberg kommune
Gol kommune
Hol kommune
Asker kommune
Krødsherad kommune
Nes kommune
Modum kommune
Rollag kommune
Øvre Eiker kommune

Eierandel
1,13 %
0,90 %
0,94 %
14,06 %
0,76 %
0,72 %
3,54 %
0,63 %
8,06 %

*Fordelingen av aksjer følger av prinsippet som Buskerud fylkesting sluttet seg til i juni 2005 der
nøkkelen er 50 prosent vekt på folketall per 1.1.05 og 50 prosent vekt på de kommunale e-verkenes
historiske kraftkjøp fra Fylkesverket.
Nærmere om Vardar AS
Vardars formål er i henhold til selskapets vedtekter:
•
•
•

å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter.
å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ
energi.
produksjon av elektrisk energi

Vardar AS eier fire større virksomheter som ved inngangen til 2019 i sum er bokført til cirka 3 milliarder
kroner:
•
•
•
•

Glitre Energi AS (energi- og nettkonsern hvor Drammen kommune eier 50 prosent av aksjene)
Vardar Vannkraft AS (heleid vannkraftvirksomhet)
Vardar Boreas AS (heleid vindkraftvirksomhet)
Vardar Varme AS (heleid fjernvarmevirksomhet)

Vardars investeringer i de nevnte virksomheter er finansiert med om lag 1,3 milliarder kroner i
rentebærende lån og rundt 1,7 milliarder kroner i egenkapital.
I 2018 solgte Vardar AS vindkraftselskapet Nelja Energia til det statlige Eesti Energia i Estland med en
samlet transaksjonsverdi på 488 millioner Euro. Salget av selskapet i Estland ga grunnlag for nedbetaling
av banklån på om lag 1,25 milliarder kroner. Vardar AS leverte et regnskap for 2018 etter skatt på 796
millioner kroner. For 2018 er det vedtatt et utbytte til Buskerud fylkeskommune på 740 millioner kroner.
Selskapets styre gir uttrykk for at Vardar i 2019, etter at salg i Baltikum og utbetaling av utbytte til
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Buskerud fylkeskommune er gjennomført, er et solid regionalt kraftselskap som er godt posisjonert og
finansiert for videre vekst og utvikling. Ekstern verdivurdering av Vardar AS foretatt av Pareto i mai 2019
viser en verdivurdert egenkapital på rundt 5 milliarder kroner. Den bokførte verdien av egenkapitalen i
Vardars regnskaper er som nevnt over på cirka 1,7 milliarder kroner.
Det er lagt til grunn at utbytte for 2019 tilfaller kommunene som eiere i Vardar AS. Styret i Vardar AS har
gjort en helhetsvurdering av mulig utbytte for 2019 basert på forventede resultater og
kontantstrømmer, og hensyntatt både långiveres betingelser og selskapets kapitalbehov til å håndtere
utvikling og risiko. Basert på disse forhold mener styret at det er grunnlag for at utbytte for 2019 kan
utgjøre 60 millioner kroner. Utbytte vil bli fordelt etter eierandel. Utbytte for 2019 vil normalt bli
utbetalt etter gjennomført generalforsamling våren 2020.

Anbefalt prosess for kommunenes overtakelse av eierskapet i Vardar AS
Styret i Vardar AS legger vekt på en ryddig overføring av eierskapet i selskapet og at kommunene tidlig
kommer i posisjon til å utøve god og aktiv eierstyring. I første omgang handler dette om at kommunene
som eiere iverksetter prosesser og etablerer styringsdokumenter som reflekterer selskapets nye
eierstruktur. Forhold som må belyses knytter seg blant annet til selskaps- og konsesjonsrettslige
spørsmål og rammer for eierstyring. I dialog med selskapets ledelse har arbeidsgruppen oppnevnt av
rådmennene vurdert det slik at det legges til rette for følgende:
1. Det planlegges ekstraordinær generalforsamling som Vardar AS innkaller til i desember 2019 for
å:
•
•

vedta nye og oppdaterte vedtekter for Vardar AS med nytt eierskap.
velge valgkomite som skal forberede styrevalg på ordinær generalforsamling våren 2020.

2. Gjeldende aksjonæravtale gjennomgås med sikte på nødvendige oppdateringer som følger av et
utvidet eierskap bestående av alle kommunene i Buskerud. Det vurderes hvorvidt det er behov
for eiermøte forut for generalforsamling i desember 2019 og det vurderes rutiner for
regelmessige eiermøter fremover.
Det er viktig med god gjennomføring av nevnte oppgaver. Etter enighet blant rådmennene foreslår
rådmannen at oppnevnt arbeidsgruppe blant rådmennene i eierkommunene gis en saksforberedende
rolle. Noe av det første som må avklares er sammensetning av valgkomité som skal velges på
generalforsamlingen i desember 2019.
Kommunene har i dag ulik praksis for oppfølging av eierskap. Det normale er at rådmennene har en
forberedende rolle og at de formelle posisjonene ivaretas av ordførerne. Dette innebærer at
valgkomiteen bør bestå av ordførere og ha 4-7 medlemmer. Det er også ulik praksis mellom
kommunene for oppnevning av styremedlemmer. Enkelte kommuner har en etablert praksis som
innebærer at styremedlemmer ikke har politiske verv i kommunen. Dette er spørsmål som må avklares
nærmere når kommunene skal utarbeide felles eierstrategi for Vardar AS. En ny eierstrategi for
selskapet vil sannsynligvis ta noe tid å få på plass, da denne type saker krever grundig og omforent
arbeid som også må vedtas i alle de 19 eierkommunene. Forvaltning av eierandeler og
aksjeoverdragelser er av de forhold som kommunene må drøfte nærmere i en eierstrategisk prosess og
som i neste omgang blir gjenstand for omtale i ny aksjonæravtale og nye vedtekter.
Selskapet og selskapets styre er beredt til å bistå i arbeidet. Endelige forslag fra arbeidsgruppa forankres
blant rådmennene i eierkommunene.
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Det eksisterer en egen aksjonæravtale fra 2015 mellom Vardar AS og Drammen kommune om Glitre
Energi AS. Denne avtalen påvirkes ikke av eierskifte i Vardar AS.
Drammensregionens interkommunale havnevesen (Drammen Havn)
Sammen med øvrige eierkommuner er det igangsatt en eierstrategisk utredning for
Drammensregionens interkommunale havnevesen. Bakgrunnen for denne prosessen er at det er vedtatt
ny kommunelov og ny havnelov, som begge ventes å tre i kraft fra nyttår. Ny kommunelov innebærer
blant annet at dagens § 27- samarbeid vil falle bort og må erstattes av en ny selskapsform. Ny havnelov
innebærer blant annet at det under gitte forutsetninger åpnes for eierutbytte. I tillegg samler Drammen
havn sin virksomhet på Holmen, der virksomheten planlegger store investeringer i ny infrastruktur.
Parallelt med dette er det arbeidet med en ny reguleringsplan for Holmen, som har vært ute til offentlig
ettersyn.
Vista Analyse og Kluge advokatfirma har bistått med en utredning, som gir juridiske, finansielle og
organisatoriske råd og anbefalinger inn i den videre eierstrategiske prosessen. Denne prosessen vil
foregå i samarbeid med de øvrige eierne, som vil være Asker og Lier kommuner, hver med en eierandel
på 18 prosent. Den nye kommuneloven åpner for et overgangsvindu på inntil fire år for å fase ut
samarbeid etter §27 i tidligere kommunelov, slik at dagens selskapsorganisering i prinsippet kan
videreføres i inneværende valgperiode. Rådmannen ser utviklingen av en eierstrategi for Drammen havn
i sammenheng med utviklingen både av en kommuneplan for den nye kommunen, kommuneplanens
arealdel, strategisk næringsplan og en eierpolitikk som rammer inn kommunens samlede
bedriftsportefølje. Rådmannen anbefaler derfor at dette tidsvinduet på inntil fire år benyttes til å
videreutvikle et kunnskapsgrunnlag i samråd med de øvrige eierkommunene, som til dels kan bidra inn i
arbeidet med nevnte styringsdokumenter, og samtidig danne grunnlag for en fremtidig eierstrategi for
nye Drammen havn.
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Medarbeidere
Etablering av ny organisasjon
En ny organisasjon etableres i 2020. Medarbeidere, prosesser, strukturer og systemer fra Nedre Eiker,
Drammen og Svelvik, skal finne sin form og kultur i ny kommune. Presset på organisasjonen for å få til
dette vil være betydelig, samtidig med at det forventes at tjenesteproduksjonen skal nå kvalitative og
kvantitative mål fra oppstart.
I virksomhetsoverdragelsen fra Nedre Eiker, Drammen og Svelvik er det i alt overført rundt 6 600
medarbeidere tilsvarende om lag 5 600 årsverk til ny kommune.
Statistikker som beskriver fordeling av eksempelvis kjønn, alder og kompetansefordeling utarbeides i
løpet av første halvår 2020, men sammensettingen vil ikke være vesentlig forskjellig fra utgangspunktet i
de tre kommunene. Det betyr at det må forventes en kvinneandel opp mot 80 prosent og at andelen av
årsverk som er 55 år eller eldre er i størrelsesorden 25 prosent.
Arbeidet med å sikre rett kompetanse på rett sted fortsetter inn i ny kommune. Kommunene har så
langt i 2019 rapportert turnover i størrelsesorden 7 prosent.
Bemanningskontroll
Det vil i planperioden være behov for god kontroll av bemanningen. Dimensjoneringen av ny
organisasjon har tatt høyde for en effektivisering på 100 årsverk og økonomien i den nye kommunen er
slik at det må effektiviseres tilsvarende ytterligere 50 årsverk. Rådmannen vil derfor følge bemanningen
tett og involveres i beslutninger før ekstern utlysning bortsett fra brukerrettede sykepleier/helsefag
arbeider stillinger der det allerede er påvist et stadig økende rekrutteringsbehov i takt med den
demografiske utvikling.
Mermedbestemmelse
Rådmannen vil legge til rette for å fortsette det gode samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og
vernetjenesten som har vært i prosjektperioden forut for dannelsen av den nye kommunen. Partene har
utarbeidet en felles erklæring «Tyrifjord-erklæringen»
Visjon: Drammen Kommune skal være en foregangskommune hvor partssamarbeidet preger utviklingen
av gode tjenester til innbyggerne og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
Verdier: Åpenhet, tillit og involvering
Vårt samarbeid preges av mermedbestemmelse
•
•
•
•

Rolleforståelse
Åpen dør
Tidlig innsats
Trygge møtepunkter

Ledelse
I Drammen kommune er det etablert fire ledernivåer under rådmannen. Det er kommunaldirektører,
kommunalsjefer/stabsledere, virksomhetsledere og avdelingsledere. Alle ledere skal ha økonomi-,
personal- og fagansvar.
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Det er innplassert 273 ledere fra 1.1. 2020, 7 direktører, 15 kommunalsjefer/stabsledere 84
virksomhetsledere og 167 avdelingsledere*.
*Her mangler avdelingsledere i skole. De vil være innplassert innen utgangen av 2019.
Det skal inngås lederavtaler som skal formulere presise forventninger til alle lederne.
Alle må ha en felles forståelse av målsettinger og strategier, og alle må kunne se sin egen innsats som
viktig for å oppnå målene. Det er avgjørende at alle får bidra med sin kompetanse og kunnskap og tar
ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og en attraktiv arbeidsplass.
Innen utgangen av 2020 skal alle ledere ha påbegynt sin opplæring gjennom kommunens lederskole, for
å sikre etablering av en felles ledelsesplattform og ledelseskultur i den nye kommunen.
Attraktiv arbeidsgiver
Strategier for rekruttering og introduksjon av nye medarbeidere skal utvikles og kvalitetssikres. Dette for
å sikre at organisasjonen har tilstrekkelig tilfang av ønsket arbeidskraft. KS har utarbeidet analyser som
viser at rekrutteringsbehovet vil øke, spesielt innen helse og omsorg, i tråd med endringene i
befolkningen.

Det er satt et overordnet mål om at 90 prosent av de ansatte skal jobbe heltid i Drammen kommune.
Spesielt innen helse og omsorg er dette en utfordring, og det legges opp til et tett samarbeid med øvrige
kommuner og forskningsstiftelsen Fafo om dette.
En viktig del av rekrutteringsarbeidet er å legge til rette for lærlinger, praksisplasser og fagbrev.
Kommunen har per 1.1.20 143 lærlinger fordelt på følgende områder:
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•
•
•
•

helsefagarbeider
barne- og ungdomsarbeider
institusjonskokk
multimediagrafikerfaget

Kompetanse og kunnskapsdeling
I en delingskultur der ansatte og ledere finner gode løsninger sammen skal det legges til rette for at
kunnskap og kompetanse deles og at rollemodeller løftes frem. Gode idéer som har oppstått innen et
fagområde eller en sektor skal vurderes for mulig nytte innen andre områder. Det skal jobbes
systematisk med kontinuerlig kartlegging og videreutvikling av kompetanse. Kartleggingsbehovet skal ta
utgangspunkt i tjenesteområdenes behov og derigjennom innbyggernes behov.
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Vedlegg 1 - forskriftsskjemaer
1A Bevilgningsoversikt - drift
Beløp i 1000

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

-2 788 909
-3 016 295
-166 408
-5 971 612

-2 780 966
-3 034 738
-144 847
-5 960 551

-2 795 388
-3 052 691
-131 656
-5 979 736

-2 818 443
-3 074 275
-127 620
-6 020 338

5 852 303

5 814 596

5 750 849

5 702 879

332 300

332 300

332 300

332 300

6 184 604
212 991

6 146 897
186 346

6 083 149
103 413

6 035 179
14 841

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-127 952
-98 800
-3 000
142 861
206 200
119 309

-140 982
-100 800
-3 000
150 609
214 500
120 327

-153 362
-100 800
-3 000
167 709
234 900
145 447

-163 353
-100 800
-3 000
185 809
256 900
175 557

Motpost avskrivninger

-332 300

-332 300

-332 300

-332 300

0

-25 628

-83 440

-141 903

83 600
0
-83 600
0
0

100 000
0
-74 373
0
25 628

100 000
0
-16 560
0
83 440

100 000
0
41 903
0
141 903

0

0

0

0

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Sum generelle midler bevilget til drift
Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
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1B Bevilgninger - drift
Beløp i 1000

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan 2023

P01 Skole
P02 Barnehager
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
P06 Hjemmetjenester og institusjon
P07 Rus og psykisk helse
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
P09 Kultur, idrett og frivillighet
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
P11 Utbygging og samferdsel
P12 Vann, avløp og renovasjon
P13 Arealplan og miljø
P14 Ledelse, styring og administrasjon
P15 Samfunnssikkerhet
P16 Næringsutvikling
P17 Arbeid og inkludering
P18 Politisk styring
P19 Sentrale poster
Sum bevilgninger drift, netto

1 087 821
813 661
390 658
314 515
337 729
962 619
162 385
368 391
276 879
5 673
81 445
-136 759
47 860
414 073
90 681
11 627
0
24 535
598 512
5 852 303

1 119 754
825 151
397 939
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
277 328
4 973
80 509
-136 699
47 445
386 055
88 161
11 627
0
33 941
526 869
5 814 596

1 119 754
825 151
397 939
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
277 328
4 973
79 509
-136 699
45 545
386 755
88 161
11 627
0
23 941
475 322
5 750 849

1 119 754
825 151
397 939
316 770
338 288
965 478
162 669
368 339
277 328
4 973
78 509
-136 699
44 245
386 755
88 161
11 627
0
33 941
419 652
5 702 879

Herav:
Netto rente
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

0
0
5 852 303

0
0
5 814 596

0
0
5 750 849

0
0
5 702 879
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2A Økonomisk oversikt - investering
Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan 2023

842 675
0
12 000
360 000
69 189
1 283 864

1 100 000
0
12 000
360 000
70 031
1 542 031

1 100 000
0
12 000
360 000
70 843
1 542 843

1 100 000
0
12 000
360 000
70 682
1 542 682

-118 355
0
-5 000
0
0
-70 149
-977 622
-1 171 126

-166 570
0
-5 000
0
0
-75 631
-1 194 808
-1 442 009

-167 208
0
-5 000
0
0
-71 443
-1 199 186
-1 442 837

-167 212
0
-5 000
0
0
-71 282
-1 199 162
-1 442 656

-83 638
0
-29 100
0
-112 738

-100 022
0
0
0
-100 022

-100 006
0
0
0
-100 006

-100 026
0
0
0
-100 026

0

0

0

0

Fremført til inndekning i senere år (udekket)
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2B Bevilgningsoversikt – investering
Beløp i 1000

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
Sum
2020-2023

100 000
72 000
13 500
12 400
197 900

60 000
20 000
3 500
7 400
90 900

0
0
3 500
7 400
10 900

0
0
3 500
6 900
10 400

160 000
92 000
24 000
34 100
310 100

18 000
3 900
1 500
23 400

0
1 900
1 500
3 400

0
1 900
1 500
3 400

0
1 900
1 500
3 400

18 000
9 600
6 000
33 600

100 000
5 000
6 150
111 150

0
5 000
6 150
11 150

0
5 000
6 150
11 150

0
5 000
6 150
11 150

100 000
20 000
24 600
144 600

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Kommunale boliger
Oppgradering bygningsmassen boliger
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

17 650
8 150
25 800

12 650
8 150
20 800

12 650
8 150
20 800

12 650
8 150
20 800

55 600
32 600
88 200

P09 Kultur, idrett og frivillighet
Fotballhall Åssiden
Oppgradering arena, anlegg og natur
Inventar og utstyr kultur, idrett og frivillighet
Oppgradering bygningsmassen kultur, idrett og frivillighet
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet

75 000
3 600
1 900
2 600
83 100

0
3 600
1 900
2 600
8 100

0
3 600
1 900
2 600
8 100

0
3 600
1 900
2 600
8 100

75 000
14 400
7 600
10 400
107 400

P11 Utbygging og samferdsel
Flomsikring
Maskiner, biler, utstyr og inventar
Utredning og planlegging Infrastruktur og samferdsel
Park - Oppgradering og modernisering
Spiralen - Oppgradering
Trafikksikkerhet
Vei - oppgradering
Sum P11 Utbygging og samferdsel

9 750
3 225
25 000
15 650
115 000
8 750
20 350
197 725

9 750
3 225
20 000
15 650
15 000
8 750
20 350
92 725

9 750
3 225
20 000
15 650
0
8 750
20 350
77 725

9 750
3 225
20 000
15 650
0
8 750
20 350
77 725

39 000
12 900
85 000
62 600
130 000
35 000
81 400
445 900

P12 Vann, avløp og renovasjon
Oppgradering av dammer
Vann/avløp
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon

3 300
100 000
103 300

3 300
100 000
103 300

3 300
100 000
103 300

3 300
100 000
103 300

13 200
400 000
413 200

P14 Ledelse, styring og administrasjon
Digitalisering
Oppgradering bygningsmassen administrasjon
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon

32 700
2 500
35 200

31 700
2 500
34 200

31 700
2 500
34 200

31 700
2 500
34 200

127 800
10 000
137 800

P19 Sentrale poster
Oppgradering bygningsmassen Drammen Eiendom KF
Utredning og planlegging eiendomsprosjekter
Diverse investeringer Drammen Eiendom KF
Strategisk eiendomskjøp

12 500
30 000
5 350
17 250

12 500
30 000
5 350
17 250

12 500
30 000
5 350
17 250

12 500
30 000
5 350
17 250

50 000
120 000
21 400
69 000

P01 Skole
Brandengen Skole - Utvidelse
Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus
Inventar og utstyr skole
Oppgradering bygningsmassen- Skole
Sum P01 Skole
P02 Barnehager
Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020)
Inventar og utstyr Barnehage
Oppgradering bygningsmassen barnehager
Sum P02 Barnehager
P06 Hjemmetjenester og institusjon
Åskollen -Omsorgsboliger
Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjoner
Oppgradering bygningsmassen institusjoner
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon
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Udisponert investeringsramme
Sum P19 Sentrale poster
Sum 2B

0
65 100

670 325
735 425

765 325
830 425

765 825
830 925

2 201 475
2 461 875

842 675

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4 142 675

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
Sum
2020-2023

0

0

0

0

0

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
Sum
2020-2023

12 000
12 000

12 000
12 000

12 000
12 000

12 000
12 000

48 000
48 000

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
Sum
2020-2023

360 000
360 000

360 000
360 000

360 000
360 000

360 000
360 000

1 440 000
1 440 000

Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Sum 2B

Investeringer i aksjer og eiendeler
Beløp i 1000

Kjøp av aksjer og andeler
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Utlån
Beløp i 1000

Utlån
Utlån av egne midler
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3 Økonomisk oversikt drift
Beløp i 1000

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan 2023

-2 788 909
-3 016 295
-175 399
-736 148
-252 572
-518 270
-7 487 593

-2 780 966
-3 034 738
-153 838
-736 148
-252 572
-525 070
-7 483 331

-2 795 388
-3 052 691
-140 647
-736 148
-252 572
-528 170
-7 505 616

-2 818 443
-3 074 275
-136 611
-736 148
-252 572
-530 470
-7 548 519

3 316 120
1 089 307
2 489 621
473 235
332 300
7 700 584

3 433 286
1 035 517
2 395 339
473 235
332 300
7 669 677

3 423 286
1 035 517
2 344 692
473 235
332 300
7 609 030

3 433 286
1 035 517
2 289 022
473 235
332 300
7 563 360

212 991

186 346

103 413

14 841

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-127 952
-98 800
-3 000
142 861
206 200
119 309

-140 982
-100 800
-3 000
150 609
214 500
120 327

-153 362
-100 800
-3 000
167 709
234 900
145 447

-163 353
-100 800
-3 000
185 809
256 900
175 557

Motpost avskrivninger

-332 300

-332 300

-332 300

-332 300

0

-25 628

-83 440

-141 903

83 600
0
-83 600
0
0

100 000
0
-74 373
0
25 628

100 000
0
-16 560
0
83 440

100 000
0
41 903
0
141 903

0

0

0

0

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
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Vedlegg 2: samlet oversikt over programområdenes rammer med endringer
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
P01 Skole
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

1 036 990

1 066 822

1 066 822

1 066 822

Lønnsoppgjør 2019

32 321

32 321

32 321

32 321

Sum Tekniske justeringer

32 321

32 321

32 321

32 321

Gratisplasser SFO/AKS (færre barn)

-1 300

-1 300

-1 300

-1 300

Statlig finansiering av lærernorm

45 600

45 600

45 600

45 600

Sum Endringer fra 2019 til 2020

44 300

44 300

44 300

44 300

Vedtatt endring i bemanning

-14 700

-14 700

-14 700

-14 700

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-14 700

-14 700

-14 700

-14 700

-4 405

-4 405

-4 405

-4 405

2 274

2 274

2 274

2 274

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

-2 131

-2 131

-2 131

-2 131

Konsekvensjusteringer

59 790

59 790

59 790

59 790

1 096 780

1 126 613

1 126 613

1 126 613

Færre elever i grunnskolen

-4 800

-4 800

-4 800

-4 800

Sum Justering for befolkningsendring

-4 800

-4 800

-4 800

-4 800

Effektiviseringskrav

-6 659

-6 659

-6 659

-6 659

Sum Innsparingstiltak

-6 659

-6 659

-6 659

-6 659

Statsbudsjett: gratis SFO, barn med spesielle behov 5.-7. trinn

400

960

960

960

Statsbudsjett: inntektsgradert foreldrebetaling SFO, 1.-2. trinn

1 100

2 640

2 640

2 640

Statsbudsjett: tilskudd til leirskoleopphold

1 000

1 000

1 000

1 000

Sum Nye tiltak

2 500

4 600

4 600

4 600

-8 959

-6 859

-6 859

-6 859

1 087 821

1 119 754

1 119 754

1 119 754

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris

Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring

Innsparingstiltak

Nye tiltak

Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P02 Barnehager
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

793 745

805 236

805 236

805 236

Lønnsoppgjør 2019

15 059

15 059

15 059

15 059

Sum Tekniske justeringer

15 059

15 059

15 059

15 059

Kompensasjon bemanningsnorm

5 000

5 000

5 000

5 000

Sum Endringer fra 2019 til 2020

5 000

5 000

5 000

5 000

Vedtatt endring i bemanning

-2 600

-2 600

-2 600

-2 600

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-2 600

-2 600

-2 600

-2 600

11 196

11 196

11 196

11 196

807

807

807

807

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

12 003

12 003

12 003

12 003

Konsekvensjusteringer

29 462

29 462

29 462

29 462

823 208

834 698

834 698

834 698

Færre barn i barnehage

-3 700

-3 700

-3 700

-3 700

Sum Justering for befolkningsendring

-3 700

-3 700

-3 700

-3 700

Effektiviseringskrav

-4 347

-4 347

-4 347

-4 347

Sum Innsparingstiltak

-4 347

-4 347

-4 347

-4 347

Statsbudsjettet: økt foreldrebetaling barnehage

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

Sum Nye tiltak

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

Nye tiltak og realendringer

-9 547

-9 547

-9 547

-9 547

813 661

825 151

825 151

825 151

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris

Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring

Innsparingstiltak

Nye tiltak

Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P03 Forebyggende tjenester
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

392 950

400 231

400 231

400 231

Lønnsoppgjør 2019

9 023

9 023

9 023

9 023

Sum Tekniske justeringer

9 023

9 023

9 023

9 023

Aktive lokalsamfunn

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Sum Endringer fra 2019 til 2020

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Vedtatt endring i bemanning

-6 375

-6 375

-6 375

-6 375

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-6 375

-6 375

-6 375

-6 375

Deflator

956

956

956

956

Pris

270

270

270

270

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

1 226

1 226

1 226

1 226

Konsekvensjusteringer

1 374

1 374

1 374

1 374

394 324

401 605

401 605

401 605

Effektiviseringskrav

-2 016

-2 016

-2 016

-2 016

Sum Innsparingstiltak

-2 016

-2 016

-2 016

-2 016

1 250

1 250

1 250

1 250

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

Statsbudsjettet: tilskudd til rekruttering av psykologer

1 700

1 700

1 700

1 700

Tap av inntekt for Barnevernsvakta

1 200

1 200

1 200

1 200

Sum Nye tiltak

-1 650

-1 650

-1 650

-1 650

Nye tiltak og realendringer

-3 666

-3 666

-3 666

-3 666

390 658

397 939

397 939

397 939

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak
Aktive lokalsamfunn, rebevilgning
Færre enslige mindreårige flyktninger

Ramme 2020-2023

Side 247 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
P04 Helse
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

296 504

296 784

296 784

296 784

Lønnsoppgjør 2019

7 177

7 177

7 177

7 177

Sum Tekniske justeringer

7 177

7 177

7 177

7 177

600

600

600

600

Styrking Drammen helsehus

5 100

5 100

5 100

5 100

Sum Endringer fra 2019 til 2020

5 700

5 700

5 700

5 700

Vedtatt endring i bemanning

-1 560

-1 560

-1 560

-1 560

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-1 560

-1 560

-1 560

-1 560

2 735

2 735

2 735

2 735

734

734

734

734

3 469

3 469

3 469

3 469

14 786

14 786

14 786

14 786

311 290

311 570

311 570

311 570

Effektiviseringskrav

-1 625

-1 625

-1 625

-1 625

Sum Innsparingstiltak

-1 625

-1 625

-1 625

-1 625

Legevakt: Avtalefestet lønn til nattleger

1 350

1 350

1 350

1 350

Legevakt: Legebemanning natt, økte krav

2 000

2 700

2 700

2 700

225

225

225

225

Legevakt: Svartid legevaktsentral, økte krav

1 275

2 550

2 550

2 550

Sum Nye tiltak

4 850

6 825

6 825

6 825

Nye tiltak og realendringer

3 225

5 200

5 200

5 200

314 515

316 770

316 770

316 770

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020
Ny forskrift legespesialisering

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak

Legevakt: Nødnett

Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

319 726

320 285

320 285

320 285

Lønnsoppgjør 2019

7 501

7 501

7 501

7 501

Sum Tekniske justeringer

7 501

7 501

7 501

7 501

Vedtatt endring i bemanning

-1 890

-1 890

-1 890

-1 890

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-1 890

-1 890

-1 890

-1 890

-517

-517

-517

-517

373

373

373

373

-144

-144

-144

-144

5 467

5 467

5 467

5 467

325 192

325 752

325 752

325 752

Flere brukere i tjenesten

8 000

8 000

8 000

8 000

Sum Justering for befolkningsendring

8 000

8 000

8 000

8 000

Effektiviseringskrav

-1 664

-1 664

-1 664

-1 664

Sum Innsparingstiltak

-1 664

-1 664

-1 664

-1 664

Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere

3 200

3 200

3 200

3 200

Styrking av kjøpte tjenester

3 000

3 000

3 000

3 000

Sum Nye tiltak

6 200

6 200

6 200

6 200

12 536

12 536

12 536

12 536

337 729

338 288

338 288

338 288

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring

Innsparingstiltak

Nye tiltak

Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P06 Hjemmetjenester og institusjon
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

936 724

939 583

939 583

939 583

Lønnsoppgjør 2019

26 612

26 612

26 612

26 612

Sum Tekniske justeringer

26 612

26 612

26 612

26 612

900

900

900

900

Styrking nye tilrettelagte boliger Åskollen

2 500

2 500

2 500

2 500

Sum Endringer fra 2019 til 2020

3 400

3 400

3 400

3 400

Vedtatt endring i bemanning

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-3 853

-3 853

-3 853

-3 853

3 768

3 768

3 768

3 768

-85

-85

-85

-85

14 928

14 928

14 928

14 928

951 652

954 510

954 510

954 510

Økt vedtaksvolum i hjemmetjenesten

10 000

10 000

10 000

10 000

Sum Justering for befolkningsendring

10 000

10 000

10 000

10 000

Effektiviseringskrav

-6 383

-6 383

-6 383

-6 383

Sum Innsparingstiltak

-6 383

-6 383

-6 383

-6 383

Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere

2 250

2 250

2 250

2 250

Statsbudsjettet: dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens

5 100

5 100

5 100

5 100

Sum Nye tiltak

7 350

7 350

7 350

7 350

10 967

10 967

10 967

10 967

962 619

965 478

965 478

965 478

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020
Styrking felles nattjenesten

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring

Innsparingstiltak

Nye tiltak

Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P07 Rus og psykisk helse
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

154 492

154 776

154 776

154 776

Lønnsoppgjør 2019

3 671

3 671

3 671

3 671

Sum Tekniske justeringer

3 671

3 671

3 671

3 671

Samhandlingsreform rus og psykiatri

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Sum Endringer fra 2019 til 2020

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Vedtatt endring i bemanning

-2 100

-2 100

-2 100

-2 100

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-2 100

-2 100

-2 100

-2 100

88

88

88

88

Pris

351

351

351

351

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

440

440

440

440

-2 989

-2 989

-2 989

-2 989

151 503

151 787

151 787

151 787

Effektiviseringskrav

-718

-718

-718

-718

Sum Innsparingstiltak

-718

-718

-718

-718

Statsbudsjett: tilskudd til rekruttering av psykologer

850

850

850

850

Statsbudsjett: økt innslagpunkt ressurskrevende brukere

950

950

950

950

Styrking av kjøpte tjenester

7 000

7 000

7 000

7 000

Økt behov i tjenestene

2 800

2 800

2 800

2 800

Sum Nye tiltak

11 600

11 600

11 600

11 600

Nye tiltak og realendringer

10 882

10 882

10 882

10 882

162 385

162 669

162 669

162 669

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator

Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak

Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

331 759

331 708

331 708

331 708

Lønnsoppgjør 2019

3 827

3 827

3 827

3 827

Sum Tekniske justeringer

3 827

3 827

3 827

3 827

Introduksjonsstønad

7 000

7 000

7 000

7 000

Styrking kompenserende husleiestøtte

2 900

2 900

2 900

2 900

Styrking sosialhjelp

11 200

11 200

11 200

11 200

Sum Endringer fra 2019 til 2020

21 100

21 100

21 100

21 100

2 800

2 800

2 800

2 800

Vedtatt endring i bemanning

-6 300

-6 300

-6 300

-6 300

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

5 125

5 125

5 125

5 125

749

749

749

749

5 874

5 874

5 874

5 874

27 301

27 301

27 301

27 301

359 060

359 009

359 009

359 009

Effektiviseringskrav

-1 870

-1 870

-1 870

-1 870

Sum Innsparingstiltak

-1 870

-1 870

-1 870

-1 870

Statsbudsjettet: tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

11 200

11 200

11 200

11 200

Sum Nye tiltak

11 200

11 200

11 200

11 200

9 330

9 330

9 330

9 330

368 391

368 339

368 339

368 339

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning
Ny start og pilot lokalt knutepunkt

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak

Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
P09 Kultur, idrett og frivillighet
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

274 067

276 616

276 616

276 616

Lønnsoppgjør 2019

3 154

3 154

3 154

3 154

Sum Tekniske justeringer

3 154

3 154

3 154

3 154

-760

-760

-760

-760

Uttrekk av midler til engangsarrangementer på kultur

-1 450

-2 450

-2 450

-2 450

Sum Endringer fra 2019 til 2020

-2 210

-3 210

-3 210

-3 210

1 950

1 950

1 950

1 950

Vedtatt endring i bemanning

-4 550

-4 550

-4 550

-4 550

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-2 600

-2 600

-2 600

-2 600

4 521

4 521

4 521

4 521

304

304

304

304

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

4 825

4 825

4 825

4 825

Konsekvensjusteringer

3 169

2 169

2 169

2 169

277 237

278 786

278 786

278 786

Effektiviseringskrav

-1 458

-1 458

-1 458

-1 458

Sum Innsparingstiltak

-1 458

-1 458

-1 458

-1 458

Etablering av innbyggertorg, driftsmidler

1 100

0

0

0

Sum Nye tiltak

1 100

0

0

0

-358

-1 458

-1 458

-1 458

276 879

277 328

277 328

277 328

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020
Kirkeformål - endring i driftstilskudd

Vedtatt dimensjonert bemanning
Innbyggertorg

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak

Nye tiltak og realendringer
Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

650

650

650

650

Lokale koordinatorer

3 250

3 250

3 250

3 250

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

3 900

3 900

3 900

3 900

Konsekvensjusteringer

3 900

3 900

3 900

3 900

Konsekvensjustert ramme

3 900

3 900

3 900

3 900

Effektiviseringskrav

-27

-27

-27

-27

Sum Innsparingstiltak

-27

-27

-27

-27

Materiell og trykt håndbok

200

0

0

0

Møter og opplæring

100

100

100

100

Nærutvalg

500

500

500

500

Utvikling kommunedeler

500

500

500

500

Utvikling nettressurs og digital plattform

500

0

0

0

Sum Nye tiltak

1 800

1 100

1 100

1 100

Nye tiltak og realendringer

1 773

1 073

1 073

1 073

Ramme 2020-2023

5 673

4 973

4 973

4 973

Budsjett 2019, tre kommuner
Vedtatt dimensjonert bemanning
Lokaldemokratikoordinator

Innsparingstiltak

Nye tiltak
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Økonomiplan for 2020-2023
Hovedutvalg for tekniske tjenester
P11 Utbygging og samferdsel
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

88 796

88 859

88 859

88 859

Lønnsoppgjør 2019

3 062

3 062

3 062

3 062

Sum Tekniske justeringer

3 062

3 062

3 062

3 062

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

800

800

800

800

Ladepunkter i områder med boligsoneparkering

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Sum Endringer fra 2019 til 2020

-5 200

-5 200

-5 200

-5 200

Vedtatt endring i bemanning

-9 300

-9 300

-9 300

-9 300

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-9 300

-9 300

-9 300

-9 300

-1 840

-1 840

-1 840

-1 840

1 635

1 635

1 635

1 635

-206

-206

-206

-206

-11 643

-11 643

-11 643

-11 643

77 152

77 216

77 216

77 216

Effektiviseringskrav

-707

-707

-707

-707

Sum Innsparingstiltak

-707

-707

-707

-707

Drammen Drift, bortfall eksternt salg

4 000

3 000

2 000

1 000

Høy planaktivitet

1 000

1 000

1 000

1 000

Sum Nye tiltak

5 000

4 000

3 000

2 000

Nye tiltak og realendringer

4 293

3 293

2 293

1 293

81 445

80 509

79 509

78 509

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020
Endret parkeringsstrategi
Gratis parkering p-hus

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak

Ramme 2020-2023

Side 255 av 262

Økonomiplan for 2020-2023
P12 Vann, avløp og renovasjon
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

-127 497

-127 437

-127 437

-127 437

Lønnsoppgjør 2019

1 352

1 352

1 352

1 352

Sum Tekniske justeringer

1 352

1 352

1 352

1 352

Vedtatt endring i bemanning

-3 200

-3 200

-3 200

-3 200

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-3 200

-3 200

-3 200

-3 200

-8 083

-8 083

-8 083

-8 083

1 771

1 771

1 771

1 771

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

-6 313

-6 313

-6 313

-6 313

Konsekvensjusteringer

-8 161

-8 161

-8 161

-8 161

-135 658

-135 598

-135 598

-135 598

Effektiviseringskrav

-1 102

-1 102

-1 102

-1 102

Sum Innsparingstiltak

-1 102

-1 102

-1 102

-1 102

Nye tiltak og realendringer

-1 102

-1 102

-1 102

-1 102

-136 759

-136 699

-136 699

-136 699

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
P13 Arealplan og miljø
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

48 813

48 898

48 898

48 898

Lønnsoppgjør 2019

1 975

1 975

1 975

1 975

Sum Tekniske justeringer

1 975

1 975

1 975

1 975

Gratis buss

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Sum Endringer fra 2019 til 2020

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Vedtatt endring i bemanning

-3 680

-3 680

-3 680

-3 680

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-3 680

-3 680

-3 680

-3 680

-1 053

-1 053

-1 053

-1 053

292

292

292

292

-761

-761

-761

-761

Konsekvensjusteringer

-5 466

-5 466

-5 466

-5 466

Konsekvensjustert ramme

43 347

43 432

43 432

43 432

Effektiviseringskrav

-517

-517

-517

-517

Sum Innsparingstiltak

-517

-517

-517

-517

1 000

1 000

1 000

1 000

Koordinator vannområde Drammenselva/Breiangen

330

330

330

330

Oppdatering datagrunnlag Geodata

800

1 100

0

0

Tap av inntekter Geodata for Sande kommune

2 900

2 100

1 300

0

Sum Nye tiltak

5 030

4 530

2 630

1 330

Nye tiltak og realendringer

4 513

4 013

2 113

813

47 860

47 445

45 545

44 245

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

Innsparingstiltak

Nye tiltak
Høy planaktivitet

Ramme 2020-2023
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Økonomiplan for 2020-2023
Formannskap
P14 Ledelse, styring og administrasjon
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

391 505

391 977

391 977

391 977

Lønnsoppgjør 2019

6 069

6 069

6 069

6 069

Sum Tekniske justeringer

6 069

6 069

6 069

6 069

-500

-500

-500

-500

1 700

3 300

5 300

5 300

-200

-200

-200

-200

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

0

1 600

3 600

3 600

3 500

3 500

3 500

3 500

Vedtatt endring i bemanning

-21 600

-21 600

-21 600

-21 600

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

-18 100

-18 100

-18 100

-18 100

-2 721

-2 721

-2 721

-2 721

3 029

3 029

3 029

3 029

307

307

307

307

Konsekvensjusteringer

-11 723

-10 123

-8 123

-8 123

Konsekvensjustert ramme

379 782

381 854

383 854

383 854

Effektiviseringskrav

-2 929

-2 929

-2 929

-2 929

Sum Innsparingstiltak

-2 929

-2 929

-2 929

-2 929

3 000

2 000

700

700

250

0

0

0

12 000

0

0

0

Kommuneadvokaten

3 770

0

0

0

Lisensøkninger

3 500

3 500

3 500

3 500

Sikkerhetstiltak IKT

7 000

6 000

6 000

6 000

-11 300

-19 370

-19 370

-19 370

Tapte inntekter IKT fellestjenester

19 000

15 000

15 000

15 000

Sum Nye tiltak

37 220

7 130

5 830

5 830

Nye tiltak og realendringer

34 291

4 201

2 901

2 901

414 073

386 055

386 755

386 755

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020
Fjell 2020
Husleie - utvikling Rådhuset
Svelvik 2020
Utvikling av kvalitetsystem
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Digitalisering

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

Innsparingstiltak

Nye tiltak
Bortfall tjenestesalg lønnstjenester
Digitalisering byleksikon
Flyttekostnader, overføres Drammen Eiendom KF

Statsbudsjett: overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten

Ramme 2020-2023
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P15 Samfunnssikkerhet
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

82 813

82 813

82 813

82 813

Lønnsoppgjør 2019

17

17

17

17

Sum Tekniske justeringer

17

17

17

17

2 324

2 324

2 324

2 324

137

137

137

137

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

2 461

2 461

2 461

2 461

Konsekvensjusteringer

2 478

2 478

2 478

2 478

85 291

85 291

85 291

85 291

Effektiviseringskrav

-430

-430

-430

-430

Sum Innsparingstiltak

-430

-430

-430

-430

300

300

300

300

Tilskudd DRBV og 110 sentral

5 520

3 000

3 000

3 000

Sum Nye tiltak

5 820

3 300

3 300

3 300

Nye tiltak og realendringer

5 390

2 870

2 870

2 870

90 681

88 161

88 161

88 161

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak
Opplæring/kursutgifter/øvelser - styrket kriseberedskap

Ramme 2020-2023
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P16 Næringsutvikling
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

10 637

10 637

10 637

10 637

Internasjonale Drammen -tilskudd justeres ned

-100

-100

-100

-100

Sum Endringer fra 2019 til 2020

-100

-100

-100

-100

Næringsutvikling

900

900

900

900

Sum Vedtatt dimensjonert bemanning

900

900

900

900

177

177

177

177

63

63

63

63

240

240

240

240

1 040

1 040

1 040

1 040

11 677

11 677

11 677

11 677

Effektiviseringskrav

-50

-50

-50

-50

Sum Innsparingstiltak

-50

-50

-50

-50

Nye tiltak og realendringer

-50

-50

-50

-50

11 627

11 627

11 627

11 627

Budsjett 2019, tre kommuner
Endringer fra 2019 til 2020

Vedtatt dimensjonert bemanning

Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Deflator
Pris
Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Ramme 2020-2023
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P18 Politisk styring
Beløp i 1000
2020

2021

2022

2023

40 455

40 461

40 461

40 461

Lønnsoppgjør 2019

178

178

178

178

Sum Tekniske justeringer

178

178

178

178

-10 950

-10 950

-10 950

-10 950

-600

-1 200

-1 200

-1 200

-11 550

-12 150

-12 150

-12 150

Deflator

155

155

155

155

Pris

297

297

297

297

Sum Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

452

452

452

452

-10 920

-11 520

-11 520

-11 520

29 535

28 941

28 941

28 941

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

0

10 000

0

10 000

Sum Nye tiltak

-5 000

5 000

-5 000

5 000

Nye tiltak og realendringer

-5 000

5 000

-5 000

5 000

Ramme 2020-2023

24 535

33 941

23 941

33 941

Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer

Endringer fra 2019 til 2020
Kommune- og fylkestingsvalg
Ombud for kommunale tjenester - prøveordning 2018-2019
Sum Endringer fra 2019 til 2020
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)

Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Besparelse politiker godtgjørelse
Valgavvikling
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1

1.Økonomireglementets formål og virkeområde
1.1. Formål og rammebetingelser
Økonomireglementet fastlegger de overordnede prinsippene for økonomisk styring i
Drammen kommune. Reglementet legger føringer for arbeidet med kommunens økonomiske
plan og styringsdokumenter og for økonomirapportering. Utgangspunktet for reglementet er
rammer og retningslinjer som følger av:
•

•

•
•

Lov av 22. juni 2018, ny kommunelov, i kraft ved konstituerende møte høsten 2019
o Lovens femte del kapittel 14 omhandler kommunens økonomiforvaltning, og
trer i kraft 1.1.2020
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. juni
2019
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRAforskriften), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28. oktober 2019
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 2. februar 20011

I tillegg til nevnte sentrale lover og forskrifter kommer også Drammen kommunes egne
retningslinjer og reglementer (delegasjonsreglement, gjelds- og finansreglement). Videre
vises det til GKRS – Foreningen for god kommunal regnskapsskikk, som har en sentral rolle i
forhold til budsjett- og regnskapsprinsipper.
Endringer i økonomireglementet for Drammen kommune skal forelegges revisor for uttalelse.
Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre endringer i reglementet som er av teknisk eller
administrativ karakter.

1.2. Økonomiske plan og styringsdokumenter
l kommuneøkonomien er det et skille mellom drift og investering. Driften skal finansieres av
løpende inntekter. Investeringer omfatter kommunens investeringer i varige driftsmidler, samt
kjøp og salg av fast eiendom. Investeringer finansieres av egenkapital, tilskudd og låneopptak.

1

Forslag om ny forskrift som vil erstatte forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier ble sendt på
høring i april 2019.
2

1.2.1. Økonomiplan
Rådmannen skal årlig legge frem økonomiplan med årsbudsjett, jfr. kommunelovens §§ 14-3
og 14-4. Kommunestyret skal innen årets utgang behandle og vedta økonomiplanen for de
neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året. Arbeidet med økonomiplanen skal
følge de frister som fremkommer av kommuneloven § 14-3, og oppstillings- og
dokumentasjonskrav til budsjettet som følger av kommuneloven § 14-4.
Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet både drift og investering, og skal vise
hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal
følges opp, jfr. kommuneloven § 14-4. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over
sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriteringer over en 4- årsperiode.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og
oversiktlige.
Kommunestyret skal ved behandlingen av økonomiplanen fastsette finansielle mål for den
langsiktige styringen av kommunens økonomi, jfr. kommuneloven §14-2.
I Drammen kommune framlegges økonomiplan inklusivt årsbudsjett for kommunestyret og
vedtas på programområder2. Gjeldende struktur for programområdene vil fremgå av skjema
1B, se vedlegg 1. Sentrale budsjettposter3 vedtas i henhold til skjema 1A, se vedlegg 1.
Det enkelte programområde, for eksempel et kommunalsjefsområde4, hører politisk inn under
et hovedutvalg, formannskapet eller direkte til kommunestyret, se vedlegg 1 for gjeldende
struktur.
I Drammen kommune praktiseres rammebudsjettering: Hvert programområde får fastsatt sine
disponible midler (sin økonomiske bevilgning) som en total/ramme.

Drift
Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet som netto rammebevilgning5 (brutto driftsutgifter –
sektor inntekter) fordelt på programområder, samt tar stilling til disponering av netto
driftsresultat. I tillegg vedtas budsjettramme for sentrale inntekter, finansielle poster,
2

Med et programområde forstås et sett av virksomheter og tjenester som sorterer inn under en felles overbygning. Den
økonomiske aktiviteten begrenses av den rammen (bevilgningen) som er vedtatt for programområdet. Eksempelvis vil et
kommunalsjefsområde være et programområde.
3
Sentrale inntekter er her skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt, rammetilskudd, generelt statstilskudd vedrørende
flyktninger og finansinntekt inkludert utbytte og finansutgift.
4
Kommunalsjef er det tjenesteområdet som den enkelte administrative leder har økonomiansvaret for.
5
Nettobevilgning: Øvre ramme for utgifter og avsetninger med fradrag for inntekter og bruk av avsetninger som hører
hjemme innenfor kommunalsjefsområdet.

3

overføring til/fra kommunens bedrifter og fellesutgifter/ufordelte poster (som er eget
programområde i skjema 1B).

Investering
Hva som er investeringer kontra driftskostnad skal følge bestemmelser i lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk., jfr. KRS nr. 4. Investeringer er i denne sammenheng definert
som anskaffelse av varige driftsmidler over 100 000 kroner, inklusive merverdiavgift, med en
forventet økonomisk levetid på minimum 3 år. Hvorvidt en anskaffelse er en
investeringsutgift eller en driftsutgift må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Som
investeringsutgifter regnes:
•
•

Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig
verdi.
Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.

l beløpsgrensen på 100 000 kroner inngår alle utgifter knyttet til anskaffelsen. Dette
inkluderer også utgifter til bruk av egne ansatte og rentekostnader.
Merverdiavgiftkompensasjon tilfaller ikke det enkelte prosjekt, men inngår som en del av
kommunens finansiering av de samlede investeringsutgiftene.
Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet fordelt på programområder, og med en særskilt
investeringsramme per prosjekt. Alle investeringer budsjetteres inklusive merverdiavgift.
Eventuelle tilskudd fremkommer som finansiering.
Kommunestyret vedtar investeringer som enten;
1. Bevilgning til enkeltprosjekter:
For eksempel større investeringer i skole, barnehage, store infrastrukturprosjekter, etc., med
kostnadsramme som kan løpe over flere år.
2. Rammebevilgninger:
Gruppe av mindre enkeltprosjekt (< 10 millioner) som har en samlebevilgning i budsjettet.
For eksempel kjøp av boliger, prosjekter innen vann og avløp, oppgradering av eiendom, IKT,
inventar og utstyr o.l.

4

Felles prosjektmetodikk for investeringsprosjekter
Kommunestyret skal godkjenne en felles prosjektmetodikk som gjelder investeringer både i
kommunens basisorganisasjon og i kommunale foretak. Det skal også utarbeides spesielle
rutiner for samhandlingen mellom kommunen som bestiller og Drammen Eiendom KF som
utbygger. Prosjektmetodikken er et viktig element i den samlede virksomhetsstyringen og
styring innenfor fastsatte økonomiske rammer. Tydelige krav til utredninger,
beslutningspunkter og krav til dokumentasjon i forhold til prosjektets fremdrift, risiko,
økonomi, organisering og konsekvenser for tjenestene, skal bidra til bedre
beslutningsgrunnlag og styring av investeringsprosjekter.

1.2.2. Årsbudsjettet
Årsbudsjettet er en plan for kommunens aktivitet og bruk av midler det første året i
økonomiplan, og synliggjør politiske prioriteringer. Kommunestyrets budsjettvedtak danner
grunnlaget for disposisjoner i budsjett- og regnskapsåret.

1.2.3. Virksomhetenes budsjettarbeid
Basert på kommunestyrets budsjettvedtak utarbeider rådmannen økonomiske rammer for hver
organisasjonsenhet. Detaljerte budsjetter på kontonivå utarbeides i organisasjonsenheten.
Dette gjøres parallelt med utarbeidelse av virksomhetsplaner6.

2.

Økonomirapportering

2.1. Økonomirapporter
Rådmannen skal i løpet av året legge frem tre rapporter (1. og 2.tertial og årsmelding) til
kommunestyret som gir et helhetlig bilde av kommunens økonomiske situasjon, og anslå
hvordan resultatet blir ved slutten av året. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal
rådmannen innstille på at kommunestyret vedtar endringer i årsbudsjettet. Rapportene skal
omfatte både drift og investering, og forslag til budsjettjusteringer skal primært fremmes ved
1. og 2.tertial rapport. Det skal redegjøres for årsaker til avvik både i forhold til vedtatt
budsjett og vedtatt kostnadsoverslag. Finansrapporten og rapportering av sykefravær og
uførhet skal ligge som vedlegg til økonomirapporten. I tillegg utarbeides tre offentlige
økonomirapporter per år (februar, juli og oktober). Rapportene tilgjengelig gjøres på
kommunens hjemmesider.

5

2.2. Årsoppgjørsdokumenter
Årsoppgjørsdokumentene består av årsrapporten, årsregnskapet og finansrapporten.
Årsrapporten behandles og vedtas av kommunestyret i april.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske
oversikter, noter og årsberetning til regnskapet. Årsregnskapet med noter og obligatoriske
oversikter i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftens §§ 5.4 – 5.8 avsluttes innen 22.
februar, mens årsberetning skal foreligge innen 31. mars. mens årsregnskapet med
årsberetning og revisorberetning behandles i forbindelse med sak om årsoppgjøret i juni.
Kommunale foretak avlegger eget årsregnskap med årsberetning innenfor samme frister.

2.3. Budsjettkorreksjoner
Budsjettet skal til enhver tid være reelt, fullstendig, oversiktlig og i balanse. Det skal ikke
foretas endringer i budsjettet som er i strid med kommunestyrets budsjettvedtak.
Dersom det oppstår vesentlige endringer i budsjettforutsetningene, av en slik karakter at en
ikke kan finne dekning innenfor et programområde uten at det kommer i strid med
kommunestyrets mål og resultatkrav, skal rådmannen reise spørsmål om budsjettendring.
Endringer mellom programområder kan kun vedtas av kommunestyret ved behandling av 1.
og 2. tertial rapport. Det skal fremgå av ethvert vedtak om budsjettendring hvilket
programområde som berøres. Bare når særlige grunner foreligger fremmes forslag om
budsjettendring som enkeltsak.

2.4. Rapportering av investeringer
Det rapporteres på investeringene samlet til kommunestyret i 1. og 2. tertialrapport, samt
årsrapport. Det rapporteres på økonomisk status, fremdrift og risiko. I tertialrapportene
foreslår også rådmannen eventuelle endringer i forhold til årets budsjett, herunder justering av
rammer i forhold til prosjektenes faser, og viser konsekvensene for økonomiplanperioden.
Komplett forslag til budsjettendringer vises i vedlegg til tertialrapportene. Hovedutvalgene gis
i tillegg orientering om enkeltprosjekter etter behov gjennom året.
Mer- /mindreforbruk
Som vedlegg til årsregnskapet utarbeides en oversikt som viser økonomisk status per prosjekt,
og mer/mindreforbruk per prosjekt i forhold til årets disponible ramme. Denne oversikten
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danner grunnlaget for re-budsjettering av investeringsbudsjettet det påfølgende år. Justert
investeringsbudsjett med finansiering fremmes i 1.tertialrapport og vedtas av kommunestyret.

3.Fullmakter og disponering av budsjettet
3.1. Fullmakter driftsbudsjett
3.1.1. Kommunestyret
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet som netto rammebevilgning fordelt på programområder,
se kapittel 1. Rammene som blir vedtatt for det enkelte programområde i årsbudsjettet er
bindende.
Det er kun kommunestyret som kan vedta endringer av driftsbudsjettet:
•
•

som medfører endringer i budsjetterte netto driftsrammer per programområde
på tvers av hovedutvalg og formannskap (skjema 1B).
som medfører endringer i budsjettert skatt på inntekt og formue,
rammetilskudd, generelt statstilskudd vedrørende flyktninger og finansinntekt
inkludert utbytte og finansutgift (skjema 1A).

Formannskapet, styrene for de kommunale foretakene, rådmannen og virksomhetsledere som
gis myndighet til å disponere budsjettbevilgningene, plikter å planlegge bruken slik at de blir
anvendt mest mulig effektivt.

3.1.2. Formannskapet og hovedutvalgene
Formannskapet er kommunens økonomiutvalg. Formannskapet innstiller til kommunestyret. I
tillegg har formannskapet ansvar for programområde P14 Ledelse, styring og administrasjon,
P15 Samfunnssikkerhet, P16 Næringsutvikling, P17 Arbeid og inkludering, P18 Politisk
styring og P19 Sentrale poster. Se vedlegg 1.
Det enkelte hovedutvalg har innen ansvarsområdets driftsbudsjett fullmakt til å omdisponere
beløp mellom programområdene, se vedlegg 1. Endringer kan kun foretas i forbindelse med
behandling av 1. og 2. tertialrapport. Fordelingene og disponeringene må ikke komme i strid
med prinsipielle prioriteringer og forutsetninger som ligger til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak. Fordelingene og disponeringene må oppfylle kommunelovens krav til
realisme og balanse jf. kommuneloven § 14-4. Innenfor sitt ansvarsområde skal hovedutvalget
foreslå prioriteringer hva angår forslag til handlingsprogram/økonomiplan.
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3.1.3. Rådmannen
Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger, gis fullmakt til å disponere bevilgningene i
budsjettet i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, der ikke annet er bestemt gjennom
lov, instruks, vedtak eller reglement.
Kommunestyret delegerer følgende fullmakter innenfor økonomiforvaltningen til rådmannen:
Budsjett:
Kommunestyret gir gjennom sitt budsjettvedtak disposisjonsfullmakt til rådmannen innenfor
vedtatte netto rammer i Drammen kommunekasse og Drammen kommunes lånefond.
Rådmannen er løpende ansvarlig for å treffe nødvendige tiltak for å holde budsjettrammen.
Fullmakten innebærer også fordeling av de vedtatte bevilgningene.
Rådmannen eller den han/hun bemyndiger plikter:
•
å planlegge bruken av bevilgningene slik at de blir mest mulig effektivt anvendt
•
tilstrebe at behov for tilleggsbevilgninger ikke skal oppstå og at overskridelser ikke
skal finne sted
•
anvende anvisningsfullmakten i henhold til reglement for bestilling, attestasjon og
anvisning
Kommunestyret gir gjennom sitt vedtak fullmakt til styrene for de kommunale foretakene til å
fastsette endelig årsbudsjett innenfor de rammer og forutsetninger som legges til grunn.
Tekniske endringer
Rådmannen har fullmakt til å foreta tekniske endringer mellom programområder (for
eksempel flytting av økonomiske midler som følger av oppgaveendringer og fordeling av
midler knyttet til lønnsoppgjøret) og innenfor det enkelte programområde. Forutsetning for
fullmakten:
•

at de tekniske endringene ikke endrer kommunestyrets prioriteringer og de
forutsetninger som ligger til grunn for budsjettvedtaket.

3.2. Fullmakter investeringsbudsjett
3.2.1. Kommunestyret
Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet i henhold til gjeldende hovedoversikt for
investeringer, samt foretar endringer i dette.
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•
•
•
•
•

Investeringsbudsjettet har samme inndeling i programområder med tilhørende
budsjettansvar som driftsbudsjettet.
I investeringsbudsjettet for programområdet er rammen lik sum utgifter (jfr. obligatorisk
oversikt - budsjettskjema 2B og linje 1 i budsjettskjema 2A).
Rammene for de øvrige postene i investeringsbudsjettet og finansieringen er slik det
fremkommer i budsjettskjema 2A.
Investeringsbudsjettene for Drammen kommunekasse og kommunale foretak vedtas på
prosjektnivå, og kan ikke disponeres til andre prosjekter uten kommunestyrets samtykke.
Justeringer i investeringsprosjekter gjennom året innarbeides og følger saksgangen ved
revidering av budsjett i 1. og 2. tertialrapport. Rådmannens forslag til endringer blir
behandlet og eventuelt foreslått endret av de politiske utvalgene, og vedtatt av
kommunestyret. Eventuelle vedtak om justeringer fattet utenom tertialrapportene skal
inneholde formulering som «Endringen innarbeides i 1. eller 2. tertialrapport».

3.2.2. Formannskapet
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

3.2.3. Hovedutvalgene
Hovedutvalgene behandler rådmannens forslag til investeringsbudsjett.
Hovedutvalgene får rådmannens forslag til disponering av enkeltprosjekter innenfor
rammebevilgningene for sitt område til orientering.

3.2.4. Styret i Kommunale foretak
Styrene i Kommunale foretak gis fullmakt til å disponere innenfor rammebevilgninger gitt til
foretaket (se øvrige vedtekter).

3.2.5. Rådmannen
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette og endre økonomisk ramme, fremdrift og
prosjektbeskrivelse for alle enkeltprosjekter innenfor vedtatte rammebevilgninger.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere vedtatte samlebevilgninger beregnet til
forprosjekt/mulighetsstudier og risiko/marginer.
Rådmannen/daglig leder i kommunale foretak gis fullmakt til å overføre beløp fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for utstyr over kr 100.000 med levetid over tre år og
tiltak av investeringsmessig karakter som i samsvar med god kommunal regnskapsskikk skal
regnskapsføres i investeringsregnskapet. Slik delegering medfører at rådmannen/ daglig leder
i kommunale foretak har fullmakt til å bestemme at en bevilgning eller en andel av en
bevilgning over driftsbudsjettet (netto rammer i budsjettskjema 1 B) innen samme
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virksomhetsområde, kan benyttes til å finansiere kjøp av maskiner, utstyr eller andre tiltak av
investeringsmessig karakter i samsvar med KRS nr. 47. I slikt tilfelle økes posten for
overføring til investeringsbudsjettet mot at bevilgningen på driftsbudsjettet reduseres
tilsvarende.

4. Fastsetting av gebyrer, avgifter, kontingenter og
egenbetaling
Kommunestyrets budsjettvedtak fastsetter endringer i gebyrer, avgifter, kontingenter og
egenbetalinger. Dersom prissystemene/prismodellene for kommunale tjenester skal endres,
vedtas dette av kommunestyret etter forslag fra rådmannen.
Gebyrer, egenbetaling og avgifter som ikke faller inn under budsjettvedtaket, fastsettes av
rådmannen i henhold til budsjettets inntektsrammer.

5.

Andre forhold tilknyttet økonomiforvaltningen

5.1. Strykninger i forbindelse med regnskapsavslutningen
Strykningsreglene er omtalt i § 4 i budsjett- og regnskapsforskriften. Forskriften
inneholder ikke uttømmende regler for rekkefølgen på strykninger.
Et regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet skal reduseres ved å gjennomføre
strykninger. Rekkefølgen for strykninger av budsjettdisposisjoner i driftsregnskapet er
i hovedsak fastsatt i § 4-2. Strykninger av budsjettdisposisjoner i driftsregnskapet skal
skje etter følgende rekkefølge:
1. Budsjettert overføring fra drift til investering
2. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond
3. Budsjettert bevilgning til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk
Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal merforbruket reduseres
ytterligere ved bruk av disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet.
Et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet etter at budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner
er gjennomført skal reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Hvis
regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter strykningene, skal mindreforbruket dekke inn
7

KRS nr. 4 er kommunal regnskapsstandard fastsatt av foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)
for avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet
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eventuelle tidligere års merforbruk. Et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal
avsettes til disposisjonsfond, jfr. budsjett- og regnskapsforskriftens § 4-3.

5.2. Avsetninger til fond fra driftsregnskapet
Dersom virksomheter/kommunale foretak har ubrukte øremerkede midler (statlige eller
eksterne midler til finansiering av spesielle forhold) ved årets slutt skal midlene avsettes på
bundne fond. Avsetning og bruk av disposisjonsfond vedtas av kommunestyret.

5.3. Driftsoverskudd/driftsunderskudd tilknyttet selvkostregime
Kostnader tilknyttet aktiviteter som vann, avløp, slam, renovasjon, feiing, oppmålingsarbeid,
og plan, bygge og delesaksbehandling dekkes gjennom brukerbetaling. Selvkost settes som en
øvre grense for brukerbetalingen. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon
(selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle områdene for å føre kontroll
med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens utgifter. Drammen kommune skal følge
de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester. Eventuelle overskudd i selvkostregnskapet innenfor disse områdene skal
avsettes til selvkostfond. Underskudd skal om mulig dekkes av tidligere fondsavsetninger.
Dersom dette ikke er mulig, skal underskuddet dekkes av fremtidige gebyrinntekter.

5.4. Videreføring av mer-/mindreforbruk i driftsbudsjettet
Formålet med videreføring av mer/mindreforbruk er å fremme god økonomistyring ved å
gi enhetene bedre fleksibilitet og mulighet til å se budsjettene i sammenheng over et
årsskifte. Reglene skal gi enhetene klare signaler om hvordan mer/mindreforbruk i et
regnskapsår vil bli håndtert og effektuert i budsjettet året etter.
Det økonomiske styringsprinsippet innebærer at avvik i forhold til programområdenes
budsjettrammer8 som hovedregel skal godskrives eller belastes det enkelte programområde
påfølgende budsjettår. For at ordningen med mer-/mindreforbruk skal gjelde, kreves det at
Drammen kommunekasse oppnår et positivt netto driftsresultat. Endelig beslutning om
fremføring av mer-/mindreforbruk gjøres av kommunestyret.
Tilleggsbevilgninger som følge av varslet merforbruk i 1. og 2. tertialrapport, skal holdes
utenfor resultatgrunnlaget. Dette gjelder også øremerkede bevilgninger.9 For fremføring av
8

Selvkostområder holdes utenfor ordningen. Interkommunale samarbeid etter kommuneloven kap.17 holdes
utenfor ordningen, da mer-/mindreforbruk i disse enhetene føres mot bundet driftsfond ved
regnskapsavslutningen.
9
Med øremerkede bevilgninger menes i denne sammenheng overføringer til konkrete formål fra staten og andre
eksterne aktører.
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mer-/mindreforbruk settes en øvre grense på 2 prosent av programområdets budsjetterte brutto
driftsutgifter eksklusivt husleiekostnader10. Dersom kommunalsjefsområdet har et
underskudd som overføres til neste år, skal enheten utarbeide en plan for hvordan dette skal
dekkes inn. Rådmannen skal godkjenne planen.
Det enkelte programområdet har selv ansvar for å finansiere endringer i mer/mindreforbruk
som følge av punktet over, innenfor tjenesteområdets ordinære budsjettramme. Videreført
merforbruk finansieres av den ordinære budsjettrammen innenfor programområdet.
Videreført mindreforbruk tilføres den ordinære budsjettrammen innenfor programområdet.
Videreføring av mer/mindreforbruk skal behandles som særskilte størrelser i budsjettet. Det er
således ikke anledning til å knytte eventuelle påplussinger i et budsjettår til aktiviteter som
binder opp enhetenes driftsbudsjetter på permanent basis. Det presiseres at det opprinnelige
budsjettet angir rammen for den planlagte aktiviteten.

5.5. Målstyring
Dette innarbeides når styringsmodell er utarbeidet.

6.

Kommunens finansielle handlingsregler

Kommunestyret skal ved behandlingen av økonomiplanen fastsette finansielle mål for den
langsiktige styringen av kommunens økonomi, jfr. kommuneloven §14-2. De finansielle
måltallene skal tydeliggjøre kommunestyrets mål for økonomisk utvikling i kommunen, og
være retningsgivende for budsjettarbeidet.
Handlingsreglene som er definert for Drammen kommune skal sikre forsvarlig
økonomiforvaltning og økonomisk handlingsevne over tid. Følgende økonomiske
handlingsregler legges til grunn for Drammen kommune:
1. Bærekraftig utvikling
a. Fondsreserve (disposisjonsfond) på minimum 3 % av kommunekassens brutto
driftsinntekter
b. Rentesikringsfond som inngår i disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør
minimum 1 % av kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til
Husbanken knyttet til ordningen med startlån.
2. Investeringsstrategi

10

Art 380 og 190 i KOSTRA.

12

a. Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer i Drammen
Eiendom KF og Drammen kommunekasse på minimum 15 prosent av ikkerentable investeringer11 korrigert for tilskudd og merverdiavgift. Det forventes at
dette måltallet justeres til minimum 20 % innen en 10 årsperiode.
3. Drammen kommune skal ha et eier-risikofond på minst 20 millioner kroner.
4. Det er også et uttalt mål at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,75 pst av brutto
driftsinntekter12.

7.

Internkontroll

Rådmannen skal påse at det utøves tilstrekkelig internkontroll med administrasjonens
virksomhet, jf. kommuneloven § 25-1.
Rådmannen er ansvarlig for at Drammen kommunes økonomiforvaltning har en forsvarlig
intern styring og kontroll. Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at
budsjettoppfølgingen er gjenstand for betryggende kontroll og at utøvelsen skjer i tråd med
budsjettreglementet, samt gjeldende lover og forskrifter.
Rådmannen skal minst én gang i året rapportere til kommunestyret om internkontroll og om
resultater fra statlig tilsyn, jf. kommuneloven § 25-2, jfr. Drammen kommunes
delegeringsreglementet §21.

11

Rentable investeringer er investeringer som tilbakebetales gjennom egne inntekter. Eksempler på
dette kan være investeringer i vann og avløp og utleieboliger. Ikke-rentable investeringer er
investeringer som kommunen selv må betjene kostnadene med, for eksempel offentlige skolebygg.
12

Dette nivået representerer TBU’s (Teknisk beregningsutvalg) generelle anbefaling til kommuner.
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PROGRAMOMRÅDER
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester (inkl.barnevern)
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 kultur, fritid og idrett
P09 Kultur, fritid, og idrett
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
Hovedutvalg for tekniske tjenester
P11 Utbygging og samferdsel
P12 Vann, avløp og renovasjon
P13 Arealplan og miljø
Formannskapet
P14 Ledelse, styring og administrasjon
P15 Samfunnssikkerhet
P16 Næringsutvikling
P17 Arbeid og inkludering
P18 Politisk styring
P19 Sentrale poster
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1.

Finans- og gjeldsreglementets virkeområde

1.1
Formål med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder.
Fullmakter, instrukser og rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet fastsetter
avkastnings- og risikonivå som er akseptable for forvaltning og plassering av likvide midler
og midler beregnet for driftsformål og opptak av gjeld/gjeldsforvaltning. Drammen kommune
har ikke kapital til langsiktig forvaltning. Reglementet åpner ikke opp for langsiktig
forvaltning av finansielle aktiva.
Reglementet gjelder for Drammen kommune, for virksomhet i kommunale foretak etter
kommunelovens kapittel 9 og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 17.
I den grad disse virksomhetene har en egen finans- og gjeldsforvaltning skal denne utøves i
tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent
finansreglement som er godkjent av kommunestyret.

2.

Hjemmel og gyldighet

2.1

Hjemmel

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:





2.2

3.

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018, § 14
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. juni
2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 14-3, § 14-4, § 14-6, § 14-8, § 14-9 og § 31-4. ikrafttredelse 1.
Samt Forskrift om fylkeskommuners og kommuners finans- og gjeldsforvaltning,
gjeldende fra 2020.
Kommunal regnskapsstandard nr. 11(revidert) – Finansielle eiendeler og forpliktelser
(GKRS gjeldende fra 01.01.2020)

Gyldighet
 Reglementet vedtas av kommunestyret og gjøres gjeldende fra 1.januar, 2020.
 Finansreglementet skal deretter vedtas årlig.

Forvaltning og forvaltningstyper

I samsvar med bestemmelsene i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og
gjeldsforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva
(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finans- og gjeldsreglementet er
det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for:
 Forvaltning av overskuddslikviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
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Drammen kommune har ingen aktiva til langsiktig forvaltning. Dersom Drammen kommune
opparbeider kapital som kan plasseres langsiktig, skal finans- og gjeldsreglementet revideres
og tilpasses forskriften før slike investeringer kan gjennomføres.

4.

Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning

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, renterisiko og behov for forutsigbarhet i lånekostnader.

5.

Generelle rammer og begrensninger



Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finans- og gjeldsreglement, ta
stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. Lov om
kommuner og Fylkeskommuner § 14 - 1.



Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.



Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltningen,
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en
selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som
prinsipielle.



Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.



Rådmannen har det daglige ansvaret for forvaltningen av Drammen kommunes
plasseringer og innlån, samt andre nødvendige transaksjoner forbundet med finans- og
gjeldsforvaltningen. Ansvaret omfatter blant annet:
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o Myndighet til å oppta lån, i henhold til vedtak i kommunestyret, undertegne
prospekter, refinansiering/sammenslåing av løpende lån, godkjenne lånevilkår,
binde rente og inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter.1
o Myndighet til å etablere avtaler om trekkrettighet, jfr kommunelovens
bestemmelser §14 - 15.
o Myndighet til å plassere driftslikviditet, inngå avtale om aktiv forvaltning,
herunder gjennomføre anbudsrunde, velge forvalter og utarbeide
forvaltningsmandat i henhold til rammene i dette reglementet.
o Myndighet til å ta opp lån i Husbanken til videreutlån, foreta utlån av disse, samt
tilbakebetale ekstraordinære innfridde midler.


Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finans- og gjeldsreglement, å utarbeide
nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i
overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.



Videre tilligger det rådmannen å påse at det er kunnskap om finansforvaltningen som til
enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen skal kunne utøve sin finansforvaltning i tråd
med finansreglementet. Det vil si at kommunen innehar kompetanse til å kunne foreta
kvalifiserte vurderinger av finansiell risiko og den konkrete, løpende finansforvaltningen.



Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Kommunen kan i sin gjeldsforvalting benytte seg av finansielle derivater2. Finansielle
derivater skal kun benyttes til rentesikring av gjeldsportefølgene og i samsvar med rammene
for sikring fastsatt i finans- og gjeldsreglementet, jfr. 7.4 nedenfor. Ved beregning av
finansiell risiko skal det tas hensyn til eksponering under slike kontrakter.
Plassering av kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. kommunens etiske retningslinjer.
Så langt det er praktisk mulig skal disse etiske retningslinjene også gjelde for plasseringer i
verdipapirfond. Se videre presisering av etiske retningslinjer i kapittel 9.

6.

Forvaltning av overskuddslikviditet og andre midler beregnet for
driftsformål

6.1
Generelt om forvaltning av driftslikviditet
Kommunens likvide midler består av de til enhver tid innestående midler på kommunens
bankkonti, trekkrettigheter og plasseringer av overskuddslikviditet i henhold til dette
reglement.
Det er en forutsetning for plassering av deler av kommunens likvide midler utover
innestående på konti i kommunens hovedbankforbindelse, at det foreligger en løpende
1

Sikringsinstrument er en avtale som gjør om flytende rente til fast rente, vanligvis i form av en rentebytteavtale
(renteswap).
2
Finansielle derivater er et samlebegrep på finansielle avtaler som kan være rentebytteavtaler, opsjonsavtaler og
fremtidige renteavtaler
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12 måneders prognose for utviklingen av kommunens likviditetsposisjon. Plasseringer utover
innestående på ordinær driftskonti skal kunne finne sted dersom likviditetsprognosen tillater
det og tilfredsstillende avkastning oppnås. Overskuddslikviditet og andre midler beregnet for
driftsformål skal forvaltes med lav kreditt- og markedsrisiko og høy likviditet.
Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner.
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester,
herunder avtale om trekkrettighet. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om
minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres
avtale om trekkrettighet.
6.2 Driftslikviditet
Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, (inkludert eventuelle
trekkrettigheter), som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60
dagene. Driftslikviditeten skal plasseres i kommunens hovedbankforbindelse. Kommunens
driftslikviditet skal være tilgjengelig med maksimalt 3 bankdagers varsel. All likviditet utover
driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet.
6.3 Overskuddslikviditet
Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den
investeringshorisonten som avdekkes via likviditetsprognosen.
Overskuddslikviditet kan plasseres i:
 Omsettelige sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat, norske
kommuner, interkommunale selskaper der kommunen(e) står som
selvskyldnerkausjonist, fylkeskommuner og norske finansinstitusjoner


Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner
etablert i Norge, og som inngår i bankenes sikringsfond. Finansinstitusjonen
skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 4 MRD, og kommunens
samlede eksponering, (eie av enkeltpapirer eller innskudd) mot finansinstitusjonen skal
ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital.



Pengemarkedsfond med lav risiko. For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:
a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med konsesjon fra Finanstilsynet
og skal ha bred verdipapirforvaltning og inngå som en del av anerkjent
institusjon/finanskonsern.
b) Fondet rentefølsomhet skal være mindre enn 0,5
c) Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment
grade”)3, eller de skal være vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende
kredittkvalitet.
d) Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med inntil 20 % BISvekt4, herunder:

3

Investment grade BBB er en betegnelse for investeringssikkerhet som tilsvarer medium kredittverdighet. A
betyr høy kredittverdighet og lav risiko
4
20% Bisvekt er en kredittvurdering som tilsvarer kommune eller kommunal risiko
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-

e)
f)
g)
h)
i)

Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
Rentebærende papirer notert i norske kroner utstedt eller garantert av
OECD/EØS sone A stater5.
- Obligasjoner med fortrinnsrett (særskilt sikrete obligasjoner)6
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller
fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av «senior» sertifikat – og obligasjonslån, utstedt
eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.
Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder
industriobligasjoner, ansvarlige lån eller fondsobligasjoner.
Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene
skal alltid være tilgjengelige på få dager.
Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt
pengemarkedsfond skal ikke overstige 12 måneder.
Det kan ikke plasseres mer enn NOK 200 mill. i ett enkelt pengemarkedsfond
Kommunens eierandel skal ikke overstige 5 % av fondets forvaltningskapital



Direkte investeringer i verdipapirer. For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder
følgende:
a) Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn 12 måneder til
endelig forfall.
- Det skal fastsettes særskilte kredittrammer av Rådmannen. Ved fastsettelse av
kredittrammer skal rating tillegges betydning. Likeledes skal
finansinstitusjonens forvaltningskapital vurderes ved innskudd i bank.
b) Papirene kan ha inntil 20 % BIS-vekt, og kan bestå av:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller
fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av «senior» sertifikat– og obligasjonslån sikret
på lik linje med annen gjeld hos utsteder, utstedt eller garantert av norske
banker eller kredittinstitusjoner.
c) Det kan ikke plasseres midler direkte i industriobligasjoner, ansvarlige lånekapital,
fondsobligasjoner, grunnfondsbevis/egenkapitalbevis eller aksjer.
d) Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn 50 millioner
kroner. Unntatt fra denne begrensningen er plasseringer i statspapirer.



Det skal ikke plasseres overskuddslikviditet i aktiva som medfører valutarisiko.

5

Stat i sone A: Stater innen OECD området, samt Det europeiske økonomiske fellesskap. Stater som
reforhandler sin statlige utenlandsgjeld, skal utelukkes i et tidsrom på 5 år.
6
Obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån
med pant i bolig eller annen fast eiendom.
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7

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansieringsavtaler

7.1

Lånefond

Med unntak av formidlingslån i Husbanken, skal alle låneopptak for Drammen kommune som
juridisk enhet skje i regi av et lånefond. Betjening av eksterne lån skjer i Lånefondets regi.
Lånefondet fungerer som internbank innenfor Drammen kommune som juridisk enhet, ved å
låne ut midler til finansiering av investeringer i regi av bykassen og de kommunale foretakene.
Vilkår for videreutlån til interne låntagere fastsettes årlig ved behandling av økonomiplanen.
Årlig renteoverskudd/-underskudd i lånefondet gjøres opp mot Drammen bykasse i forbindelse
med regnskapsavslutningen.

7.2
Rammer for låneopptak
Kommunestyret fastsetter ved den årlige budsjettbehandlingen rammene for opptak av
eksterne lån til investeringsformål og videreutlån.
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder
godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i
Kommunelovens § 14 om låneopptak.
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Låneopptak skal vurderes i
forhold til behov for likviditet, gjennomførte investeringsplaner og gjeldende rentestrategi.
Ved innlån fra kapitalmarkedet skal låneavtalene standardiseres så langt det passer.
Finansielle leieavtaler (f.eks. langsiktige avtaler om leie av lokaler) skal betraktes som et
gjeldsforhold og renterisikoen i slike avtaler skal regnes som med i gjeldsporteføljens samlete
renterisiko.
Låneopptak kan ikke gjennomføres i utenlandsk valuta.
7.3
Etablering av gjeldsstrategi
Formålet med forvaltningen av gjeld er å sikre stabil og forutsigbar tjenesteproduksjon i
kommunen over tid. Forvaltningen av gjelden skal innrettes for å støtte opp om dette målet.
Tidshorisonten bør minst være en rullerende 4-års periode i samsvar med budsjett og
økonomiplan for kommunen.
Gjeldsstrategien bør ta hensyn til kommunens virksomhets- og investeringsplaner for en
nærmere fastsatt periode. For kommunen er det relevant å se hvordan gjeldskostnadene
utvikler seg over kommende budsjett og handlingsprogram ved ulike scenarier for utvikling i
rentenivå, investeringsplaner med mer. Analysen bør ta utgangspunkt i nettorentebærende
gjeld.
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Valg av rentebinding og finansiering får konsekvenser for flere år fremover. Det skal derfor
redegjøres for hva nåværende gjeldsstrategi betyr for rentekostnadene ved behandling av
budsjett og økonomiplan.
7.4
Rentebinding
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 ifra markedssituasjonen.
Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente skal fordeles i segmenter på en slik måte at
kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
Rentebinding kan oppnås ved å inngå langsiktige låneavtaler med fast rente. Forøvrig kan
følgende derivater benyttes til rentesikring:



Framtidige renteavtaler (FRA)7
Rentebytteavtaler (renteswapper)

Følgende krav gjelder for bruk av finansielle derivater:
 Derivater kan bare anvendes på underliggende gjeld på balansen
 Maksimalt utestående kontraktsvolum for handel med finansielle derivater begrenses
oppad til 50 % av totale gjeld.
 Utestående volum skal regnes av brutto verdi
 Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finansielle derivater.
Registeret skal gi en oversikt over vilkår, løpetid og motparter for det enkelte
instrument.
 Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes.
 Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi ved fastsettelse av kommunens
regnskap
 Motpartsrisikoen i derivatkontraktene skal medregnes i ramme for største
engasjement.
 Sikringsdokumentasjon skal utarbeides i henhold til KRS nr. 11
Retningslinjene for rentebindingen er gitt i valg av strategi med følgende begrensninger:
 Rentebinding på hvert lån kan ikke overstige 20 år.
 Rentebytteavtaler kan maksimalt ha vektet renteløpetid (durasjon) på 10 år
 Den samlete gjeldsporteføljen skal ha vektet renteløpetid på mellom 0,5 og 5 år.
 I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljen
ha en vektet renteløpetid (durasjon)8 på 2 år
7.5
Finansieringskilder
Lån kan hentes inn i kapitalmarkedet gjennom sertifikat- og obligasjonslån samt ordinære lån
fra bankmarkedet. Lån kan løpe med fast eller flytende rente.
Finansiering kan også foretas gjennom leasing, under følgende vilkår:
7

FRA: er en gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode for et gitt beløp
Durasjon angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på
porteføljen samlet er fast når man tar hensyn til alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol).
Durasjon på 1 år betyr at en portefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har en rentebinding på 12 måneder .
8
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Normalt tillates kun avtaler om operasjonell leasing, dvs. avtaler som gjelder for en
kortere periode og avsluttes ved at utleier får tilbake den fulle bruksretten til
kapitalgjenstanden til forhåndsavtalte betingelser uten at leietaker deltar i noen videre
verdistigning/-fall.
Finansielle leasingavtaler, der leietaker har en økonomisk risiko knyttet til den
fremtidige verdien av kapitalgjenstanden, skal sidestilles med låneopptak, jfr.
rundskriv H-17/96 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Dette innebærer at
anskaffelse av kapitalgjenstanden må være hjemlet i kommunens investeringsbudsjett

Et enkelt lån kan ikke utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen.
 Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 1/3 av den totale
gjeldsporteføljen. Av dette skal rentebærende papirer med maksimal løpetid på 12
måneder (sertifikater) utgjøre maksimalt 25 %
 Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag (bullet)9
 Et enkelt lån kan maksimalt ha en løpetid på 20 år.
7.6
Konkurrerende tilbud
Låneopptak og handel med finansielle instrumenter skal konkurranseutsettes. Det skal
innhentes minst 2 tilbud fra konkurrerende tilbydere. Tilbyderne skal være godkjente
motparter i kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Ved banklån skal tilbyderne være pre
kvalifisert. Ved opptak i Husbanken fravikes dette prinsippet.
Under ellers like forhold bør kommunen tilstrebe å fordele låneopptakene på flere långivere

8
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8.1
Formål
Formålet er å holde Kommunestyret løpende informert om alle relevante sider av finans- og
gjeldsforvaltningen. Kommunestyret skal motta rapport over nettoresultat fra finans- og
gjeldsforvaltningen. Netto resultatet består av resultatet av forvaltningen av likviditet for
driftsformål og gjeld. Rapporten skal videre rapportere finansiell risiko for Drammen
kommune og kommunens øvrige finans- og gjeldsforvaltning. Markedsrisiko i finans- og
gjeldsforvaltningen og anvendelse av fullmakter står sentralt her.
8.2
Rådmannens rapportering til Kommunestyret
Rapporteringen til Kommunestyret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at
Kommunestyret kan følge opp sitt ansvar for forvaltningen av kommunens midler. Ved
utløpet av hvert tertial skal Kommunestyret motta:
a) En total oversikt over netto resultat fra finans- og gjeldsforvaltningen i Drammen
kommune
b) En redegjørelse over kommunens finansielle risiko (markedsrisiko). Den finansielle
risikoen skal vurderes i forhold til kommunens bufferkapital og risikobærende evne.

9

Enkeltlån kan tas opp uten avdrag , men det er en forutsetning at kommunen overholder Kommunelovens §50
nr. 7 a og at minimumsavdrag betales på den totale låneporteføljen

10

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune
c) En redegjørelse over kommunens refinansieringsrisiko. Det skal opplyses om verdien
av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder.
d) Oversikter med innhold som er i overensstemmelse med forskriftens kapittel 5. Ved
forvaltning av driftslikviditet skal avkastning måles mot valgte referanseindekser. For
kommunens øvrige finans- og gjeldsforvaltning skal netto gjeldskostnader, tilpasning
til strategi og overholdelse av fullmakter rapporteres samt en prognose over forventede
gjeldskostnader sammenliknet med budsjett.
e) En vurdering av utsiktene til å nå de oppsatte mål, eventuelt om målene bør justeres.
f) En årlig gjennomgang av intern kontroll og risikostyring i finans- og
gjeldsforvaltningen, inklusive en vurdering av etiske retningslinjer ved forvaltningen
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august
rapportere fra finans- og gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge
frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved
utgangen av året.
Innholdet i rapporteringen skal være i overensstemmelse med Forskrift om fylkeskommuners
og kommuners finans- og gjeldsforvaltning. Hovedtrekkene er som følger:
Aktiva
- Sammensetning av aktiva
- Markedsverdi, samlet og fordelt på ulike typer aktiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finans- og gjeldsreglement
- Markedsrenter og egne rentebetingelser
Passiva
- Sammensetning av passiva
- Løpetid for passiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer av passiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finans- og gjeldsreglementet

9.

Etiske retningslinjer

De til enhver tid gjeldende etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland, skal være
retningsgivende for Drammen kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.
Retningslinjene finnes på linken nedenfor:
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+%2B+utland
Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane
våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar
uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:


Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel
drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn
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Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig
miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske
normer

Drammen kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finans- og
gjeldsforvaltning. Det er kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en
uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved
utvelgelsen av sine investeringer.
Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med
sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg
ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.

10.

Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

10.1 Risikovurderinger
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres en vurdering av kommunens
finansielle risiko.
Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen
skal ses i sammenheng, Det skal derfor redegjøres for hva nåværende gjeldsstrategi betyr for
rentekostnadene ved behandling av budsjett og økonomiplan.
10.2 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finans- og
gjeldsreglementet legger rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med
kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. Kvalitetssikring av finans- og
gjeldsreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret
vedtar nytt, endret finans- og gjeldsreglement.
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.
Det skal rapporteres årlig sammen med årsrapport på finans- og gjeldsforvaltningen til
Drammen kommune på utført kvalitetssikring av finansrutinene. Vurderingen vedlegges
administrasjonens rapport til bystyret. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene
for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finans- og
gjeldsreglementet.
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Vedlegg 5
Reglement for investeringsprosjekter
i Drammen kommune

Drammen kommune

Reglement for investeringsprosjekter
for utredning, planlegging, kvalitetssikring og beslutning av investeringsprosjekter

1. BAKGRUNN
Investeringsreglementet er en oppfølging av økonomireglementets § 1.2.1 :
«Det skal utarbeides et felles investeringsreglement som tilpasses større investeringer både i
kommunens basisorganisasjon og i kommunale foretak. Det skal også utarbeides spesielle
rutiner for samhandlingen mellom kommunen som bestiller og Drammen Eiendom KF som
utbygger.
Investeringsreglementet skal godkjennes av kommunestyret.
Investeringsreglement et er et viktig element i den samlede virksomhetsstyringen og styring
innenfor fastsatte økonomiske rammer. Tydelige krav til utredninger, beslutningspunkter og
krav til dokumentasjon i forhold til prosjektets fremdrift, risiko, økonomi, gevinstrealisering,
organisering og konsekvenser for tjenestene, skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag og
styring av prosjekter.
Det skal legges stor vekt på beslutninger og vurderinger i tidligfase, og at helhetlige
konsekvensvurderinger settes i system. Det gir økt sikkerhet for kvalitet i prosjektstyring samt
vil forenkle og klargjøre rapportering og styring.

Formålet er å legge til rette for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne
har nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om kommunale investeringer.
Investeringsreglementet beskriver kommunens beslutningsprosess for store
investeringsprosjekter og fastsetter krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av
prosjektene. Reglementet angir nærmere krav til innhold og metode i henholdsvis
konseptvalgutredninger og forprosjektfasen for investeringsprosjekter.

2. VIRKEOMRÅDE
Investeringsreglementet gjelder for:
a) alle investeringer i Drammen kommune, for eksempel formålsbygg, infrastruktur,
kulturbygg, idrettsanlegg og IKT/digitalisering.
b) samtlige virksomheter som er del av Drammen kommune som juridisk enhet.
Reglementet gjelder investeringsprosjekter i kommunale foretak, samt i ikke-kommunale
virksomheter (eksempelvis kirken) dersom Kommunen bidrar med hel eller delvis
finansiering eller garanti for prosjektet.
Investeringsreglementet gjelder ikke for:
a) løpende forvaltning, drift og vedlikehold
b) mindre investeringer til oppgraderinger og innkjøp.
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Terskelverdi
Investeringsreglementet gjelder først og fremst for større investeringsprosjekter. Omfanget av
de ulike fasene i investeringsprosessen kan tilpasses og skal reflektere prosjektets risiko og
vesentlighet.
Krav til konsekvensutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1 og KS2) gjelder dersom minst
et av alternativene som utredes i konseptfasen har en samlet anslått kostnadsramme for
investeringskostnadene over terskelverdien.
Byggeprosjekter og tilhørende brukerutstyr skal ses i sammenheng og utredes og
kvalitetssikres samlet gjennom KVU og KS1. I forprosjektfasen kan bygg og brukerutstyr
planlegges som to prosjekter, men forprosjekteringen skal koordineres slik at prosjektene kan
kvalitetssikres samlet ved KS2. Tiltaket er omfattet av reglementet dersom samlede anslåtte
investeringskostnader (bygg og brukerutstyr) overstiger terskelverdien.
Terskelverdien er 10 mill. kroner for IKT /digitaliseringsprosjekter og 50 mill. kroner for
øvrige prosjekter.
Krav til mindre investeringsprosiekter
Investeringsreglementets faseinndeling gjelder også for mindre prosjekter.
Mindre prosjekter preges normalt av begrenset risiko og kompleksitet. Omfanget av det arbeid
som gjøres og dokumentasjonen som utarbeides skal reflektere prosjektets risiko og
vesentlighet. Det innebærer krav om kvalitetssikring, men denne kan utføres av interne
ressurser der det åpnes for det i bestillingen. Det er prosjekteiers ansvar å etterse at den
grunnleggende prosjektmetodikken følges, og det skal kunne dokumenteres at dette er gjort

3. KOMMUNENS PROSJEKTMETODIKK
Det legges til grunn at kommunale investeringsprosjekter gjennomføres med følgende
faseinndeling:
1. Idéfase
2. Konseptfase
3. Forprosjekt
4. Gjennomføring
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Fig. 4.1. kommunens prosjektmetodikk



Idéfasen omfatter det tidligste arbeidet med å avklare at det er, eller vil oppstå et
problem som kan tilsi at kommunen skal iverksette tiltak og vurdere hvordan dette bør
utredes videre. For store prosjekter vil resultatet av idéfasen være et mandat for
konseptfasen. Beslutning om midler til utredning fattes.



Konseptfasen skal munne ut i en konseptvalgutredning (KVU) som skal gjennom
ekstern kvalitetssikring (KS1) før konseptvalg kan fattes i kommunestyret.



Forprosjektet skal deretter utarbeide styringsunderlag og kostnadsanslag for det valgte
konseptet. Gjennomføringstid, særlig for forprosjektfasen, vil variere mellom ulike
områder, og spesielt for saker som også skal planlegges etter plan- og bygningsloven.
Styringsunderlag og kostnadsoverslag skal kvalitetssikres gjennom KS2 før
investeringsbeslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme kan fremmes for
Kommunestyret.



Gjennomføringsfasen kommer etter investeringsbeslutning i Kommunestyret. Dette
reglementet konsentrer seg om kravene til konseptfasen og forprosjektet og kravene til
kvalitetssikring av dette arbeidet. Det etableres egne rutiner for prosjektgjennomføring
og oppfølging.

4. KRAV TIL KONSEPTVALGUTREDNINGEN (KVU)
Formålet med konseptvalgutredningen er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å velge
hvilket konsept som eventuelt skal videreføres i forprosjektfasen. Konseptvalgutredningen
skal være strukturert med følgende kapitler:
1. Problembeskrivelse
2. Behovsanalyse
3. Strategiske mål
4. Alternativanalyse
5. Føringer for forprosjektfasen
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Problembeskrivelse
Utgangspunktet for ethvert prosjekt er at man står overfor et problem som skal løses.
Problembeskrivelsen skal gjøre rede for hvilke uløste problemer man ser på og hva som tilsier
at kommunen bør iverksette tiltak på området. Det skal fremkomme hva som er problemets
omfang, hvor alvorlig det er og hvem som er eller blir berørt.
Behovsanalyse
Behovsanalysen skal beskrive bredden i aktuelle, konkrete behov relatert til
problembeskrivelsen, vurdert i et overordnet perspektiv. Den kan inneholde en kartlegging av
relevante interessenter/aktører i en interessentanalyse. Analysen skal få frem hvem som
berøres av tiltaket og avdekke interessekonflikter. Analysen må inneholde en vurdering av
styrken i de ulike identifiserte behovene og det må fremkomme hvilket behov som skal legges
til grunn for den videre utredningen.
Strategiske mål
Det skal angis hvilke forankring prosjektet har i eksisterende strategisk planverk. Med
grunnlag i problembeskrivelsen og behovsanalysen skal det defineres mål for effekten av
tiltaket.
Alternativanalyse
Med bakgrunn i punktene over skal det utarbeides en alternativanalyse der nullalternativet og
minst to andre konseptuelt ulike alternativer vurderes som en kost/ nytte analyse.
Alternativanalysen skal behandle de mest interessante og realistiske konseptuelle løsningene
for det identifiserte behovet.
Resultatet av alternativanalysen skal gi en rangering av alternativene. Anbefalingen bør
inneholde en vurdering av om man bør gå videre med ett eller flere alternativer, om det er
grunnlag for trinnvis gjennomføring eller inndeling i delprosjekter, og om avhengighet mot
andre prosjekter eller realopsjoner knyttet til teknologisk utvikling og mer informasjon tilsier
utsettelse.
Det skal innarbeides finansieringsmuligheter, tilskudd, samlede kapitalkostnader samt
driftskostnader som følger av investeringen.
Risiko og usikkerheten i anslaget skal synliggjøres.
Føringer for forprosjektfasen
I løpet av KVU-arbeidet avdekkes det forhold som er vesentlige for en vellykket
gjennomføring av prosjektet. Dette kan være forutsetninger for å oppnå nytteeffekter,
informasjon om usikkerhet og risiko, eksterne aktørers interesser, krav til kompetanse eller
andre ting. I KVU-arbeidet skal det utarbeides en gjennomføringsstrategi for den
etterfølgende forprosjektfasen slik at sentral informasjon overleveres fra konseptfasen til
forprosjektfasen, og beslutningstaker kan legge nødvendige føringer for det videre arbeidet
med prosjektet.
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5. KVALITETSSIKRING AV KONSEPTVALG (KS1)
Det er ansvarlig bestiller som tar stilling til om KVU er klar for kvalitetssikring. Avhengig av
prosjetes art og fremdrift kan det i noen tilfeller vurderes om KS1 og KS2 samles i en prosess.
For enkelte prosjekt kan behovet for KVU vurderes innen IKT/digitaliseringsprosjekter
dersom det er lovreguleringer eller nasjonale krav til obligatoriske løsninger. Etter
gjennomført konseptfase skal KVU normalt gjennom ekstern kvalitetssikring før videre
planlegging. Med ekstern menes en uavhengig rådgiver som ikke har deltatt i
utredningsarbeidet.
Kvalitetssikrer skal kontrollere KVU med hensyn på om de angitte alternativene er relevante
og gyldige med tanke på behov, strategi, overordnede krav og utnyttelse av mulighetsrommet.
Kvalitetssikrer skal videre gjennomføre en egen usikkerhetsanalyse, samt gi sin tilrådning om
beslutningsstrategi. Det skal gis en anbefaling om rangering av alternativene, basert på
prissatte og ikke-prissatte virkninger og finansieringsplan.
Dersom det etter KVU er klart at man ikke skal gå videre med prosjektet, er det ikke krav om
at kvalitetssikring må gjennomføres.

6. BESLUTNING OM KONSEPTVALG
Etter at endelig KS1-rapport er ferdigstilt, skal anbefaling legges frem for kommunestyret
med tilråding om konseptvalg eller en plan for videre oppfølging og fremdrift av KVU/KS1utredningene, eventuelt at det anbefales å ikke gå videre med prosjektet.
Gjennom forprosjektfasen er prosjekteier ansvarlig for å følge opp styringen av prosjektet og
vurdere om eventuelle endringer i prosjektet er av en slik størrelse eller karakter at de bør
legges frem for kommunestyret.
Ved beslutning om oppstart av forprosjekt tar kommunestyret stilling til prosjektet med
tilhørende kostnadsestimat og angitt usikkerhet. Etter beslutning om videre forprosjektering
skal det etableres rutiner for endringshåndtering i forprosjektarbeidet.
For prosjekter der forprosjektet ikke kan finansieres innenfor gjeldende bevilgning, skal saken
fremmes i den ordinære budsjettprosessen.

7. KRAV TIL FORPROSJEKTFASEN
Prosjekter skal normalt være ført frem til fullført forprosjekt. Formålet med forprosjektfasen
er at beslutningsmaterialet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere prosjektets usikkerhet,
anbefale en kostnadsramme og gi føringer for den etterfølgende styringen av prosjektet.
Styringsdokument
Det skal foreligge et sentralt styringsdokument som skal gi en oversikt over alle sentrale
forhold i prosjektet, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne
aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter.
Styringsdokumentet inneholder beskrivelse av:
 Overordnede rammer
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o Hensikt, krav og hovedkonsept
o Prosjektmål
o Kritiske suksessfaktorer
o Rammebetingelser, inkludert føringer for forprosjektfasen
o Grensesnitt
Prosjektstrategi
o Strategi for styring av usikkerhet
o Gjennomføringsstrategi
o Kontraktsstrategi
o Organisering og ansvarsdeling
Prosjektstyringsbasis
o Arbeidsomfang, herunder endringsstyring
o Prosjektnedbrytningsstruktur PNS
o Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
o Gevinstrealiseringsplan
o Tidsplan
o Intern kvalitetssikring

Detaljeringen av sentralt styringsdokumentet tilpasses prosjektets egenart, risiko og
vesentlighet. Under gis føringer for sentrale enkeltelementer knyttet til investeringsbeslutning.

Anbefaling av kostnads- og styringsramme
Forprosjektet skal utarbeide et komplett estimat over prosjektkostnaden, og hvis aktuelt, over
inntektene.
Det skal foreligge en vurdering og analyse av prosjektets usikkerhet som grunnlag for å
fastsette styrings- og kostnadsramme. Dersom det er relevant, skal analysen også vurdere
usikkerhet for samlet tidsplan og prosjektets nyttevirkninger.
Med utgangspunkt i usikkerhetsanalysen skal det gis en anbefaling om kostnadsramme for
prosjektet. I tillegg skal det redegjøres for usikkerhet om risikoavsetninger, prosjektets
gjennomføringstid og for nyttevirkningene i prosjektet. Kostnadsrammen er det kostnadsnivå
Kommunestyret inviteres til å vedta.
Byggeprosjekter og tilhørende brukerutstyrsprosjekt kan planlegges som to prosjekter i
forprosjektfasen, men arbeidet må koordineres slik at tiltakene ses i sammenheng og det er en
entydig avgrensning mellom prosjektene. Det fastsettes normalt separate styrings- og
kostnadsrammer for byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet.

Kontraktsstrategi
Ved ferdigstillelse av forprosjektfasen skal det foreligge en utredning av minst to alternative
kontraktsstrategier.
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Grunnlaget skal være en analyse av egenskapene ved prosjektet som er relevante temaer i
anskaffelsesprosesser. Egenskaper ved prosjektet, markedssituasjon og kontraktspartnere
påvirker utformingen av den spesifikke kontraktsstrategien.
Det utarbeides vurderinger og anbefaling av
 kontraktsstruktur og kontraktstype
 anskaffelsesprosess - valg av prosedyrer, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

8. KVALITETSSIKRING AV FORPROSJEKTET (KS2)
Etter gjennomført forprosjekt skal grunnlagsdokumentasjonen gjennom ekstern
kvalitetssikring før investeringsbeslutning kan fremmes for Kommunestyret. Det er ansvarlig
bestiller som tar stilling til om forprosjektet er klart for kvalitetssikring.
Kvalitetssikrer skal vurdere kvaliteten i prosjektets arbeid og gi en vurdering av anbefalt
kostnadsramme. Dette inkluderer en vurdering av usikkerhetsavsetning, og en vurdering av
foreslått organisering og styring i gjennomføringsfasen. Med grunnlag i kvalitetssikringen
besluttes det hvorvidt styringsdokumentet anses å ha tilstrekkelig kvalitet til at det kan
anbefales kostnadsramme og bevilgning i budsjettet.
Når det er fastsatt kostnadsramme og gitt bevilgning, videreføres prosjektet i
detaljprosjekteringsfasen.

9. INVESTERINGSBESLUTNING
Etter at endelig KS2-rapport er ferdigstilt, skal saken legges frem for kommunestyret med
tilråding om investeringsbeslutning eller en plan for videre oppfølging av prosjektet.
I hovedsak besluttes investeringer i den ordinære budsjettprosessen eller revidert budsjett,
men de kan unntaksvis fremmes som egen separat sak.
Styrings- og kostnadsrammer skal normalt oppgis inklusive mva. Det må tas hensyn til
relevante mva. regler for prosjektet.

10. ORGANISERING
Jfr. Økonomireglementet er det kommunestyret som beslutter initiering og iverksettelse av
store investeringsprosjekter som omfattes av reglementet. Gjennomføring av prosjektet i.h.t.
herværende Investeringsreglement gjennomføres i regi av rådmannen med en ansvarsdeling
mellom en bestiller og en utfører.

Bestiller
Bestiller er rådmannen representert ved den kommunalsjef for programområde som har ansvar
for å dekke det behovet som er identifisert. Bestiller er eier av prosjektet. Bestiller har ansvar
for å definere det overordnede behovet som skal dekkes gjennom investeringen.
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Bestiller:
 Sørger for utarbeidelse av konseptvalgutredning og anbefaler konsept.
 Er ansvarlig for at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av KVUen (KSI) der
ekstern kvalitetssikring kreves
 Avgjør hvilket alternativ som skal videreføres fra konseptvalgutredningen og gir
føringer for forprosjektfasen, blant annet hvilken kostnadsramme prosjektet har
 Gir oppdrag om gjennomføring av forprosjekt og styringsdokument
 Anbefaler videreføring av prosjekt til gjennomføringsfasen før saken legges frem
for kommunestyret om godkjenning og fastsetting av kostnadsramme
 Bestiller gjennomføring av forprosjekt av utfører.
 Er ansvarlig for at det gjennomføres kvalitetssikring av konseptvalgutredning der
det anses at intern kvalitetssikring er tilstrekkelig.
 Styrer brukermedvirkning slik at funksjonskrav holdes innenfor definert
kostnadsramme
 Utarbeider den delen av styringsdokumentet som gjelder behovsbeskrivelse, mål
og funksjonelle krav.

Utfører
Utfører er den virksomheten som skal ha ansvaret for gjennomføring.
Kommunen har i hovedsak 3 organisatoriske enheter som gjennomfører større
investeringsprosjekter som omfattes av reglementet.
-

Virksomhet utbygging og infrastruktur – har ansvar for gjennomføring av prosjekter
knyttet til samferdsel og infrastruktur
Drammen Eiendom KF har ansvar for utbygging av bygninger etter bestilling fra
kommunens basisorganisasjon.
Stabsavdeling Utvikling og digitalisering – har ansvar for IT investeringer

Utfører:
 Bistår etter anmodning bestiller med konseptvalgutredning for det som
gjelder alternativutredning, gjennomføringsmodell og kostnadsestimater
 Gjennomfører forprosjekt og utarbeider styringsdokument etter bestilling fra
bestiller
 Er ansvarlig for at det gjennomføres kvalitetssikring av styringsdokument der det
anses at intern kvalitetssikring er tilstrekkelig.
 Utarbeider kontraktstrategi og konkurransegrunnlag
 Etablerer rutiner for prosjektstyring
 Gjennomfører investeringsprosjektet
 Utarbeider sluttrapport for prosjektet.
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11. GJENNOMFØRING
Utførende har ansvar for at det etableres og følges egne rutiner for prosjektstyring i
gjennomføringsfasen. Denne skal inkluderer samhandling med bestiller.

12. RAPPORTERING
Løpende rapportering
Investeringene rapporteres som hovedregel til kommunestyret som en del av tertialrapportene.
Ved større avvik rapporteres i tillegg i forbindelse med ordinær månedsrapportering.
Formannskap, Hovedutvalg og styre i kommunale foretak får i tillegg til dette orienteringer
om enkeltprosjekter innenfor eget ansvarsområde etter behov og forespørsler.
Sluttrapport
Alle investeringsprosjekter skal utarbeide en sluttrapport. Sluttrapporten skal beskrive
prosjektet, måloppnåelse og kravoppfyllelse, økonomi og læringspunkter og andre relevante
forhold.
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Vedlegg 6
Drammen kommunes lånefond

Vedlegg til økonomiplan 2020-2023
Drammen kommunes lånefond

Drammen kommunes lånefond
Økonomiplan 2020– 2023

Innledning
Rådmannen anbefaler at Drammen kommune etablere et lånefond i samsvar med
kommunelovens § 14-14. Opprettelse av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med
videreføring av Drammen Eiendom KF som kommunalt foretak i den nye kommunen.
Lånefondets oppgave er å forestå felles opptak og betjening av langsiktige lån knyttet til
Drammen Kommunekasse samt de kommunale foretakene, dvs. enheter som hører inn under
Drammen kommune som juridisk enhet. Lånefondet fungerer som en internbank ved
finansiering av kommunens investeringer.
Hensikten med lånefond er å ha enhetlig, god styring og kontroll på hele kommunens
gjeldsforvaltning. Dette forsterkes når kommunen har etablert kommunale foretak.
Koordinering av kommunens samlede låneopptak gjennom lånefondet gir dessuten lavere
finansieringskostnader for kommunen totalt sett.
Lånefondet tar på vegne av kommunen opp lån i markedet, og låner midlene videre ut til
kommunekassen og kommunale foretak. Med unntak av formidlings lån i Husbanken,
forutsettes alle låneopptak for Drammen kommune som juridisk enhet og all betjening av
ekstern gjeld å skje i regi av Lånefondet. Låneopptak gjøres når det er behov for finansiering
av vedtatte investeringer. Vilkår for videreutlån til interne låntagere fastsettes årlig ved
behandling av økonomiplanen.
Lånefondet er ikke en selvstendig resultatenhet, men det utarbeides særskilt årsregnskap for
fondet hvor årlig renteoverskudd/-underskudd gjøres opp mot Drammen kommunekasse i
forbindelse med regnskapsavslutningen. Forslag til budsjett for Drammen kommunes
lånefond for planperioden 2020 – 2023 følger vedlagt.

Renteforutsetninger
Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og 3
måneders Nibor. Rentekurven for 3 måneders NIBOR har gjennom 2019 vist en stigende
utvikling, og ligger ved utgangen av september rett i underkant av 1,80 prosent.

Utviklingen i 3 måneder NIBOR – 2019

Kilde: Kommunalbanken

For fjerde gang på ett år valgte Norges Bank på rentemøte i september 2019 å heve
styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Den nye styringsrenter er etter dette 1,50 prosent, opp
fra 0,75 prosent ved årsskifte. Det var i forkant av septembermøtet knyttet stor usikkerhet til
hvorvidt Norges Bank ville gjennomføre den varslede rente justeringen. Siden i sommer har
det vært mye uro globalt, og mange aktører har nedjustert utsiktene til global vekst, delvis
grunnet handelskrigen mellom USA og Kina, samt usikkerhet knyttet til Brexit.
Det er imidlertid fortsatt vekst i norsk økonomi, boligprisene fortsetter å stige og kronekursen
er svakere enn forutsatt. Dette har vært sentralbankens hovedargumenter for å heve renten.
Norges Bank varsler samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette
nivået en god stund fremover. Dette er en viktig premiss for budsjettrenter fram til 2023.
Rentemarkedet forventer imidlertid en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en
fallende Nibor i løpet av 2020.
Siste året har det blitt tydelig at Norges Bank styrer over rentefastsettelsen på opptil ett år,
mens rentenivå utover ett år styres av internasjonale forhold. I etterkant av rentemøtet til
Norges Bank steg rentene med løpetider opp til 6 måneder, mens for løpetider over tre år falt
rentene, basert på at Norges Bank nedjusterte anslag for videre utvikling i styringsrenten.
Endringene gjenspeiler det svake økonomiske bilde internasjonalt og at det forventes et forløp
i Norge mer i tråd med dette utover ett år.
Grafen under viser markedets renteforventninger for de neste 12 månedene sammenholdt med
Norges Banks rentebane for samme horisont. Rentemarkedet forventer en rentebane som
ligger 0,25 % poeng lavere enn det Norges Bank forventer i desember 2020. Skal markedet få
rett må Norges Bank varsle lavere renter fremover i tid på rentemøte i desember i år.
Alternativt må markedet justere opp sine renteforventninger det neste året.

Kilde: Kommunalbanken

Rådmannen foreslår å legge Kommunalbankens anbefalinger til grunn ved fastsettelse av
budsjettrenten for planperioden 2020–2023. Denne går ut på å bruke markedsprisene på
framtidig tre måneders Nibor som utgangspunkt (FRA1). I dagens situasjon, der markedet
forventer lavere rente fremover enn Norges Bank, så ville en mer konservativ tilnærming vært
å bruke Norges Banks egne anslag på tre måneders Nibor. For 2020 er det forutsatt et
gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 1,80 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på
kommunens innlån på 0,50 prosentpoeng. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for
2020 på 2,30 prosent for de kortsiktige lånene med flytende rente som er knyttet opp mot
Nibor.
Budsjettforutsetning – rentebane 2020-2023
2020

2021

2022

2023

3 måneder Nibor

1,80 %

1,68 %

1,60 %

1,55 %

Margin

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

Anslag innlånsrente

2,30 %

2,18 %

2,10 %

2,05 %

Pengemarkedsrentene endrer seg imidlertid løpende og vil kunne endre seg betydelig dersom
det kommer ny informasjon som endrer sannsynlighetene for renteøkning eller rentereduksjon
fra Norges Bank, enten i løpet av denne høsten eller fra 2020 og framover. Dette krever at
utviklingen i rentemarkeder følges nøye.
Budsjettrenten benyttes også for å beregne rentekostnaden på rentesikring av porteføljen. Med
utgangspunkt i andelen rentesikret gjeld som de tre tidligere kommunene forventes å ha ved

1

FRA (fremtidig rentebytte avtale) er en avtale mellom to parter, som regel tilbudt av banker til sine kunder,
om å fastlåse rentesatsen for et forestående lån eller bankinnskudd i en avtalt periode for å skape
forutsigbarhet for begge parter. Kontraktene som inngås baseres ofte på gjeldende pengemarkedsrente, som
har sterk samvariasjon med referanserenten NIBOR, hvilket gjør at disse fremtidige renteavtalene som regel er
standardiserte og baserer seg på 3, 6 eller 12 måneders varighet i Norge. I det ordinære FRA-markedet kan
renteavtaler sikres i opptil to år frem i tid.

inngangen til 2020, er det i budsjettet for 2020 lagt til grunn et sikringspåslag på
budsjettrenten på 0,25 prosentpoeng.
Inntil videre foreslår rådmannen at internrenten for Lånefondets utlån til Drammen
kommunekasse og de kommunale foretakene videreføres på samme nivå som i tidligere
Drammen kommune, dvs. 3,5 prosent. For å unngå for store svingninger er det forutsatt at
internrenten over tid skal tilsvare rentenivået for lån med 3-5 års sikring. Også
byggelånsrenten, som belastes kommunale investeringsprosjekter, foreslås opprettholdt med
3,5 prosent i planperioden.
Lånefondets gjeld
Drammen kommunes Lånefond vil ved inngangen til 2020 ha en samlet lånegjeld eksklusive
gjeld for videreutlån (Husbanken) på om lag 8,3 milliarder kroner. Lånegjelden består av de
tre tidligere kommunenes eksterne lånegjeld etter betalte avdrag ved utgangen av 2019. Med
de årlige investeringer som rådmannen foreslår for planperioden 2020 – 2023 og forutsatt
krav om 15 prosent egenfinansiering av ikke-rentable investeringer 2, forventes Lånefondets
gjeld i planperioden å utvikle seg i henhold tabellen nedenfor.

Langsiktig lånegjeld, anslag utgangen av 2019 og budsjettforslag 2020-2023

Mill.kroner
Lånegjeld per 31.12

2019
8 353,4

Drammen kommunes Lånefond
2020
2021
2022
2023
8 604,9
9 062,5
9 504,5
9 927,0

Til tross for at det legges opp til en egenfinansiering av investeringer med 384 millioner
kroner i planperioden, gir dette vekst i kommunens lånegjeld. Per utgangen av 2020 er den
samlede lånegjelden anslått å øke til 8,6 milliarder kroner, mens det anslås en lånegjeld på 9,9
milliarder kroner ved utgangen av planperioden. Økningen i lånegjelden kommer frem som en
netto mellom låneopptak og avdrag i perioden.
Brutto investeringsutgifter, finansiering og avdrag i perioden 2020-2023
Mill. kroner
Brutto investeringsutgifter
Lånebehov -andre poster inv.budsjettet
Tilskudd, moms kompensasjon og salg aktiva
15% egenfinansiering av rentable investeringer
Sum lånebehov
Avdrag
Netto økning i gjeld

2

Prognose 2020
842,7
11,0
152,4
83,6
617,7
366,2
251,5

Prognose 2021
1 100,0
6,4
171,5
100,0
834,9
377,2
457,6

Prognose 2022
1 100,0
11,4
172,2
100,0
839,2
397,3
441,9

Prognose 2023
1 100,0
11,4
172,2
100,0
839,2
416,7
422,5

Sum 2020 - 2023
4 142,7
40,2
668,2
383,7
3 131,0
1 557,4
1 573,6

Ikke-rentable investeringer: Investeringer som ikke er selvfinansierende, hvor lån til disse investeringene må
betjenes av egne midler. I Drammen kommune defineres investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) og
boliger som rentable investeringer. I tillegg knyttes formidlingslån til denne kategorien, hvor låntakerne betaler
lånekostnadene.

Nye kommunelov og endrede regler for beregning av minimumsavdrag
I den nye kommuneloven er det lagt inn en ny bestemmelse for beregning av
minimumsavdrag. De nye reglene trer i kraft fra og med budsjettåret 2020. Det betyr at
vektingsmodellen eller «regnearkmodellen» som mange kommuner har benyttet seg av utgår.
Den nye modellen går i prinsippet ut på at avdragstiden på lånet skal styres i forhold til
avskrivningene. Målsettingen med endringen er å sikre at avdragsprofilen på samlet lånegjeld
i større grad følger kapitalslitet på underliggende aktiva.
Minimumsavdraget etter de nye reglene beregnes i henhold til følgende formel:

Elementene som avgjør størrelsen på minimumsavdraget vil være årets regnskapsførte
avskrivninger, restgjelden per 1.1 i regnskapsåret og bokført verdi på avskrivbare
anleggsmidler per 1.1.
Både tidligere Drammen og tidligere Nedre Eiker kommune har benyttet vektingsmodellen
ved beregning av årlig minimumsavdrag, mens Svelvik har benyttet en forenklet metode som
ligger nært opp til de nye reglene for beregning av minimumsavdraget. Ved overgang til nye
regler for beregning av minimumsavdrag fra og med 2020, reduseres avdragstiden på
Lånefondets gjeld vesentlig i forhold til det som tidligere har vært gjeldende for de tre
kommunene hver for seg, og dermed øker også avdragsbelastningen på driften for den nye
kommunen. I forhold til beregning etter eksisterende regler for minimumsavdrag, vil de de
nye reglene gi en total økning i avdragsbelastningen for de tre tidligere kommunen på
omkring 45 millioner kroner i 2020. Samlet er avdragene for 2020 anslått til 366 millioner
kroner.

Siden minimumsavdraget med nye regler vil være direkte relatert til størrelsen på
avskrivningene, vil avdragsbelastning på driften ikke bare påvirkes av årlig investeringer og
størrelsen på lånegjelden, men også av hvordan investeringene fordeler seg på avskrivbare
driftsmidler med henholdsvis kort og lang avskrivningstid.
De nye reglene er så langt som mulig søkt innarbeidet i de budsjettforutsetningene som er lagt
til grunn for Lånefondet i planperioden. Gjennomsnittlig nedbetalingstid på lånegjelden er i
budsjettet beregnet til 22,8 år, og tar utgangspunkt i anslått lånegjeld og aktiverte driftsmidler
med tilhørende avskrivninger for de tre tidligere kommunene ved utgangen av 2019.
Bruk av lånefondets innlånsmidler
Figuren nedenfor viser fordelingen av Lånefondets innlånsmidler slik den er forventet å være
ved inngangen til 2020. Korrigert for vann og avløp er gjelden på 6 190 millioner kroner. Av
dette utgjør Drammen kommunekasses andel 1 207 millioner kroner og Drammen Eiendom
KF 4 797 millioner kroner. Som følge av høy investeringsaktivitet i Drammen Eiendom i
2019 og utsatt ferdigstillelse av prosjekter, forventes lånefondet å ha ubrukte lånemidler i
størrelsesorden 187 millioner kroner ved inngangen til 2020.

Rentefølsomhet i lånefondet
Med en høy gjeld er Drammen kommune eksponert for rentesvingninger. Svingningene
reduseres ved å sikre deler av låneporteføljen. I rådmannens forslag til finans- og
gjeldsreglement legges det opp til at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente,
(rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn ett
år), mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. Andelen av gjeldsporteføljen som har
fast rente skal fordeles i segmenter på en slik måte at kommunen får lavest mulig
refinansieringsrisiko. Dette er en videreføring av reglene i tidligere Drammen kommune.
Rådmannen søker på denne måten å oppnå en godt tilpasset renteprofil basert på utvikling i
kortsiktige og langsiktige renter. Rentesikring gir mer forutsigbare fremtidige renteutgifter,
men har samtidig en kostnad i form av høyere rente enn de flytende (kortsiktige) rentene. Ved
inngangen til 2020 antas den rentesikrede delen av låneporteføljen å utgjøre omlag 53 prosent,
mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 47 prosent. Finans- og gjeldsreglementet legger
opp til at andelen rentebinding skal ligge mellom 33 og 66 prosent.
Rentefølsomhet vurdert samlet for lånefondet og kommunekassens gjeld
I tillegg til den direkte rentesikringen av låneporteføljen må det også tas hensyn til at
kommunen har renteavhengige inntekter som reduserer den reelle rentefølsomheten. Dette
gjelder for eksempel kommunens utlån til Glitre Energi AS og Glitre Energi Nett AS, Lindum
AS og Drammen kommunale pensjonskasse. I tillegg er en betydelig del av låneporteføljen
knyttet opp til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet som er gebyrfinansiert.
Rådmannen vurderer renteeksponeringen fortløpende i forbindelse med refinansiering av
eksisterende lån og ved opptak av nye.

Lånefondets resultatbudsjett
Lånefondet har renteinntekter og avdragsinntekter fra kommunekassen og de kommunale
foretakene. I all hovedsak er lånefondets utlån til Drammen Eiendom KF og kommunekassen.
Kommunens eksterne låneopptak til investeringsformål gjøres i lånefondet og lånefondet har
avdragskostnader og rentekostnader. I budsjettet og økonomiplanen er renteutgiftene beregnet
ut fra dagens låneporteføljer i de tre tidligere kommunen og planlagte, ikke gjennomførte
låneopptak i 2019, samt rådmannens forslag til lånerammer i økonomiplanperioden 20202023. Lånefondets resultat godskrives eller belastes kommunekassens driftsregnskap
i forbindelse med regnskapsavleggelsen. Dette er i henhold til gjeldende regnskapsforskrift.
For 2020 viser resultatbudsjettet for Lånefondet et positivt kontantresultat (overskudd) på
73,7 millioner kroner. Forklaringen på overskuddet er lavere rente på innlån enn utlån. Det
forventes overskudd i lånefondet i hele økonomiplan perioden, og resultatet forventes å stige
noe utover i planperioden som følge av vekst i utlånene og økt rentemargin som følge av
forventinger om en noe synkende innlånsrente mot slutten av planperioden.
Lånefondets kontantresultat 2020-2023
Mill. kroner
Renteinntekter
Avdragsinntekter
Sum rente og avdragsinntekter
Renteutgifter
Avdragsutgifter
Sum renter og avdragsutgifter
Kontantresultat i lånefondet

2020
291,2
366,2
657,4
217,5
366,2
583,7
73,7

2021
303,8
381,6
685,4
217,1
381,6
598,7
86,7

2022
319,6
401,7
721,3
220,5
401,7
622,2
99,1

2023
334,9
421,1
755,9
225,8
421,1
646,8
109,1

Budsjettert lånebehov/utlån i Lånefondet
Forslag til investeringsbudsjett for Drammen kommunekasse, Drammen Eiendom KF og
øvrige kommunale foretak for perioden 2020-2023 gir lånerammer som tabellen under viser:
Låneramme 2020-2023 (mill. 2020-kroner)
Drammen Eiendom KF
Drammen Kommunekasse
Drammensbadet
Sum

2020

2021

2022

2023

373,8
243,9

156,3
678,5

89,7
749,5

89,3
749,9

3,0

0,0

0,0

0,0

620,7

834,9

839,2

839,2

I tabellen under fremkommer resultatbudsjett for Lånefondet 2020-2023.

Resultatbudsjett for Drammen kommunens lånefond 2020-2023
MNOK

2020

2021

2022

2023

Inntekter
Avdragsinntekter fra: Kommunekassen
Drammen Eiendom KF
Drammensbadet KF

206,2
159,9
0,1
366,2

214,5
167,0
0,1
381,6

234,9
166,7
0,1
401,7

256,9
164,1
0,1
421,1

Renteinntekter fra:

Kommunekassen
Drammen Eiendom KF
Drammensbadet KF

120,1
171,1
0,0
291,2

128,2
175,5
0,1
303,8

145,3
174,3
0,1
319,6

163,4
171,4
0,1
334,9

Lånefondet:

Inntekter totalt

657,4

685,4

721,3

755,9

Utgifter
Avdragsutgifter
Renteutgift

Beregnet avdrag
Til eksterne långivere

Lånefondet:

Utgifter totalt

366,2
217,5
583,7

Resultat Lånefondet (- er underskudd)

73,7

381,6
217,1
598,7

401,7
220,5
622,2

86,7

421,1
225,8
646,8

99,1

I tabellen nedenfor fremkommer Lånefondets samlede finansieringsbehov i planperioden
2020 - 2023:

MNOK
Drammen Eiendom KF
Gjeld per 1/1
Ny finansiering
Beregnet avdrag

2020

2021

4 796,5
373,8
159,9

5 010,4
156,3
167,0

4 999,8 4 922,8
89,7
89,3
166,7
164,1

Gjeld per 31/12

5 010,4

4 999,8

4 922,8

Kommunekassen/VA-sektoren
Gjeld per 1/1
Ny finansiering
Beregnet avdrag
Gjeld per 31/12

3 368,4
243,9
206,3
3 405,9

3 405,9
678,5
208,6
3 875,8

3 875,8 4 399,6
749,5
749,9
225,7
245,0
4 399,6 4 904,5

2,0
3,0
0,1
4,9

4,9
0,2
4,7

Drammensbadet KF
Gjeld per 1/1
Ny finansiering
Beregnet avdrag
Gjeld per 31/12

Totale utlån fra lånefondet

8 421,3

8 880,3

2022

2023

4 848,0

4,7
0,2
4,5

4,5
0,2
4,3

9 326,9

9 756,8

109,1
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Tidligere investeringsbudsjett
i de tre kommunene

Vedlegg til Økonomiplan

Grunnlagsinformasjon
Tidligere kommuners investeringsbudsjett 2019-22
Dette vedlegget er ment som bakgrunnsinformasjon om tidligere angitte investeringsbehov.
Det angir hvilke reviderte investeringsbudsjett de 3 tidligere kommunene har hatt for perioden
2019-2022.
Vedlegget gir en oversikt over enkelttiltak fra de tidligere kommunene fordelt på de nye
Hovedutvalg og Programområder.
Tiltakene som fremkommer i vedlegget vil bli vurdert sammen med nye tiltak i revidert
budsjett som behandles i revidert budsjett i juni 2020 og senere økonomiplaner.
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Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
2019
P01 Skole
314,8
Drammen
283,4
By - Aronsløkka Skole - Inventar Og Utstyr
By - Brandengen Skole - Inventar/Utstyr Utvidelse
By - Fjell Skole - Inventar/Utstyr
10,0
By - Oppgradering Inventar Og Utstyr
6,0
Dekf - Aronsløkka Skole - Nybygg
4,0
Dekf - Brandengen Skole - Utvidelse
50,0
Dekf - Børresen - Arealtilpasning Og Inneklima Adm. Bygg
22,0
Dekf - Danvik Skole - Utvidelse
Dekf - Fjell Skole Inkludert Flerbrukshall Og Aktivitetshus
145,0
Dekf - Gulskogen Vest - Skoleutvikling
Dekf - Gulskogen/Rødskog Skole
3,0
Dekf - Oppgradering Bygningsmassen
9,0
Dekf - Ungdomsskole Åskollen
10,0
Dekf - Åskollen Barneksole - Utvidelse
Dekf - Åssiden Skole - Utvidelse Og Flebrukshall
Diverse rebevilgning 1.tert.
24,4
Nedre Eiker
20,6
Krokstad Skole Rehabilitering
Oppgrad. Uteområder Skoler
3,3
Skolebruksplan Elever - Bygg
Skoler Arealutvidelse
5,0
Solberg Skole
0,3
Steinberg Skole
1,5
Tilpasning Bygg Skoler
0,5
Veiavangen Ungdomsskole
10,0
Svelvik
10,9
Barnehage Og Skole Uteområder
5,7
Fasader Svelvik Ungdomsskole
2,9
Leskur Svelvik Ungdomsskole
0,5
Læremidler I Grunnskolen
Oppgradering Tangen Skole
0,7
Påkostning Ebbestad Skole Ved Evt.Økt Kapasitet
Utelager Svelvik Ungdomsskole
1,0
Varslingsanlegg Skolene
0,2
P02 Barnehage
32,1
Drammen
27,5
By - Fjellhagen Barnehage - Inventar/Utstyr
2,0
By - Inventar/Utstyr Nye Barnehager
By - Oppgradering Inventar, Utstyr Og Uteområder
3,5
Dekf - Etablering Av Nye Barnehageplasser
Dekf - Fjellhagen Barnehage (Fjell 2020)
20,0
Dekf - Oppgradering Av Bygningsmassen Barnehage
2,0
Nedre Eiker
4,1
Barenhager Oppgradering Uteområder
0,5
Barnehager Vognskur Og Lagerplass
0,5
Langeløkka Barnehage Utbygging
3,1
Åsen Barnehage
Svelvik
0,5
Inventar I Skole Og Barnehage
0,5
P03 Forebyggende tjenester
46,6
Drammen
46,6
By - Inventar Og Utstyr Nye Kontorlokaler
12,0
Dekf - Oppgradering Av Strømsø Skole Hovedbygg - Nye Lokaler Senter For Oppvekst
32,6
Diverse rebevilgning 1.tert.
2,0
Totalsum
393,5

2020 2021 2022
364,3 179,3 111,0
345,0 172,0 108,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
11,0
10,0
96,0
100,0
60,0
72,0
20,0
6,0
6,0
6,0
140,0
70,0
12,0
2,0
2,0
10,0
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
7,3
5,3
1,0
6,0
1,0
1,0
1,0
4,0
0,3
0,3
55,0
55,0
26,5
25,5
25,5
25,5
2,0
3,5
1,5
1,5
23,0
23,0
18,0
2,0
1,0
1,0
29,2
29,2
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
28,2
28,2
0,3
0,3
0,3
0,3
419,3 234,3 137,5
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SUM 20192022
969,4
908,4
5,0
15,0
24,0
121,0
210,0
22,0
237,0
3,0
27,0
220,0
24,4
36,6
10,0
7,8
5,0
0,3
1,5
2,0
10,0
24,5
13,7
2,9
0,5
1,0
0,7
4,0
1,0
0,8
168,6
104,0
4,0
10,0
46,0
38,0
6,0
63,5
2,0
2,0
59,5
1,1
1,1
46,6
46,6
12,0
32,6
2,0
1 184,6

Hovedutvalg for Helse sosial og omsorg
2019 2020
P04 Helse
3,0
5,1
Drammen
3,0
5,0
Dekf - Nytt Helsehus Og Legevakt
3,0
5,0
Nye Drammen
0,1
Inventar / utstyr
0,1
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
11,3
10,0
Drammen
11,3
10,0
Korsveien- Bofelleskap
11,3
10,0
P07 Rus og psykisk helse
10,0
35,0
Drammen
10,0
35,0
Dekf - Bofellesskap Psykisk Helse Og Rus
Dekf - Drammensgården
10,0
35,0
Dekf - Småhus
Inventar
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
92,7
38,6
Drammen
13,0
23,0
Dekf - Kommunale Utleieboliger
5,0
15,0
Dekf - Oppgradering Av Boligmassen
8,0
8,0
Nedre Eiker
31,0
5,6
Aktiv I Teten
2,0
Bråta 20
3,0
Flisa
3,5
Haglund Pu-Boliger Rehab
5,3
Langrand 15 Pu Oppgr.
1,0
Mikkelsveien Pu Omsorgsboliger
18,7
Tunet
0,5
Universell Utforming
0,3
0,3
Utleiebolig
2,0
Svelvik
48,7
10,0
Boligsosiale Prosjekter
48,7
10,0
P06 Hjemmetjenester og Institusjon
85,7 169,3
Drammen
51,0 159,0
By - Oppgradering Av Inventar Og Utstyr I Institusjonene Og Hjemmetjenestene
2,0
2,0
By Aktivitetstiltak For Eldre
1,9
By Inventar Og Utstyr Åskollen Hod
6,0
Dekf - Oppgradering Av Bygningsmasse Sykehjem
6,0
6,0
Dekf - Schwartz Gate 18 – Setningsskader
7,0
Dekf - Utvikling Av Flere Helse- Og Omsorgsdistrikter
2,0
5,0
Dekf - Åskollen Helse- Og Omsorgsdistrikt
29,0 140,0
Diverse rebevilgning 1.tert.
3,1
Nedre Eiker
31,0
4,0
Heldøgns Omsorgsplasser - Krokstadelva
25,0
Inventar/Hjelpem. Helse Og V
2,0
2,0
Solberglia Ombygging
3,0
Velferdsteknologi
1,0
2,0
Svelvik
3,7
6,3
Utvikling/Modernisering Byggningsmasse Sykehjemmet
3,7
6,3
Totalsum
202,7 258,0

2021
10,0
10,0
10,0
0,1
0,1
0,1
23,3
23,0
15,0
8,0
0,3
0,3
123,0
119,0
2,0
5,0
6,0
106,0
4,0
2,0
2,0
156,4
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2022
10,0
10,0
10,0
0,1
0,1
0,1
23,3
23,0
15,0
8,0
0,3
0,3
12,0
8,0
2,0
6,0
4,0
2,0
2,0
45,4

SUM 20192022
28,1
28,0
28,0
0,1
0,1
21,3
21,3
21,3
45,2
45,2
45,0
0,2
177,9
82,0
50,0
32,0
37,2
2,0
3,0
3,5
5,3
1,0
18,7
0,5
1,2
2,0
58,7
58,7
390,0
337,0
8,0
1,9
11,0
24,0
7,0
7,0
275,0
3,1
43,0
25,0
8,0
3,0
7,0
10,0
10,0
662,5

Hovedutvalg for Kultur, fritid og idrett
P09 Kultur ,fritid, idrett
Drammen
Arena Fjell
Dekkeutskifting Kunstgressbaner
Diverse rebevilgning 1.tert.
Drammen Teater Og Thunegården - Kjøling
Fotballhall Åssiden
Harmonien
Inventar Og Utstyr Fotballhall Åssiden
Inventar, Maskiner Og Utstyr
Oppgradering Av Bygningsmassen
Oppgradering Bygningsmassen
Oppgradering Skiløypenett/Turveier og anlegg
Oppgradering Utstyr Kultur/Biblioteket
Rehabilitering Skoger Gamle Kirke
Utskifting Kunstgress Marienlyst- Gamle Gress
Nedre Eiker
Bibliotek
Folkets Hus
Forsamlingshus Oppgradering
Kirken
Knas Solberg Spinderi
Lysløyper - Oppgradering
Vassenga Isanlegg
Svelvik
Kunstisbane Svelvik
Turløype Båsen Rundt
Vedlikehold Bygninger Kirken
P10 Medvirkning og lokaldemokrati
Svelvik
Sbv/Kinogården, Byhuse
Totalsum

2019 2020
92,5
92,2
79,0
88,8
10,0
4,0
4,0
30,8
5,0
11,0
75,0
0,5
2,0
1,6
1,0
1,0
4,0
4,0
1,0
1,0
2,2
2,2
2,5
5,0
5,5
1,4
0,2
0,7
0,2
0,2
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
2,2
8,0
2,0
0,4
1,5
2,0
6,1
6,7
22,0
6,7
22,0
6,7
22,0
99,2 114,2

2021
13,2
10,0
4,0
2,0
4,0
2,4
0,2
2,0
0,2
0,8
0,8
28,0
28,0
28,0
41,2
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2022
15,2
13,8
4,0
1,6
1,0
4,0
1,0
2,2
1,4
0,2
1,0
0,2
15,2

SUM 20192022
213,1
191,6
10,0
16,0
30,8
5,0
86,0
0,5
7,2
3,0
16,0
3,0
6,6
2,5
5,0
10,7
0,2
0,7
0,8
5,0
1,0
0,8
2,2
10,8
0,4
4,3
6,1
56,7
56,7
56,7
269,8

Hovedutvalg for tekniske tjenester
P11 Utbygging og Samferdsel
Drammen
Adkomst Nytt sykehus
Baker Thons alle
By - Sykkelstaller Og - Stativer Ved Kommunale Bygg Og Offentlige Plasser
By - Utbygging Av Gang- Og Sykkelvegnettet
Diverse rebevilgning 1.tert.
Fellesprosjekter Med Vann Og Avløp
Fjell Allmenning Som En Del Av Fjell 2020
Friluftsløftet
Kollektivtrafikk, Sykkel Og Fotgjengere
Ny Bybru I Drammen - Utredning Og Avsetning
Nærmiljøanlegg/Lekeplasser
Oppgradering Infrastruktur Park, Natur Og Idrett
Rehabilitering/ Oppgradering Infrastruktur Vei
Spiralen - Utbedring/Vanntetting
Trygge Skoleveier
Turveier Langs Drammenselva
Utskifting Av Maskinpark
Utskifting Biler Og Maskiner Mv.
Nedre Eiker
Gang/Sykkelvei Og Kollektiv
Gang/Sykkelveir
Gatelys Nye Strekk Og Stolper
Korvaldveien Opprusting
Maskiner Og Transportmidler Utskifting
Parker/Lekeplasser
Tiltak Trafikksikkerhetsplan
Utbyggingsavtaler
Vei Oppgradering
Åsen Utbygging Vei
Svelvik
Bil Drift
Bil Eiendom
Diverse investgeringer
Etablering G/S Markveien
Etablering Gjestebrygger I Sentrum
G/S Hellinga/Bergeråsen
Gatelys, Oppgrad Armaturer
Innkjøp Maskiner/Utstyr
Ladepunkter El-Biler
Oppgradering Bokerøyveien
Oppgradering Eikveien
Oppgradering Friluft, Badeplasser
Oppgradering Vei Åsgaten
Oppgradering Verksted Og Lager - Brenna (Ny)
Renummering Og Nye Veinavn (Ny)
Svelvik Sentrum Branngater/Park
Tiltak Kommunale Veier
Trafikksikkerhetsprogram
Ulovlighetsoppfølging Strandsonen

2019 2020 2021 2022
238,7 183,5 148,8 235,5
166,7 152,2 120,6 219,1
45,0
45,0
10,0
1,0
13,0
37,8
4,0
4,0
4,0
4,0
14,0
8,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0 100,0
8,0
8,0
8,0
8,0
5,0
5,0
5,0
5,0
28,0
25,0
25,0
25,0
20,0
70,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,5
4,9
3,2
3,1
3,1
11,3
21,2
18,2
7,7
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
0,3
0,2
0,2
0,2
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,0
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
60,7
10,1
10,0
8,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
5,0
1,0
18,1
5,7
2,3
0,8
0,5
0,5
0,6
1,5
1,5
1,5
1,5
0,4
0,3
0,3
0,3
7,2
3,0
5,1
1,3
1,2
1,2
0,3
3,0
0,4
0,3
1,6
1,0
1,0
1,0
10,6
1,7
1,7
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
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SUM 20192022
806,4
658,6
90,0
10,0
1,0
13,0
37,8
16,0
22,0
12,0
20,0
130,0
32,0
20,0
103,0
90,0
40,0
4,0
3,5
14,3
58,4
1,8
2,0
0,9
7,5
6,0
4,0
2,2
2,0
20,0
12,0
89,4
0,7
1,0
6,0
18,1
5,7
2,3
2,4
6,0
1,3
7,2
3,0
8,8
3,3
0,4
0,3
4,6
16,0
2,0
0,5

Hovedutvalg for tekniske tjenester
P12 Vann avløp og renovasjon
Drammen
Diverse rebevilgning 1.tert.
Tiltak Avløp
Tiltak Vannforsyning
Nedre Eiker
Etterarbeid Avsluttede Prosjekter
Fjernavleste Vannmålere
Flomsikring
Flomsikring Egenandel
Horgen Nytt Va-Anlegg
It Infrastruktur Va
Mjøndalen Øst
Renseanlegg Nytt
Renseanlegg Oppgradering
Saneringsplan Va Utbygging
Stadion/Munkhaughj. Sanering Va
Uforuts. Tiltak Va
Va/Vei Korvaldveien
Ytterkollen-Daler Nytt Va-Anlegg
Åsen Nytt Va-Anlegg
Svelvik
Biks Fargefjerning
Bil Va
Fjellbekkrenne Oppstrøms Ebbestadvannet
Flomsikringsarbeider Bekker Og Bekkeinntak
Hovedvannledning Bokerøyveien - Fugletårnet
Hovedvannledning Norgips-Drammen Grense
Kløfta Dammer
Oppgradering Av Dammer
Oppgradering Eikdammen
Oppgradering Nett Avløp
Oppgradering Nett Vann
Oppgradering Sd
Sanere Skjønheimsområdet
Sankedammen Dammer
P13 Arealplan og miljø
Nedre Eiker
Mjøndalen Sentrum
Områdeplaner
Svelvik
Brannsikringsplan For Verneverdig Trehusbebyggelse
Totalsum

2019 2020
264,0 240,6
149,5 114,8
34,7
80,5
78,5
34,3
36,3
74,3
94,7
1,1
1,1
1,0
7,0
6,0
9,0
5,0
0,3
0,5
0,5
5,5
16,5
37,6
18,5
2,2
2,2
4,0
20,0
16,0
5,0
10,0
40,2
31,1
2,0
0,1
1,0
0,5
0,3
0,4
6,6
0,3
18,1
5,8
16,3
9,9
0,3
0,3
4,0
0,4
5,0
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
503,3 424,4

2021 2022
246,1 234,8
108,8 108,8
71,5
71,5
37,3
37,3
101,2
95,7
1,1
1,1
1,0
1,0
6,0
6,0
0,3
25,0
0,5
17,5
32,6
2,2
5,0
10,0
36,1
9,3
0,4
0,5
4,0
2,0
6,6
3,0
4,8
3,2
0,3
2,0
394,8
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0,3
25,0
0,5
17,5
42,1
2,2
30,3
7,5
0,4
0,5
6,6
5,0
10,0
0,3
470,3

SUM 20192022
985,4
481,9
34,7
302,0
145,2
365,9
4,4
3,0
25,0
14,0
0,9
50,5
1,5
40,5
128,8
18,5
8,8
29,0
21,0
20,0
137,7
18,8
0,8
0,1
2,5
0,3
4,4
2,0
19,8
3,3
33,7
39,4
1,2
4,0
7,4
0,9
0,6
0,6
0,3
0,3
1 792,7

Formannskap
P14 Ledelse, styring og administrasjon
Drammen
By - Digitale Løsninger For Folkevalgte
By - Digitalisering Barnehage
By - Digitalisering Hso
By - Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen
By - Digitalt Utstyr Introduksjonssenteret - Oppgradering
By - Ikt-Prosjekter Nye Drammen (A4.2)
By - Oppgradering Av Digitale Styringssystemer (Eks. Mva)
By - Rullerende Oppgradering Ikt Oppvekst
By - Sak- Og Arkivløsning
By - Smart City
Dekf - Oppgradering Av Bygningsmassen
Digitalisering
Diverse rebevilgning 1.tert.
Nedre Eiker
Ikt-Investeringer Elever
Ikt-Investeringer Nek
Ikt-Prosjekt Nd
Svelvik
Ikt - Kjerneinvesteringer
Ikt - Utviklingsinvesteringer
Ikt I Skole Og Barnehage
Ikt- prosjekt ND
Velferdsteknologi
P15 Samfunnssikkerhet
Drammen
By - Sikkerhet og Beredskap varslingsanlegg skoler
Diverse rebevilgning 1.tert.
Nedre Eiker
Beredskap
P16 Næringsutvikling
Drammen
Inventar / utstyr
P17 Politisk styring administrasjon
Drammen
Inventar / utstyr
P19 Drammen Eiendom KF
Drammen
Generell Investeringsramme Dekf
Grunnerverv Grøntarealer Og Friluftsområder
Oppgrader Tekniske Anlegg
Solcellepaneler På Tak På Kommunale Bygg
Strategiske Eiendomskjøp
Nedre Eiker
Matter
Mijørettet Helsevern, Bygg
Mjøndalen Sentrum Grunnerverv
Oppgradering Bygg
Renholdsmaskiner
Strategisk Eiendomskjøp
Tomter Innløsningserverv
Svelvik
Byggherrekostnader Til Fordeling
Påkostninger Byggninger
Totalsum

2019 2020 2021 2022
118,2
55,4
39,5
40,5
86,3
40,9
26,9
26,9
0,9
0,1
0,1
0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
6,0
6,0
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,1
1,1
1,1
1,1
44,2
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
6,0
5,0
3,0
3,0
7,4
22,7
8,5
7,6
7,6
3,0
3,0
3,0
3,0
16,0
4,6
4,6
4,6
3,7
0,9
9,2
5,9
5,0
6,0
4,7
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
0,5
1,0
1,0
3,7
0,9
1,0
1,0
0,3
1,0
2,0
3,4
2,0
2,0
2,0
2,2
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
0,7
1,2
1,2
0,9
0,1
0,1
0,1
0,9
0,1
0,1
0,1
0,9
0,1
0,1
0,1
70,8
70,2
62,4
62,7
45,5
41,5
41,5
41,5
5,0
5,0
5,0
5,0
1,5
1,5
1,5
1,5
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
30,0
30,0
30,0
30,0
17,2
14,1
16,1
16,1
0,5
0,3
0,3
0,3
1,5
1,5
1,5
1,5
11,6
9,0
9,0
9,0
0,6
0,3
0,3
0,3
5,0
5,0
3,0
3,0
8,1
14,6
4,8
5,1
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
11,0
1,2
1,5
193,3 127,7 104,0 105,3
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SUM 20192022
253,5
181,0
1,2
2,8
24,0
40,0
4,4
54,2
20,0
4,0
4,0
2,0
17,0
7,4
46,5
12,0
29,8
4,7
26,1
7,7
6,0
2,5
6,6
3,3
9,4
8,2
7,5
0,7
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
266,1
170,0
20,0
6,0
20,0
4,0
120,0
63,5
1,4
6,0
38,6
1,5
10,0
6,0
32,6
14,4
18,2
530,3
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Innledning
Ved etablering av Drammen Eiendom KF (DEKF) fra 01.01.2020 vil eiendomsverdier fra
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik konsolideres i ny åpningsbalanse, og det utformes ny
finansiering med egenkapital og lånefinansiering fra kommunens Lånefond.
Endelig åpningsbalanse for foretaket vil først bli fastsatt våren 2020, når regnskapene for
2019 er endelig avlagt.
DEKF gis ansvar for de ressursene i form av personell og budsjettmidler som har blitt
benyttet innenfor renhold- og eiendomsområdet i de tidligere kommunene.
Økonomiplan for 2020-23 er basert på rammebetingelsene for opprinnelig budsjett fra
2019 korrigert for prisstigning. Endringer som følge av ikke kjente forhold som
nyinvesteringer og avskrivninger i 2019, blir korrigert inn mot 1. tertial 2020.
DEKF får ikke rammeoverføringer fra kommunen, men har inntekter ved at det beregnes
husleie pr. eiendom.
Internhusleie til kommunens virksomheter gir foretaket en forutsigbar økonomi i et
langsiktig perspektiv. Den består av to elementer, en kapitalandel knyttet mot finansiering
og en del som bidrar til å sikre kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold av
eiendommene.
Variable kostnader knyttet til energi og offentlige avgifter som renovasjon, vann og avløp
dekkes direkte av virksomhetene, og inngår ikke i internhusleien.
Øvrige inntekter kommer i hovedsak fra eksterne leietakere, privatpersoner og firmaer.
Det er i økonomiplanen hensyntatt eiendom til formålsbygg og adm. bygg. Eiendom til
infrastrukturformål og tekniske anlegg som brukes i produksjon av tjenester innen vei,
vann og avløp er ikke tillagt DEKF.

2

Økonomi
Budsjett for 2020 er et resultat av dialog mellom Rådmann og DEKF, hvor DEKF har tilpasset
sitt budsjett i henhold til rådmannens forslag.
Rådmannens rammer tar utgangspunkt i de tre kommunenes opprinnelige budsjetter.
Rådmannen har i sitt forslag ikke hensyntatt behov for styrkninger i budsjettet innmeldt fra
DEKF.

2.1 Inntekter
2.1.1 Kommunale husleieinntekter, fra løpende leieforhold
Alle formålsbygg og administrasjonsbygg har fått beregnet en internhusleie basert på de
bokførte verdier og andel gjeld som blir overført til DEKF. Eiendommer fra tidligere
Drammen har hatt en internhusleiemodell og her er husleienivåene videreført.
Øvrige inntekter fra boliger og andre private leieforhold følger kontrakt.
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2.1.2 Kommunale husleieinntekter, fra nye investeringer
Nye kommunale leieforhold, som kommer som følge av ferdigstilling av byggeprosjekter
eller ny-innkjøpte eiendommer, baseres på en kalkulasjonsrente på 3,5 % og
avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på
nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. nye teknisk utstyr, øker
avskrivningssatsen tilsvarende. Avskrivningselementet i husleien beregnes ut fra brutto
investering, mens rentedelen beregn es ut fra netto investering. I tillegg beregnes FDV
(forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 350 kr. pr. m².

2.1.3 Husleie fra boliger – endret justeringsregler.
Boligporteføljen til DEKF er priset etter forskjellige prinsipper, porteføljen fra tidligere
Svelvik og Nedre Eiker er priset med markedspriser mens porteføljen fra Drammen
kommune praktiserer kostnadsdekkende husleie for utleie boliger.
Kostnadsdekkende husleie beregnes ut fra at alle kostnader til eiendomsmassen skal
dekkes. Husleien skal justeres i samsvar med kostnadsutvikling i driftskostnader,
verdiutvikling på boligmassen og gi en avkastning tilsvarende Norges Banks styringsrente
med et tillegg på 2 %. Det er planer om en gjennomgang og harmonisering av prinsipper
for husleiefastsetting.
I praksis er nå kostnadsdekkende leie og markedspris omtrent lik. Fremdeles er
kostnadsdekkende leie trolig noe lavere.

2.1.4 Salg renholdstjenester.
Renholdstjenester utføres både av private aktører og av egne ansatte renholdsoperatører.
DEKF har rammeavtaler for innkjøp av renholdstjenester fra private aktører. Dette er
fordelt på 4 kontrakter som settes ut på anbud iht. Lov om offentlige anskaffelser.
•

Rode 1, område Bragernes Øst, har kontrakt med Elite den løper fra 07.10.2019 til
06.10.2021. Etter det opsjon på 4 perioder a 1 år.

•

Rode 2, område Bragernes Vest, har kontrakt med EIR den løper fast fra 15.08.2017
til 14.08.2019, etter det opsjon på 2 perioder a 1 år. Det vil si at den kan løper til
14.08.2021.

•

Rode 3, område Strømsø, har kontrakt med EIR den løper fast fra 15.08.2017 til
14.08.2019, etter det opsjon på 2 perioder a 1 år. Det vil si at den kan løpe til
14.08.2021.

•

Rode 4, område Fjell/Konnerud, har kontrakt med Elite den løper fast fra
01.12.2016 til 31.07.2018, etter det opsjon på 2 perioder a 1 år. Det vil si at den løper
ut 31.07.2020.

Ut over dette utføres renholdstjenester til kommunens virksomheter i egen regi.

2.1.5 Andre inntekter
Andre inntekter består hovedsakelig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 5,0
mill., salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya med kr. 7,9 mill. og
driftsavtaler med Parkeringshusene med kr. 1,1 mill.
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2.2 Driftskostnader
2.2.1 Lønnsutgifter
Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 84,4 mill. I dette er inkludert en forventet generell
lønnsvekst på ca. 3 % i forhold til 2019.

2.2.2 Innleie av boliger og annen eiendom
På vegne av kommunen leier DEKF inn en rekke eiendommer fra private utleiere som
fremleies til kommunens virksomheter. Kostnadene må sees i sammenheng med
leieinntektene. DEKF har begrenset risiko knyttet til disse fremleieforholdene, da
innleiearealene i all vesentlighet er fremleiet med tilsvarende avtalevilkår. DEKF beregner
et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, men maks kr. 50.000,-.
I alle leieforhold har leietaker et ansvar for indre vedlikehold, i løpet av en leieperiode kan
dette bli et betydelig beløp. Dette er ikke medtatt i kommunens ordinære budsjetter, men
belastes den enkelte virksomhets budsjett, som oftest ved utflytting. Det kan være mer
hensiktsmessig at dette vedlikeholdet utføres jevnt i leieperioden for på den måten oppnå
best mulig arbeidsforhold for de som benytter arealene. DEKF vil frem til neste års
budsjett se på omfanget av dette og komme med en modell for gjennomføring.

2.2.3 Eiendomsdrift
Eiendomsdrift holdes på nåværende nivå med justering for deflator.

2.2.4 Vedlikehold
Vedlikehold holdes på nåværende nivå med justering for byggkostnadsindeks.

2.2.5 Finansinntekter
Det budsjetteres med renteinntekter på kr. 1,7 mill. i 2020, som er uendret fra 2019.

2.2.6 Finansutgifter
DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet
gjeld pr. 1.1.2020, fratrukket avdrag gjennom året. Nye kommunale leieforhold baseres på
en kalkulasjonsrente på 3,5 % (satt av Lånefondet). Rentekostnadene budsjetteres for
2020 på i alt kr. 178,8 mill.

2.2.7 Avskrivninger
DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært.
Dette innebærer at bygningsmassen i hovedsak avskrives med 2,5 %. For 2020 er
avskrivningene beregnet til kr. 191,7 mill. Avskrivningene er usikre da komplett oversikt
over anlegg som skal overføres til DEKF ikke er endelig avklart.
Foretaket vil legge om til føring i h.t. Kommunelovens regnskapsprinsipper fra
regnskapsåret 2021.

2.2.8 Avdrag
DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige

16.10.2019

Økonomiplan 2020 – 2023

Side 6 av 22

Nye Drammen Eiendom KF
gjenværende levetid på kommunens samlede eiendeler. DEKF beregner å nedbetale lån
basert på en levetid på eiendelene på ca. 30 år, noe som innebærer beregnede avdrag på
ca kr. 160,0 mill. i 2020.

2.2.9 Eieruttak
Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak
kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap.
Eieruttaket er i 2020 budsjettert til kr. 87,3 mill.

2.2.10 Resultat
Resultat før salg av eiendom budsjetteres med kr. 89,8 mill. Av resultatet er det som nevnt
over lagt til grunn et eieruttak på kr. 87,3 mill. Alle kapitalinntekter fra salg benyttes til
finansiering av nye investeringer.
Et positivt resultat utover budsjett vil bli brukt til ytterligere vedlikehold av formålsbygg,
spesielt i kommunedel 1, 2 og 10.
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2.2.11 Driftsbudsjett 2020

DRIFTSBUDSJETT 2020 Drammen
Eiendom KF

Budsj. 2020

DRIFTSINNTEKTER
Kommunale husleieinntekter

627 215

Eksterne leieinntekter
Leieinntekt boliger
Salg renholdstjenester
Andre Inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

74 380
131 924
75 542
15 420
924 481

DRIFTSUTGIFTER
Lønnskostnader
Administrasjonskostnader
Innleiekostnader
Innkjøp renhold
Eiendomsdrift
Vedlikehold
Tap på fordringer (7830, 7831, 7835)
Avskrivninger
SUM DRIFTSUTGIFTER

84 415
11 271
172 240
46 105
89 832
61 572
500
191 674

DRIFTSRESULTAT

266 872

Finansinntekter
Finansutgifter
SUM FINANS

1 710
178 801
177 091
-

657 609

RESULTAT før Eiendomssalg

89 781

Inntekter fra salg av eiendom
Bokført verdi solgte eiendommer
Kostnader ved salg av eiendommer
RESULTAT SALG EIENDOM

23 000
10 000
-

NETTO RESULTAT

102 781

Eieruttak
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3

Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for
investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og kommunestyret. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan
derfor bli endret i forbindelse med kommunestyrets behandling og prioriteringer.
Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen mot slutten av dokumentet.
Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de
ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere
gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og
endelige rammer for utbyggingen kan ikke fastsettes før entreprisekonkurranse er
gjennomført.
For prosjekter på skisse- og idestadiet hvor planlagt oppstart ved byggeplassen ligger mer
enn 2 år frem i tid vil det normalt kun angis foreløpige avsetninger. Endelig investeringsramme fastlegges under forprosjekt og reguleringsarbeid/ byggesaksbehandling.
Investeringsrammen vil justeres for prisstigning ved oppstart entreprise.
Prosjekter som starter i 2020 blir justert med byggeprisvekst, som Prognosesenteret AS har
utarbeidet for Undervisningsbygg, AFK-Eiendom, Bærum Kommune Eiendom og DEKF.
Alle investeringer budsjetteres med brutto investering. Det vil si inkl. mva. Mvakompensasjon og eventuelle tilskudd føres som finansiering.
Prosjektnummer fra tidligere kommuner vises i parentes bak prosjektnavnet.
DEKF iverksetter ikke prosjekter uten bestilling fra kommunestyret/rådmannen. I
etterfølgende oversikt er det oppsummert de investeringsprosjektene som er innarbeidet i
rådmannens forslag til budsjett, videre er de prosjektene de tre kommunene har jobbet med
i 2019, men som ikke er medtatt i økonomiplan 2020-2023 også omtalt.
Investeringsprosjekter som er nevnt under kapitlene: «Prosjekter inntatt i rådmannens
økonomiplan 2020-2023» er prosjekter som er inntatt i rådmannens forslag til
økonomiplan.
Investeringsprosjekter som er nevnt under kapitlene: «Prosjekter som tidligere har vært
omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre Eiker eller Drammen» er prosjekter som ikke er
igangsatt og foreløpig ikke tatt stilling til i forslag til økonomiplanen fra rådmannen. Disse
er omtalt her for å gi en status på hvor prosjektene ligger. Dersom de er i planleggingsfasen
kan planleggingen videreføres ved hjelp av midlene som er gitt til prosjektutredning, ref
kap 3.3, utover det vil videre arbeid med disse prosjektene stopp.
Utredning og planlagte eiendomsprosjekter har en samlepott som skal brukes på prosjekter
som er i en utredningsfase. Denne samlepotten er på kr. 30,0 mill.

3.1 Finansiering
DEKF har i hovedsak 5 kilder til finansiering: låneopptak via kommunes lånefond, tilskudd,
refusjon merverdiavgift kompensasjon, egenfinansiering ved salg av eiendom eller bruk av
opptjent egenkapital.
For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen
bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme
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avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner.
Salg av eiendom
Salg av eiendom er en kilde til egenfinansiering av investeringer. I gjeldende økonomiplan
budsjetteres det med salg av eiendom ekskl. bolig på kr. 3,0 mill. pr år i perioden. Det er
knyttet stor usikkerhet til endelige salgsbeløp.
Det foreslås dessuten at prosjekt Leie til Eie videreføres inn i ny kommune. Det innebærer
at det blir gjennomført salg av boliger til beboere, men hvor forutsetningen vil være at salgsmidlene skal gå til nye kjøp. Det foreslås avsatt en ramme på kr. 20,0 mill. pr. år til dette
formålet. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye
investeringer. Salg av eiendommer fra Vestfoldbanen vil ikke generere vesentlig overskudd
da disse enten overføres Bane Nor til bokført verdi eller selges i det åpne markedet og verdi
endringen etter oppkjøp er begrenset.
Tilskudd / Tippemidler
I forslaget til investeringsbudsjett legges det til grunn tilskudd fra Husbanken til kjøp av
boliger (20 % av investeringen). Til bygging av flerbrukshaller forutsettes prosjektene å
tilpasse seg regelverk for å motta optimalt tilskudd fra tippemidler. Pt. beregnes tilskuddet
til kr. 10,0 mill. pr. hall.
Mva - kompensasjon
Opparbeidet mva-kompensasjon fra investeringer benyttes til finansiering av investeringer.
I investeringsbudsjettet føres brutto investering, mens opparbeidet mva-kompensasjon
føres som finansiering.
Opptjent egenkapital
DEKF har gjennom positive resultater opparbeidet en solid egenkapital og også tilfredsstillende likviditet. Det er naturlig at egenkapitalen benyttes til å finansiere investeringer
for å unngå låneopptak.

3.2 Oppgradering av bygningsmassen
Eiendommene krever løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard. Det
er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de
ulike programområdene. Mindre reinvesteringer som ikke er initiert fra leietakerne gis
ingen husleiekonsekvens. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. For
enkelte programområder inneholder oppgraderingsposten i tillegg tiltak som initieres av
leietakerne for ombygginger og endret funksjonalitet. Slike tiltak blir belastet med husleie.

3.3 Utredning og planlagte eiendomsprosjekter
Prosjektutredninger har en samlepott som skal brukes på prosjekter som er i en
utredningsfase. Denne samlepotten er på kr. 30,0 mill.

3.4 Programområde skole (P01)
Det igangsettes arbeid med ny analyse av skole- og barnehagebehov i den nye kommunen.
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3.4.1 Prosjekter inntatt i rådmannens økonomiplan 2020-2023:
3.4.1.1 Brandengen skole – utvidelse
Brandengen skole utvides med 3000 m2 nybygg vest for flerbrukshall, på tidligere
bensinstasjonstomt.
Det er valgt totalentreprenør, og skoleutvidelsen skal ha byggestart november/
desember 2019. Dette med forbehold om eventuelle klager fra Fylkesmannen på
innvilget rammetillatelse. Forventet ferdigstillelse av nybygget januar 2021 og
ferdigstillelse utomhusanlegg sommer 2021.
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.
Endelige rammer for rehabilitering må fremlegges når planene er nærmere
gjennomarbeidet.

3.4.1.2 Fjell 2020 – Skole, Flerbrukshall og Aktivitetshus
Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering
av ny flerbrukshall og aktivitetshus. Midlertidige undervisningsarealer (skolemoduler)
er etablert for å sikre skoledriften i byggetiden.
Skolen er dimensjonert som en 4 parallell skole, med 28 klasserom, to av de eldre
skolepaviljongene er blitt revet og et øst/vest orientert nybygg skaper et
sammenhengende skoleanlegg med åpne og godt fungerende uteområder. Flerbrukshall
og aktivitetshus er etablert på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og
inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og
bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober.
Byggestart var høsten 2017. Byggingen er godt i gang og avtalt frem-driftsplan følges.
Flerbrukshall/ aktivitetshus ble ferdigstilt juli 2019 og skolebygget ferdigstilles til
årsskiftet 2020. Rehabiliteringsarbeider ved gml. gymsal og utearealene vil være ferdig
i løpet av 2020.
Det er i prosjektet inkludert et anlegg for lagring av solenergi i varmebrønner for bruk i
perioder hvor effektbehovet er stort. Prosjektet er omtalt som GeoTermos og er et
forskningsprosjekt som er støttet av Enova.
Økonomi: 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 Økonomiplan bevilget en investeringsramme på kr. 6,0 mill. for satsing på
solenergi i offentlige bygg, hvorav kr. 4,0 mill. er inkludert i prosjektet for etablering av
solceller og solfangere på skolebygget. Prosjektet er også støttet med kr. 4,0 mill. fra
Enova til termisk lagring av solenergi (GeoTermos).
Fjell offentlige uteområder
Etablering av et offentlig sentrumsområde; «allmenning», på Fjell har vært i fokus i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet og øvrige føringer for prosjektet. Konkret
innebærer dette opparbeidelse av Fjell torg og av hele skråningen mellom øvre og nedre
Fjell platå med etablering av parkering, lekearealer, gangforbindelser m.m.
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Økonomi: I økonomiplan 2018 ble det avsatt kr. 34,0 mill. for tiltakene (Drammen
Bykasse - programområde 4) og det er forutsatt at bevilgningen videreføres i
økonomiplan 2020. Tiltakene omfatter:
• 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 fotball¬baner). Det er
varslet behov for å øke investeringen i forbindelse med utomhus arealene med kr.
2,0 mill.
Tiltakene følger fremdriften for Fjell 2020 og mesteparten av arbeidene gjennomføres
innenfor den samme entreprisekontrakten. Fjell torg vil etableres som del av prosjektet
for Fjellhagen barnehage.

3.4.1.3 Oppgradering bygningsmassen
Det avsettes kr. 12,4 mill. i 2020 til generell oppgradering av bygningsmassen.

3.4.2 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.4.2.1 Aronsløkka skole – skoleutvidelse og rehabilitering
Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av
mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden
høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende
bygg.
Det er tidligere utarbeidet et skisseprosjekt for skoleutvidelse, klargjort for planlagt
byggestart i 2020/2021. I tillegg er det etablert nytt og større modulbygg på tomten for
å kunne gjennomføre skoleutvidelse, samt møte dagens kapasitets-problemer ved
skolen. I 2019 ble det laget en mulighetsstudie for plassering av tiltaket.
Økonomi: Det ble i økonomiplan 2019 - 2022 avsatt en investeringsramme på kr. 203,0
mill. for Aronsløkka skole hvorav kr. 4,0 mill. er bevilget for 2019 for igangsetting av
reguleringsplanprosess og forprosjekt for skoleutvidelse og kroppsøvingsarealer.
Beløpet inkluderer foreløpig ny dobbel gymsal (kr. 35,0 mill.). Politiske signaler om
etablering av ny flerbrukshall (kr. 80,0 mill.) blir utredet i forprosjektfasen og
budsjettrammen kan justeres når dette er avklart.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.4.2.2 Krokstad skole - paviljonger (40061) (NE)
Utbygging av Veiavangen ungdomsskole vil frigjøre paviljongene. De flyttes da til en
annen skole etter behov. Det er knyttet en kostnad til å etablere disse på ny lokasjon.
Økonomi: I Økonomiplan 2019 -22 ble det avsatt kr. 5,0 mill. i 2020. Endelige rammer
fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.
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3.4.2.3 Krokstad skole - arbeidsrom lærere (40086)
Ombygning av skolen for å tilfredsstille lokaler for staben samt flytte skolekjøkken.
Forutsatt at modulene på Veiavangen fristilles og kan flyttes.
Økonomi: I Økonomiplan 2019 -22 ble det avsatt kr. 5,0 mill. i 2020. Endelige rammer
fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.4.2.4 Uteområder - barnehage og skole (21)
Det er planlagt å etablere et skateanlegg i området mellom Tømmerås skole og Svelvik
ungdomsskole. Det ble søkt om spillemidler for dette anlegget i 2018 og Svelvik
kommune fikk innvilget kr. 1,0 mill. i spillemidler. Når vedtak om etablering av
skateanlegg og eventuelt kunstisbane foreligger, legges tidligere planer for Svelvik
ungdomsskole og Tømmerås skole til grunn for videre utvikling av uteområdene.
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 6,0 mill. I Økonomiplan 2020 -23 ble det avsatt kr. 6,0
mill. i 2020, 1,0 mill. i 2021 og kr.1,0 mill. i 2022, totalt bevilget i perioden kr. 8,0 mill.
Endelige rammer fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.4.2.5 Veiavangen ungdomsskole - ny skole (40024)
Veiavangen skole er ikke godkjent i henhold til forskrift for miljørettet helsevern.
Byggetrinn II har i flere år vært inne i økonomiplanen, men aldri realisert. Nytt skisseprosjekt og forprosjekt er gjennomført i 2018. Det er ønskelig å gå videre i arbeidet med
realisering. Det er heller ikke år med i perioden 2020-2022 i den delen av investeringsbudsjettet som Nedre Eiker kan finansiere selv, men blir tatt opp i budsjettarbeidet for
nye Drammen.
Budsjett 2019: Det er avsatt midler til forberedende arbeider for Veiavangen ungdomsskole. I vedtatt reguleringsplan for Veiavangen ungdomsskole, ligger et rekkefølgekrav
om å opparbeide gang og sykkelvei i Nedbergkollveien. Budsjettmidlene skal benyttes til
grunnerverv og prosjektering av gang og sykkelvei, og for å utarbeide og kvalitetssikre
konkurransegrunnlag for bygging av ny skole
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 9,98 mill. i Økonomiplan 2019. Total pris ca 270 mill.
Denne er ikke med i NE langtidsbudsjett.

3.4.2.6 Skoler - oppgradering uteområder (1222)
Etter kartlegging av skolens uteområder i 2010 er det budsjettert med 1,5 millioner
kroner i investeringer til nærmiljøtiltak pr. år fram til uteområdene ved alle skoler er
oppgradert. Det søkes om og tildeles inntil 900.000 kroner pr. skole i spillemidler i
tillegg. Det er prosjektert/bygd nærmiljøtiltak ved 4 av 10 skoler.
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 3,35 mill. I Økonomiplan 2019 -22 ble det avsatt kr.
1,5 mill. hvert år, totalt i perioden kr. 6,0 mill.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.5 Programområde barnehage (P02)
16.10.2019

Økonomiplan 2020 – 2023

Side 13 av 22

Nye Drammen Eiendom KF
Det igangsettes arbeid med ny analyse av skole- og barnehagehav i den nye
kommunen. Prioriteringene kan endres p.g.a. dette.
3.5.1 Prosjekter inntatt i rådmannens økonomiplan 2020-2023:
3.5.1.1 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020)
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, mens øvrige funksjoner som pr.
nå er lokalisert i bydelshuset flyttes til Aktivitetshuset.
Prosjektering ble igangsatt i 2018 og byggeaktivitet ble planlagt fra høsten 2019 (etter
ferdigstillelse av Aktivitetshuset). Oppstart er noe utsatt grunnet forsinkelser i
anbudsprosessen. Det er planlagt at Fjell Helsestasjon skal flytte til midlertidige lokaler
på Konnerud mens byggearbeidene pågår. Fjellhagen barnehage kan fortsette driften i
dagens lokaler.
Økonomi: Det er avsatt kr. 39,5 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet, med
utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt 1 500 m2 samt
tilrettelegging av barnehagens uteområde. I tillegg inngår kr. 8,0 mill. i utomhus arbeider
ved Øvre Fjell Torg (som del av Drammen Kommunes finansiering av Fjell Allmenning,
bevilget gjennom Bykassen, Programområde 04).

3.5.1.2 Oppgradering bygningsmassen
Det avsettes kr. 1,5 mill. i 2020 til generell oppgradering av bygningsmassen.

3.5.2 Prosjekter som ikke tidligere er omtalt, men som må vurderes frem til 1.
tertial 2020:
3.5.2.1 Grinde barnehage - oppgradering
Arbeidstilsynet kan komme til å gi et pålegg om oppgradering av Grinde barnehage p.g.a.
arealknapphet for både ansatte og barn som ikke er i tråd med gjeldende regelverk.
Dersom det ikke bygges ut, kan konsekvensen bli dagmulkt. Beløp ukjent.
Utbedring anslåes til kr. 15,0 mill. i 2020. Endelige rammer fremlegges når planene er
nærmere gjennomarbeidet.
Økonomi: Ikke tidligere omtalt. I Økonomiplan 2020 -23 avsettes kr. 15,0 mill. i 2020.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.5.2.2 Hatten barnehage - oppgradering
Arbeidstilsynet kan komme til å gi et pålegg om oppgradering av Hatten barnehage p.g.a.
arealknapphet for både ansatte og barn som ikke er i tråd med gjeldende regelverk.
Dersom det ikke bygges ut, kan konsekvensen bli dagmulkt. Beløp ukjent.
Økonomi: I Økonomiplan 2020 -23 avsettes kr. 5,0 mill. i 2020. Endelige rammer
fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.
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3.5.2.3 Møllenhof barnehage - rehabilitering/tilbygg
Pålegg fra Arbeidstilsynet om å bygge på møterom og kontorarbeidsplasser for de
ansatte. Må løses ved et tilbygg på 30 kvm. Foreløpig kostnad beregnet til 15 mill.
Endelige rammer fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Økonomi: Ikke tidligere omtalt..
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.5.3 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.5.3.1 Langløkka barnehage – utbygging (40039)
Dårlig inneklima og vesentlig plassmangel har gjort at Arbeidstilsynet har gitt pålegg om
utbygging av barnehagen. I 2019 fullføres detaljprosjektering, og byggingen av femavdelings barnehage planlegges sluttført i 2021. Dersom det ikke bygges ut, kan
konsekvensen bli dagmulkt. Beløp ukjent (i tillegg er det innleie av moduler på kr.
78.000,-).
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 2,94 mill. i Økonomiplan 2019 -22 avsettes kr. 33,5
mill. i 2020 og kr. 33,5 mill. i 2021, totalt i perioden kr. 67,0 mill. Endelige rammer
fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.5.3.2 Åsen barnehage - oppgradering (40040)
Arbeidstilsynet har nå gitt et pålegg om utbygging av Åsen barnehage p.g.a.
arealknapphet for både ansatte og barn som ikke er i tråd med gjeldende regelverk. Det
ble gjennomført et skisseprosjekt i 2018 for rehabilitering og kapasitetsøkende tiltak.
Skisseprosjektet skisserte 3 alternativer. Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok 31.10.18
alternativ 2, ombygging og utbygging av barnehagen til 6 avdelings barnehage.
Administrasjonen har høsten 2019 revidert budsjett tallene. Forprosjekt igangsettes
2020. Paviljong - innleie og kostnader ved etablering og demontering 1.600.000. Dersom
det ikke bygges ut, kan konsekvensen bli dagmulkt. Beløp ukjent.
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. ,57 mill. I Økonomiplan 2020 -23 avsettes kr. 3,0 mill.
i 2020, kr. 10,0 mill. i 2021 og kr. 25,0 mill. i 2022, totalt i perioden kr. 38,0 mill. Endelige
rammer fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.5.3.3 Åsen, ny hovedatkomst - tomter innløsningserverv (40082)
Innløsning av eiendom og annet grunnerverv, hvorav grunnerverv for ny hovedatkomst
Åsen vil utgjøre en betydelig del. Endel eiendommer har kommune plikt til å innløse.
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 3 mill. I Økonomiplan 2019 -22 avsettes kr. 3,0 mill. i
2020.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.
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3.5.3.4 Etablering av nye barnehageplasser
Skole- og barnehagebehovsanalysen viser at det er Strømsø inntaksområde som kan
forvente den størst økningen i barnetall.
Sonderingsarbeidet mot det private markedet for kjøp av barnehagetomt har foreløpig
ikke gitt resultater. I tillegg vurderes dette som et kostnadskrevende alternativ, pga. av
høye tomtekostnader i sentrum av Drammen. Som aktuell for det videre arbeidet
utpekes to kommunale barnehagetomter ved Gulskogen vest (tomt er allerede regulert
til barnehageformål) og Marienlyst barnehage (tomt er ikke regulert, men lokaliseringen
er veldig gunstig i forhold til forventet behov).
DEKF har anbefalt at det igangsettes regulering av tomten ved Marienlyst barnehage for
å kunne etablere en ny og større barnehage. Oppstart av planleggingen på regulert tomt
ved Gulskogen er anbefalt som backup til Marienlyst- alternativet.
I løpet av 2. tertial 2019 har DEKF ikke iverksatt nye aktiviteter. Regulerings-arbeidet
ved Marienlyst må planlegges i samråd med Byplan/Byprosjekter som har gitt
tilbakemelding at arbeidet tidligst kan starte opp 2. halvår 2019.
Økonomi: Det ble i Økonomiplan 2019 -22 avsatt totalt kr. 47,0 mill. til etablering av nye
barnehageplasser i perioden. Dersom ikke kommunale tomter kan benyttes, må midler
til tomtekjøp også innarbeides.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.6 Programområde mennesker med nedsatt funksjonsevne (P05)
3.6.1 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.6.1.1 Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Korsveien 68)
Korsveien 68 ble totalskadet i brann i 2013 og DEKF har tidligere utarbeidet flere forslag
til løsninger for gjenoppbygging, både som utleieboliger og bofellesskap.
I Økonomiplan 2019-22 er det bestilt en gjenoppbygging av eiendommen til et
boligtilbud for utviklingshemmede. Prosjektet må utvikles etter en nærmere vurdering
av eiendommens kapasitet og etterspørsel av botilbud.
Økonomi: I Økonomiplan 2019-22 ble det avsatt en investeringsramme på kr. 21,0 mill.
Prosjektet er i oppstartsfasen, og planleggingsarbeidet er igangsatt.

3.7 Programområde institusjon og hjemmetjenester (P06)
3.7.1 Prosjekter inntatt i rådmannens økonomiplan 2020-2023:
3.7.1.1

Åskollen – Tilrettelagte boliger
Åskollen HOD skal utvikles. Prosjektet består av flere faser, og inneholder nybygg samt
oppgradering, rehabilitering/ombygging, både av bygningsmasse og utomhusanlegg. I
fase 1 etableres tilrettelagte boliger, ved oppgradering av eksisterende kommunale
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boliger i Helleristningen, som oppgraderes og tilrettelegges/knyttes til helseknutepunktet. I byggeperioden er 31 omsorgsboliger fraflyttet.
Økonomi: I Økonomiplan 2019-22 ble det foretatt en avsetning på kr. 275,0 mill. for
utvikling av nytt helseknutepunkt på Åskollen, hvorav fase 1 – tilrettelagte boliger –
utgjør kr. 120,0 mill. Entreprenør er valgt og byggearbeider ble igangsatt sommer 2019.
Planleggingsarbeidet for fase 2 er startet.
Det er kun Fase 1 som er videreført i Økonomiplan for 2020-2023 med kr.: 120 mill.

3.7.1.2 Oppgradering institusjonsbygg
Det avsettes kr. 6,2 mill. i 2020 til generell oppgradering av bygningsmassen.

3.7.2 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.7.2.1 Betzy/Bris – prosjektering
Krisesenteret har signalisert et behov for å samlokalisere begge sine avdelinger.
Hovedbygget oppfattes som veldig gunstig plassert og det er i utgangspunktet ønskelig å
utvide dagens arealer for å kunne øke kapasiteten.
Økonomi: I Økonomiplan 2017 var det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering
av krisesenter. Avsetningen har vært videreført, og benyttes til videre utredninger
(mulighetsstudie) frem mot ØKP 2020-2023. DEKF har gjennomført utredninger for å
avklare muligheter og bygningstekniske premisser. Det er foreløpig ikke tatt en
beslutning ang. videreføring av prosjektet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.7.2.2 Drammen Helsehus relokalisering - Nytt helsehus og legevakt
Helsehuset med legevakt planlegges re-lokalisert til det nye sykehusområdet på
Brakerøya. Utredningsarbeidet er startet opp og DEKF bistår i forbindelse med spørsmål
knyttet til lokalisering og arealbehov. Mulighetsstudier som grunnlag for et nybygg er
igangsatt. Videre pågår det forhandlinger med Bane Nor Eiendom om en
intensjonsavtale om kjøp/leie av nytt bygg på deres tomt.
Økonomi: I Økonomiplan 2019-22 ble det foretatt en avsetning på totalt kr. 29,0 mill.
for relokalisering av Drammen Helsehus, hvorav kr. 3,0 mill. er bevilget for 2019 for
utredningsarbeider for planlagt etablering av nytt helsehus.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.7.2.3 Krokstadelva Brekkejordet - heldøgns omsorgsplasser
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.
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Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 25 mill. Skal prosjektet gjennomføres må det avsettes
kr. 20,0 mill. i 2020, kr. 150,0 mill. i 2021, kr. 350,0 i 2022 og kr. 330,0 mill. i 2023, totalt
i perioden kr. 715,0 mill. Endelige rammer fremlegges når planene er nærmere
gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.7.2.4 Svelvik sykehjem - utvikling/modernisering (44)
Svelvik Sykehjem ble ferdigstilt i 1978 og bygningsmassen er ikke tilpasset de
endringene som har skjedd i forbindelse med Samhandlingsreformen. Delprosjekt IT i
samarbeid med D-Ikt satt på vent til kommunesammenslåingen. Oppussing av rom er
påstartet og vil videreføres gjennom 2019. Oppgradering fellesarealer blir prosjektert og
gjennomført 2019.
Økonomi: Tidligere bevilgning kr. 5,0 mill. I Økonomiplan 2019-22 ble det avsatt kr. 6,3
mill. i 2020. Endelige rammer fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.8 Programområde rus og psykisk helse (P07)
3.8.1 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.8.1.1 Drammensgården (Store Gilhus)
Arbeidet med utredning av Drammensgården har pågått siden 2017. Planene omfatter
etablering av et bo- og aktivitetstilbud for helhetlig behandling av personer som har
overvunnet rusavhengighet.
Økonomi: I økonomiplan 2019- 22 er det avsatt totalt kr. 47,5 mill. til tiltaket.
Opprinnelige planer for å etablere Drammensgården ved Store Gilhus gård i Lier er satt
i bero. DEKF har jobbet parallelt med å finne alternative lokaliseringer. En aktuell
eiendom ble kjøpt (Nedre Eik gård i Svelvik) - Her ble konsesjonssøknad avslått i juni
2019, dette ble anket. Anken avventer behandling hos Fylkesmannen.

3.8.1.2 Småhus for vanskeligstilte
Det er behov for å etablere 4 boenheter som er tilrettelagt for dette formålet.
Økonomi: Prosjektet finansieres over investeringsrammen øremerket for kjøp av
boliger. Estimert investeringsbehovet er kr. 11,0 mill. I løpet av 2019 har DEKF jobbet
med skisseprosjekt og forberedelser mot byggesøknad. Prosjektet er satt i bero inntil
avklaringer rundt behov for slike boliger er tatt i Nye Drammen.

3.9 Programområde sosialtjeneste, etablering og bolig (P08)
3.9.1 Prosjekter inntatt i rådmannens økonomiplan 2020-2023:
3.9.1.1 Kommunale utleieboliger
Det er avsatt 17,7 mill. i 2020, kr. 12,7 mill. i 2021 og kr. 12,7 mill. i 2022.
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3.9.1.2 Oppgradering boligmassen
Det avsettes kr. 8,2 mill. i 2020 til generell oppgradering av bygningsmassen.

3.9.2 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.9.2.1 Haglund omsorgsbolig - rehabilitering av 12 bad (1612)
Haglund omsorgsbolig rehabilitering av 12 bad i «Eldre avdeling». Dagens bad er for små
og uegnede for å kunne gi beboerne god bistand eller akseptabelt ergonomisk
arbeidsmiljø for de ansatte.
Økonomi: I Økonomiplan 2019 -22 ble det avsatt kr. 5,3 mill. i 2020. Endelige rammer
fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.10 Programområde kultur, fritid, og idrett (P09)
3.10.1 Prosjekter inntatt i rådmannens økonomiplan 2020-2023:
3.10.1.1 Oppgradering bygningsmassen
Det avsettes kr. 2,6 mill. i 2020 til generell oppgradering av bygningsmassen.

3.10.2 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.10.2.1 Glassverket idrettshall – rehabilitering
Glassverket hallen er kjøpet av Drammen kommune, ref. vedtak fra 1. tertial 2019.
DEKF har i forbindelse med overtagelsen gjennomført en tilstandsvurdering av hallen,
denne rapporten underbygger informasjonen som ble overlevert fra Glassverket IF om
at hallen er i dårlig forfatning. Hallen er fra 1992 og har et betydelig vedlikeholdsetterslep hvilket medfører at den har behov for en full rehabilitering. Det er dårlig tak,
og dårlig fasade med råte og oppsprekking. Videre er de tekniske anleggene nedslitte.
På bakgrunn av hallens dårlige forfatning og mulighet for å søke om spillemidler vil DEKF
anbefale en full rehabilitering av hallen, gitt at det tildeles spillemidler. En full
rehabilitering av hallen vil koste i størrelsesorden kr. 33,7 inkl. mva. Spillemidler til
rehabilitering vil beløpe seg til kr. 8,6 mill.
Slik DEKF vurderer det, vil en nødhjelp hvor kun de aller mest nødvendige utbedringer
tas, koste i størrelses orden kr. 10,0 mill. inkl. mva.
Økonomi: DEKF starter arbeidet med tilstandsvurderinger for deretter å søke om
spillemidler.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.
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3.10.2.2 Harmonien, utredning konsertsal
Bygningsmassen er preget av alder og det regnes med at rehabiliteringsarbeider blir
nødvending i løpet av de neste årene.
Man har allerede gjennomført flere utredninger for videreutvikling av Harmonien (sist i
2017). Her har man hatt fokus på å kartlegge muligheter og begrensninger i eksisterende
bygningsmasse, samt kostnadsestimater for en eventuell rehabilitering.
Videre arbeid i prosjektet vil først og fremst være avhengig av konkrete føringer i forhold
til brukerbehov, ambisjonsnivå og økonomiske rammer. Finansieringsmodeller og
økonomi i drift er elementer som må utredes nærmere.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.10.2.3 Svelvik Sentrum-SBV/kinogården, Byhuset
Storgaten 70 (SBV/kinogården) med tilhørende uteareal er vedtatt rehabilitert og
oppgradert til byhus, basert på skisseprosjekt fra mai 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 bl. annet inneholde bibliotek, samt fleksible møte-, øvingsarealer og
teatersal.
Økonomi: Tidligere bevilgning kr.6,5 mill. I Økonomiplan 2020 -23 avsettes kr. 21,0 mill.
i 2020 og kr. 10,0 mill. i 2021, total avsetning i perioden er kr. 31.0 mill. Investeringene
er eks. mva og totalt beløp inkl. mva utgjør kr. 46,8 mill. Endelige rammer fremlegges når
planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.10.2.4 Åssiden – fotballhall, nybygg
Bygging av ny fotballhall på Åssiden har vært medtatt som avsetning i programområdets
(P09) investeringsplaner siden 2015, og i DEKF`s investerings-budsjett siden 2016. Sist
vedtatt som investeringsramme/avsetning i ØKP 2019-2022, med revidering av
investeringsrammen til kr. 86 mill. i 1. tertial/revidert årsbudsjett 2019.
Bygging av fotballhall har utløst krav om regulering, og reguleringsplan for området ble
ferdigstilt høsten 2018. Planen omfatter et større område enn fotball-hallen, og
planområdet er begrenset av Rosenkrantzgata, Vårveien og Buskerud-veien. Innenfor
planområdet ligger hele idrettsanlegget, Åssiden skole og barnehage mv.
Reguleringsplanen omfatter rekkefølgebestemmelser som utløses ved gjennomføring av
byggeprosjekter innenfor planområdet, og som har kostnads-konsekvens.
Forprosjekt er gjennomført høsten 2018, hvor fotballhallens standard av
kostnadsmessige hensyn er forenklet så langt som mulig innenfor regulerings-planens
bestemmelser og tekniske krav i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Blant annet er heis og tekniske infrastruktur for bruk av del av 2. etasje (over
garderobene) trukket ut, som kostnadsreduserende tiltak.
Gjennomført konkurranse er basert på en fotballhall med banestørrelse 48 m x 60 m,
med opsjoner på større bane (48 m x 70 m) og mindre bane (40 m x 60 m).
Banestørrelse 48 m x 60 tilsier en total størrelse (fotavtrykk) for fotballhallen på 56,5 m
x 77, 5 m – inklusive sikkerhetssoner og garderober mv. - som tilsvarer et samlet areal
på 4.378 m2.
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Entreprisekonkurranse ble gjennomført i 1. tertial 2019. Ved tilbudsfristens utløp forelå
kun 1 tilbud, og konkurransen ble avlyst som mislykket. Ny entreprisekonkurranse er
kunngjort september 2019 med tilbudsfrist november 2019. Med forbehold om
vellykket konkurranse forventes kontrakt med entreprenør underskrevet desember
2019, og med planlagt byggestart februar/mars 2020.
Økonomi: Investeringsrammen ble i 1. tertial 2019 økt med kr. 20,0 mill. - til kr. 86,0
mill., for å realisere fotballhall på minimum 48 m x 60 m.
Idretten v/ Drammen Idrettsråd har signalisert ønske om bruk av 2 etasje (over
garderobene) til aktivitetsflater. Bruk av 2. etasje er ikke medtatt i kostnads-økningen
på kr. 20,0 mill., og er inntatt som opsjon i pågående entreprisekonkurranse.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.11 Programområde ledelse, styring og administrasjon (P14)
3.11.1 Prosjekter som ikke tidligere er omtalt, men som må vurderes frem til 1.
tertial 2020:
3.11.1.1 Rådhuset Nedre Eiker– Ventilasjon
Rådhuset har mangelfull ventilasjon i de fleste arealene i hovedbygget.
Økonomi: Ikke medtatt i økonomiplan tidligere. Anslått til kr. 7,0 mill. i 2020. Endelige
rammer fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.11.2 Prosjekter som tidligere har vært omtalt i økonomiplan for Svelvik, Nedre
Eiker eller Drammen, men ikke medtatt i nåværende økonomiplan:
3.11.2.1 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan
Det er utarbeidet plan for langsiktig utvikling av administrasjonsdelen av Rådhuset/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 5års periode. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Etablering
av prosjektet er iverksatt i 2018. I 2019 er oppgradering av toalettkjerner i 72-bygget
ferdigstilt. Utskifting av vinduer og ombygging av ventilasjon i 72-bygget er igangsatt.
Opsjoner med utskifting av vinduer i Engene og Amtmand Blomsgate er planlagt i
etterfølgelsen av arbeidene i 72 fløya, som er ferdigstilt i 2020.
Prosjektet er ikke inntatt i Rådmannens planer for 2020 og gjennomføring avklares i 1.
tertialrapport for 2020.

3.12 Utvikling av Eiendom
3.12.1 Oppgradering bygningsmassen
Det avsettes kr. 12,5 mill. i 2020 til generell oppgradering av bygningsmassen.
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Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik
art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele
disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering.

3.12.2 Strategisk 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. Rammen disponeres av styret i DEKF, og
hvor enkeltkjøp avklares i samråd med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres
jevnlig til Formannskap og Kommunestyre.
Det avsettes kr. 17,3 mill. i 2020 til strategisk eiendomskjøp.

3.12.3 Generell investeringsramme, diverse
Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden
selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme.
Det avsettes kr. 5,4 mill. i 2020 til strategisk eiendomskjøp.

3.12.4 Kritiske prosjekter - som ikke blir sluttført i 2019 fra Nedre Eiker
Det mest kritiske er ENØK prosjektet som pr i dag har nær kr. 8,2 mill. i restmidler. Her
har entreprenøren sviktet. Det blir muligens en rettssak og vi må trolig fullføre noen av
tiltakene selv.
«Mile etterdriftsforpliktelser» er en egen eiendom som må avklares. Restmidler ca. kr. 1,9
mill. Her står det et bygg mm som må fjernes.

3.13 Investeringsbudsjett / oversikt
Investeringsbudsjett 2020-23
Nye Drammen Eiendom KF
P01 Skole
Brandengen skole - utvidelse
Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus
Oppgradering bygningsmassen
P02 Barnehager
Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020)
Oppgradering bygningsmassen
P06 Institusjon og hjemmetjenester
Åskollen omsorgsboliger
Oppgradering boligmassen
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Kommunale utleieboliger
Oppgradering bygningsmassen
P09 Kultur, fritid, og idrett
Åssiden - fotballhall, avsetning
Oppgradering bygningsmassen
P14 Ledelse, styring og administrasjon
Oppgradering bygningsmassen
P19 DEKF - utvikling av eiendommer
Generell investeringsramme
Oppgradering bygningsmassen (tekniske
anlegg/Enøk mm)
Strategisk eiendomskjøp
Utredning og planlagte eiendomsprosjekter

Totalt
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Tidl.øk.
plan

Sum
Sum
2019-22 prosjekt

2020

2021

2022

2023

365,0 184,4
98,00 100,00
267,00 72,00
0,0
12,4
21,5
19,5
21,50 18,00
0,0
1,5
59,0 106,2
59,00 100,00
6,20
0,0
25,9
17,70
8,20
7,0
77,6
7,0 75,00
2,60
0,0
2,5
2,5
0,0
65,2
5,40

87,4
60,00
20,00
7,4
1,5
0,00
1,5
6,2
0,00
6,20
20,9
12,70
8,20
2,6
0,00
2,60
2,5
2,5
65,2
5,40

7,4
0,00
0,00
7,4
1,5
0,00
1,5
6,2
0,00
6,20
20,9
12,70
8,20
2,6
0,00
2,60
2,5
2,5
65,2
5,40

7,4
0,00
0,00
7,4
1,5
0,00
1,5
6,2
0,00
6,20
20,9
12,70
8,20
2,6
0,00
2,60
2,5
2,5
65,2
5,40

286,6
160,00
92,00
34,6
24,0
18,00
6,0
124,8
100,00
24,8
88,6
55,80
32,8
85,4
75,0
10,4
10,0
10,0
260,8
21,60

651,6
258,00
359,00
34,6
45,5
39,50
6,0
183,8
159,00
24,8
88,6
55,80
32,8
92,4
82,0
10,4
10,0
10,0
260,8
21,60

12,50

12,50

12,50

12,50

50,00

50,00

17,3
30,0

17,3
30,0

17,3
30,0

17,3
30,0

69,2
120,0

69,2
120,0

473,1 178,1

98,1

98,1

847,4

1299,9

452,5

Økonomiplan 2020 – 2023

Side 22 av 22

Vedlegg 9
Drammensbadet KF

DRAMMENSBADET KF
Saksnr.
46/19

Møtedato
25.09.2019

ØKONOMIPLAN 2020 – 2023 OG ÅRSBUDSJETT 2020

Vedtak:
1. Styret legger til grunn et besøkstall på 345 000 for hvert av årene 2020 – 2023.
2. Styret anbefaler at billettprisene økes i gjennomsnitt med 4,3 % jmf budsjett 2020. Administrasjonen
kan foreta prisjusteringer i løpet av året og praktiske tilpasninger av foreslåtte priser.
3. Kostnads- og inntektsbudsjettet er stramt. Budsjettet ivaretar at vi opprettholder nødvendige krav til
trygg og sikker drift samt nødvendig renhold. Det forventes tett oppfølging av handlingsplan i 2020.
4. Styret vil bemerke at usikkerhetsfaktoren som påvirker inntekten mest er været. Videre er
energibruken og energiprisene de største usikkerhetsfaktorene for utgiftene.
5. For teknisk utstyr er det tatt høyde for løpende ordinært vedlikehold. Styret finner grunn til å påpeke at
det er store etterslep på vedlikehold. Det vil få en økonomisk konsekvens som må avklares.
6. Eventuelle kostnader for modernisering av utebasseng og -arealer er ikke omhandlet i denne planen,
men vil bli fulgt opp i eget prosjekt sammen med Drammen Eiendom.
7. Styret vedtar årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020– 2023 i samsvar med fremlagte forslag.
8. Vi søker om ekstra tilskudd på kr. 1,3 mill. for forsvarlig drift av anlegget i kommende år.
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Saksutredning:

1. Innledning
I budsjettforslaget for 2020 er det lagt til grunn at kommunalt tilskudd økes til 24,66 mill kroner.
Det er lagt til grunn 345 000 besøkende gjester.
Kostnadsbudsjettet er meget stramt, men tilstrekkelig for å opprettholde krav til trygghet, sikkerhet og renhold
i anlegget.
Måltall for 2020

Inntekt
Besøk, antall kunder
Omsetning per besøkende

Måltall for 2020
Prognose 2019
Måltall 2019
Kr 43 435 000
Kr 41 960 000
Kr 44 220 000
345 000
344 000
355 000
Kr 125,90
Kr 121,97
Kr 124,56

2. Forslag til driftsbudsjett for Drammensbadet KF
Budsjettet baserer seg på følgende forutsetninger:
Inntekter
Styret anbefaler at billettprisene i gjennomsnitt økes med om lag 4,3 % for bade og velværebilletter og
3,4 % for årskort. Voksen enkeltbillett vil i dette budsjettet koste kr. 170,- på hverdager og kr. 175,- helg.
Vi er kjent med at konkurrerende svømmehaller og badeanlegg i samme størrelse som Drammensbadet l igger
på om lag samme prisnivå. Sterk konkurranse i treningsmarkedet tilsier mer moderat prisvekst på årskort
trening.
Kostnader
Kostnadsbudsjettet er meget stramt men opprettholder nødvendige krav til trygg og sikker drift samt nødvendig
renhold. Husleien er ved flere anledninger påpekt å være svært høy og vil for badet gi større utfordringer ved årlig
indeks reguleringer og være et tiltagende problem. Ledelsen for badet jobber konstant med kostnads tiltak, noe som
har nådd sin grense. Nødvendig bemanning for å sikre forsvarlig drift og sikkerhet for brukerne må være tilstede.
Utover bemanningskostnader er leiekostnader den største kostnaden.

Varekostnad kafe/velvære og badebutikk
Totalt budsjettert med kr 3,76 mill. i vareinnkjøp.
 Matvarer
 Engangsartikler
 Badetøy/rekvisita.
Lønn og personalkostnader
Totalt lønnsbudsjett på kr 25,69 mill. er basert på et behov for 34 årsverk.
 nødvendige tilleggsbemanning med ekstrahjelp og syke - og ferievikarer.
 ekstra bemanning på dager med forventet stort besøk samt vinter-, påske- og høstferie.
 generell lønnsøkning på 3,2 %.
 Vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden er budsjettert på nivå med år 2019.
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Energi, brensel og vannbehandling
Totalt på kr 5,40 mill.
 Strøm og faste avgifter
 kjemikalier til vannbehandling,
 fjern-/nærvarme
 serviceavtaler knyttet til bassengdrift
Det er lagt til grunn energiforbruk basert på tall fra 2019. Det er knyttet usikkerhet til prisene i følge
Drammen Eiendom KF, og vi har lagt til grunn en energipris på 70 øre per kWh pluss fastavgifter for strøm og
81 øre for fjernvarme. Fordelingen i forbruket er 3,3 mill. kwh strøm og 3,0 mill. kwh fjernvarme.
Kostnader lokaler
Totalt på kr 26,70 mill.
 husleie til Drammen Eiendom, sum kostnad på kr 23,3 mill.
 vann/avløp på kr 2,8 mill. ut i fra forventet forbruk på 58 000 m3
 renovasjonskostnader på ca. kr 10 000,- per mnd.
 renhold og hygieneartikler
Leiekostnader
Totalt på kr 0,60 mill.
 leasing av treningsutstyr på kr 38 000 per mnd.
 kontormaskiner/kassasystem på kr 12 000 per mnd.
Verktøy, inventar og driftsmateriale
Totalt på kr 1,50 mill.
 diverse utstyr
 inventar
 forbruksvarer til drift
 data/programvare
 arbeidstøy/verneutstyr.
Reparasjon og vedlikehold
Totalt på kr 1,02 mill.
 uteanlegg
 utstyr.
Fremmedtjenester
Totalt på kr 0,88 mill.
 instruktører til gruppetimer i treningsavdelingen
 vakthold/verditransport
 revisjonskostnader
 kjøp av tjenester fra Drammen kommune.
Annen driftskostnad
Totalt på kr 1,00 mill.
 kostnader til transport
 reise/diett
 telefon/data
 markedsføring
 forsikring og kontingenter.
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Sum kostnader
Totale kostnader for 2020 er beregnet til kr 68,09 mill. hvor de store kostnadspostene er:
 Personal (38 % av totale kostnader)
 Husleie (35 %)

Årsresultat
Budsjettet balanserer ikke med et rammetilskudd på kr 23,4 mill. som tilsvarer en deflatorjustering på 2,8 %
Et ekstra tilskudd på 1,3 mill er således påkrevet for å sikre forsvarlig drift i 2020.
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Budsjett Drammensbadet KF 2020
RESULTATREGNSKAP (tall i 1000)
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
Inntekt kafé
Inntekt badebutikk
Inntekt billetter og kort
Inntekt kurs
Utleie basseng, treningssal

2020

2021

2022

2023

-6 250
-2 000
-29 401
-3 134
-2 650

-6 406
-2 050
-30 136
-3 212
-2 716

-6 566
-2 101
-30 889
-3 293
-2 784

-6 731
-2 154
-31 662
-3 375
-2 854

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

-43 435

-44 521

-45 634

-46 775

2 745
1 010
3 755

2 814
1 035
3 830

2 884
1 061
3 907

2 956
1 088
3 985

5 LØNN/ PERSONALSKOSTNAD
50 Lønn ansatte
53 Styrehonorar
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft
59 Annen personalkostnad

20 573
382
5 758
-1 240
215

21 190
393
5 931
-1 277
221

21 826
405
6 109
-1 316
228

22 481
417
6 292
-1 355
235

SUM LØNN OG PERSONALKOSTNAD

25 688

26 459

27 252

28 070

4 VAREKOSTNAD
Innkjøp kiosk og velvære
Innkjøp badeartikler
SUM VAREKOSTNAD

6 AV- OG NEDSKRIVNINGER
60 Av- og nedskrivninger
6 DRIFTSKOSTNADER
62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon
63 Kostnad lokaler, husleie
64 Leiekostnader
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale
66 Reparasjon og vedlikehold
67 Fremmed tjeneste
68 Kontorkostnad, trykksak o.l
69 Telefon, porto o.l

975

1 100

1 150

1 200

5 420
26 700
600
1 500
1 020
875
380
25

5 556
27 368
615
1 538
1 046
897
390
26

5 694
28 052
630
1 576
1 072
919
399
26

5 837
28 753
646
1 615
1 098
942
409
27

SUM DRIFTSKOSTNADER

36 520

37 433

38 369

39 328

75
15
535
40
25
310
1 000

77
15
548
41
26
318
1 025

79
16
562
42
26
326
1 051

81
16
576
43
27
334
1 077

67 938

69 847

71 729

73 660

155

159

163

167

24 658

25 485

26 258

27 052

7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD
70 Kostnad transportmidler
71 Kostnad og godtgj. For reiser, diett, bil o.l
73 Salgs-, reklame- og representasjon
74 Kontigenter
75 Forsikring skade, ansvar kunder
77 Annen kostnad
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD
SUM KOSTNADER
8 FINANSINNTEKT OG - KOSTNAD
81 Finanskostnad
8 ÅRSRESULTAT*
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Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Forslag til investeringsbudsjett 2020 – 2023
Inntektsberegning 2020
Prisforslag 2020
Forslag budsjett 2020

Vedlegg 1

Forslag til investeringsbudsjett for Drammensbadet KF.
Investeringsbudsjett 2020 - 2023
Inventar, maskiner og lignende

2020
2021
2022
2023
3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Investeringer i 2020
Oppdatering/ ombygning resepsjon
Inventar og utstyr
Nytt vaskeanlegg
Nye skiftebåser i fellesgarderobe
Oppdatering/ utskifting i 50 m. basseng
3 stk. nye boblekar
Sum:
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200 000
350 000
350 000
550 000
650 000
900 000
3 000 000

Vedlegg 2

Inntektsberegning helårsbasis 2020
Billettinntekter
Enkeltbilletter
Klippekort
Årskort/6 mnd bad
Årskort/6mnd velvære/trening/bad
Årskort/6mnd trening/bad

Antall
136 365
2 190
1 075
260
1 290

Årsbesøk
136 365
26 280
48 690
12 900
62 250
286 485

Inntekt
14 977 500
1 962 661
3 416 500
2 137 000
6 907 340
29 401 000

Billetter idrett/kurs/skoler
Idrett - Drammen Svømmeklubb
Skole
Kurs og utleie badeanlegg, arrangementer

Antall

Årsbesøk
10 700
22 990
24 825
58 515

Inntekt
800 000
2 824 000
2 160 000
5 784 000

Kafe og arrangement
Badebutikk

Dekningsgrad
Dekningsgrad

Total
Bade- og trenings virksomhet
Kafe, arrangementer og butikk
Totale inntekter
Besøk pr åpen dag
Inntekt pr besøkende

953
125,90
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56 %
50 %

6 250 000
2 000 000
8 250 000

Årsbesøk
345 000

Inntekt
35 185 000
8 250 000
43 435 000

Vedlegg 3
1. utkast
Dagens priser

Enkeltpriser
Voksen
Honnør/student
Barn/ ungdom 6 - 17 år
Små barn 0 - 5 år
Velvære
Velvære honnør
Velvære tillegg kortkunder
Tilskuer
Badebursdag
Tillegg fellestimer
Drop in Trening
PT trening/bad
Familiebillett (2v + 2b)
Ekstra barn familiebillett

Pris 2019
Priser
Priser 2020 Priser
Avtale Økning Økning Økning
01.01.2019 helg 2019 01.01.2020 helg 2020 giro
i kr.
i kr.
i%
helg
165
135
115
65
250
220
90
90
235
100
225
700
465
60

170
140
120
70
260
230
100
100
240
100
225
700
475
65

170
140
120
70
255
230
95
95
245
105
230
720
480
65

Klippekort bad
Voksen 12 klipp
Honnør/student 12 klipp
Barn/ ungdom 12 klipp
Små barn 12 klipp

1 650
1 350
1 150
650

1 700
1 400
1 200
700

Årskort bad
Voksen
Bedrift
Honnør/student
Barn/ ungdom 6 - 17 år
Små barn 0 - 5 år

5 665
4 840
4 565
3 420
1 775

5 840
4 970
4 680
3 520
1 830

Årskort velvære/trening/bad
Voksen
Honnør/student

9 360
7 510

Årskort trening/bad
Voksen
Bedrift
Honnør/student

175
145
125
75
265
240
105
105
250
105
230
720
490
70

5
5
5
5
5
10
5
5
10
5
5
20
15
5

5
5
5
5
5
10
5
5
10
5
5
20
15
5

3,03 %
3,70 %
4,35 %
7,69 %
2,00 %
4,55 %
5,56 %
5,56 %
4,26 %
5,00 %
2,22 %
2,86 %
3,23 %
8,33 %

50
50
50
50

3,03 %
3,70 %
4,35 %
7,69 %

487
414
390
293
153

175
130
115
100
55

3,09 %
2,69 %
2,52 %
2,92 %
3,10 %

9 650
7 750

804
646

290
240

3,10 %
3,20 %

6 960
5 975
5 635

7 200
6 120
5 760

600
510
480

240
145
125

3,45 %
2,43 %
2,22 %

6 mnd velvære/trening/bad
Voksen
Honnør/student

5 970
4 830

6 150
4 975

180
145

3,02 %
3,00 %

Trening/bad 6 mnd
Voksen
Honnør/Student

4 580
3 880

4 720
3 995

140
115

3,06 %
2,96 %

Side 8 av 9

Økning
i % helg

2,94 %
3,57 %
4,17 %
7,14 %
1,92 %
4,35 %
5,00 %
5,00 %
4,17 %
5,00 %
2,22 %
2,86 %
3,16 %
7,69 %

1 mnd trening/bad
Voksen

955

990

35

3,66 %

1 uke trening/bad
Voksen

370

390

20

5,41 %

1 300

1 350

50

3,85 %

1 mnd velvære
Voksen

Vedlegg 4

Budsjettforslag Drammensbadet KF 2020
Totale kostnader
Inntekter
Inntekter bad
Inntekter trening
Inntekt idrett/skole/kurs
Kafè- og badebutikk
Sum inntekter

-22 493 660
-6 907 340
-5 784 000
-8 250 000
-43 435 000

Kostnader
Varekostnad kafè- og badebutikk
Lønn og personalkostnader
Teknisk drift
Kostnader lokaler, husleie
Leiekostnader utstyr
Verktøy og driftsmateriale
Rep og vedlikehold
Fremmed tjenester
Kontorkostnad
Markedsføring / reklame
Av- nedskrivning og finanskostnader
Sum kostnader

3 755 000
25 688 000
5 420 000
26 700 000
600 000
1 500 000
1 020 000
860 000
870 000
550 000
1 130 000
68 093 000

Resultat/rammebehov

24 658 000
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Vedlegg 10
Hermanssenteret KF

Vedlegg 11
Drammen kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd

Til nye Drammen kommunale fellesnemnd
v/komm.dir. E.Jørstad

Dato: 11.09.2019

Vår ref.:

19/00305-1

INNSPILL TIL DRIFTSBUDSJETT 2020 FOR DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Driftsbudsjettet for (nye) Drammen kirkelige fellesråd ble behandlet i møte til Nye Drammen
kirkelige fellesnemnd den 8.april 2019 etter behovsutredning på grunnlag av sammenslåingen
av
-

Svelvik kirkelige fellesråd
Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Drammen kirkelige fellesråd

Investeringsbudsjett er enda ikke behandlet, men vil bli ettersendt.
GRUNNLAG FOR INNSPILL TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2020 TIL NYE DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD
I det følgende er det beregnet en videreføring av eksisterende budsjett for de tre fellesrådene med
justering av sammenslåingskonsekvenser for (Nye) Drammen kirkelige fellesråd i 2020:

Kirkelig fellesråd / kommune
(Nye) Drammen kirkelige fellesråd

Tilskuddsbehov drift 2020
45 914 000

Renter og avdrag godkjente investeringslån

1 400 000

Reguleringspremie pensjon

2 300 000

Økte kostnader pga. kommunesammenslåing

3 650 000

Besparelser pga. stordriftsfordeler
Sum totale tilskudd 2020 for de tre kommunene

-150 000
53 114 000
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De vedtatte rammetilskuddene til de kirkelige fellesrådene i kommunene Drammen, Nedre Eiker og
Svelvik i 2019, er som følger:
Kirkelig fellesråd / kommune
Drammen
Nedre Eiker
Svelvik
Sum rammetilskudd 2019 fra de tre kommunene

Rammetilskudd drift 2019
30 885 000
11 000 000
4 029 000
45 914 000

I tillegg får (gamle) Drammen kirkelige fellesråd dekket renter og avdrag på godkjente investeringslån,
samt reguleringspremie på pensjon utenfor tilskuddsrammen.
For 2019 er det budsjettert med kr. 1 400 000 til renter og avdrag og kr. 2 300 000,- til reguleringspremie.
For perioden 2016-2019 har Drammen kirkelige fellesråd også fått et årlig ekstratilskudd for
kirkevedlikehold på kr. 760 000,-.
Budsjettinnspillet for 2020 er en videreføring av normal drift for de tre fellesrådene for 2019.
I tillegg må kommunen, som vanlig ved budsjettinnspillet, beregne påslaget med kommunal deflator
samt tillegg for renter og avdrag på lån, og reguleringspremie pensjon for Drammen kirkelige fellesråd.
1) Merkostnader som påføres fellesrådene som en direkte konsekvens av vedtak om
kommunesammenslåing
2) Bortfall av inntekter som påføres fellesrådene etter vedtak om kommunesammenslåing
1) Merkostnadene utgjør totalt
2) Bortfall av inntekter utgjør totalt
Sum økonomisk negativ påvirkning

kr 2 375 000
kr 1 275 000
kr 3 650 000

Detaljerte opplysninger og dokumentasjon følger nedenfor.
Dokumentet inneholder også beskrivelse av innsparingstiltak som gjøres mulig som følge av
stordriftsfordel. Sum økonomiske innsparinger som er synlige i budsjettet er på kr 150 000.
Øvrige innsparingstiltak som gjøres mulig som følge av stordriftsfordel er beskrevet nedenfor, men vil
ikke gi budsjettmessige utslag.

MERKOSTNADER
Tiltak som følger av kommunesammenslåing
1) Ansettelse kirkeverge (Nye) Drammen kirkelige fellesråd
2) Samordning møtegodtgjørelse for folkevalgte kirkepolitikere
3) Samordning tilskudd til menighetsrådenes virksomhet jfr. Kirkeloven § 15
4) Differanse tjenesteytingsavtale N.Eiker mot reelle kostnader regnskap, lønn,
IKT
Sum merkostnader

Beløp
1 500 000
435 000
175 000
265 000
2 375 000
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Dokumentasjon merkostnader:
1) Nye Drammen kirkelige fellesnemnd gjorde vedtak i sak 01/2019 om å utlyse stilling som
kirkeverge for nye Drammen kirkelige fellesråd. Ekstern rekruttering av kirkeverge medfører ny
stilling med årslønn på 1 mill. kr. Dette gir følgende kostnadsberegning:
2)
Lønn inkl. feriepenger
1 150 000
Forsikr., pensjon, arb.giveravg.
350 000
Sum
1 500 000
3) Folkevalgte kirkepolitikere i Svelvik og Nedre Eiker får utbetalt møtegodtgjørelse for møter i
menighetsråd og fellesråd, kr 500 pr. møte i Svelvik og kr 750 pr. møte i Nedre Eiker. Dette
praktiseres ikke i Drammen. Beregning av kostnadsøkning:
Fellesrådsområde Beregningsgrunnlag
Beløp
Nedre Eiker
0
Svelvik
1 råd x 6 personer x 10 møter/år x kr 250 (diff.)
15 000
Drammen
8 råd x 10 personer x 7 møter/år x kr 750
420 000
Sum
435 000
Folkevalgte mottar møtegodtgjørelse for sin deltakelse i offentlig verv. Folkevalgte kirkepolitikere
bør gis samme vilkår slik at roller og status for kirkepolitikere stilles på lik linje med
kommunepolitikere. Kirkepolitikere er valgt ved offentlig demokratisk valg vedtatt av Stortinget
og er i så måte ikke å anse som frivillige medarbeidere i en religiøs organisasjon. Statistikk viser
at vårt fellesrådsområde ligger langt under kommuner vi kan sammenligne oss med i kirkelige
driftsutgifter, bortsett fra Asker som ligger på omtrent samme nivå som Drammen (se vedlagte
dokumentasjon). Det vil derfor ikke være urimelig at kirkelig fellesråd ber om slik dekning i sine
behovsutredninger til kommunen.
4) I Kirkeloven § 15 er følgende nedfelt: Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) …….
Pkt. f) Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.
I dagens tre budsjett praktiseres følgende tilskuddsordninger:
Fellesrådsområde Tilsk. tot. Ant. medl. Beregn. pr. medl.
Drammen
671 000
40 000
16,78
Svelvik
100 000
5 000
20,00
Nedre Eiker
295 000
17 000
17,35
Samordning gir følgende kostnadsøkning:
Fellesrådsområde Beregningsgrunnlag
Drammen
40 000 medlemmer med tillegg à kr 3,22
Svelvik
Nedre Eiker
17 000 medlemmer med tillegg à kr 2,65
Sum

Beløp
130 000
0
45 000
175 000
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5) Tjenesteytingsavtale foreligger mellom Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker kirkelige fellesråd.
Avtalen har i regnskapene de siste årene vært verdsatt til kr.220 000. Avtalen omfatter i
hovedsak:
 Regnskap og revisjon
 Lønn
 IKT
Kommunen har sørget for systemer, og fungert som fellesrådets regnskapsfører og
lønnsutbetaler med alle underliggende funksjoner dette innebærer. Fellesrådet har vært på
samme IKT-plattform som kommunen (D-ikt) med tilgang på all relevant programvare og servicefunksjoner.
Ved overgang til Nye Drammen beregnes følgende kostnader tilsvarende tjenesteytingsavtale:
Tjeneste
Regnskpas- og lønnssystem X-ledger
40 % stilling utførelse regnskap og lønn
Revisjon
IKT – Plattform Kirkepartner
Sum kostnad nytt system for NEiker
Dagens tjenesteytingsavtale
Differanse som må dekkes

Beregningsgrunnlag
Anslått i forhold til Drm/Sve
Anslått lønn 420 000 i hel st
Anslått i forhold til Drm/Sve
Kr. 7554/ bruker, 18 brukere

Beløp
65 000
255 000
30 000
135 000
485 000
-220 000
265 000

Andre forhold som må avklares:
Nedre Eiker – leie av maskineri i gravplassdriften fra Nedre Eiker kommune
Gravplassdriften i Nedre Eiker leier maskiner av Nedre Eiker kommune. I perioden 1997-2019 har
Nedre Eiker kirkelige fellesråd betalt ca. 5 millioner kroner for dette til Nedre Eiker kommune.
Maskinparken gravplassdriften pr. i dag leier fra Nedre Eiker kommune omfatter traktor (ny 2018),
pickup (ny 2016), 3 sitteklippere (2 nye 2016) og minihjullaster. Årlig leiekostnad er ca. kr 275.000.
Leieprisen inkluderer service/vedlikehold, forsikring, sertifisering, dekk og drivstoff til traktor, bil og
minihjullaster. Virksomhetsleder for Teknisk Drift Nedre Eiker kommune og kirkevergen i Nedre Eiker
foreslår sammen, at avtaleordningen videreføres i Nye Drammen i 2020. Dette betyr at budsjettpost
opprettholdes og at overtakelseskostnader ikke blir aktuelle i forslag til budsjett 2020. Dersom
forslaget ikke imøtekommes, må budsjettet på dette området justeres tilsvarende.

BORTFALL AV INNTEKTER
Tiltak
266 stk. bortfall av inntekter Drammen krematorium fra Svelvik og Nedre Eiker
267 stk. bortfall av inntekter gravlegging av utenbygds innbyggere
Sum bortfall av inntekter

Beløp
900 000
375 000
1 275 000
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Dokumentasjon bortfall av inntekter:
5) Innbyggerne i Svelvik og Nedre Eiker kjøper kremasjonstjenester fra Drammen kirkelige fellesråd.
Dagens ordning ser ut som følger:
Kommune
Årstall
Ant. krem.
Kostnad pr. krem.
Beløp
Svelvik
2018
30
6 480 195 000
Svelvik budsjett
2019
30
6 665 200 000
Nedre Eiker
2018
111
6 480 720 000
Nedre Eiker budsjett
2019
105
6 665 700 000
Tapte inntekter fra innbyggere i posten «utenbys kremasjoner»:
Kommune
Beløp
Fra Svelvik
200 000
Fra Nedre Eiker
700 000
Sum
900 000
Drammen har pr. i dag ca. 80 % kremasjon og 20 % kistegravlegging, mens fordelingen i Svelvik
og Nedre Eiker er ca. 50 % på hver. Den høye andelen i Drammen i forhold til Svelvik og Nedre
Eiker skyldes til dels kulturforskjeller for by og land, men det antas at forskjellen hovedsakelig
skyldes at kistegravlegging er kostnadsfri for alle innbyggere, mens innbyggerne i Svelvik og
Nedre Eiker belastes med kremasjonsavgiften til Drammen. Kostnadsfri kremasjon for alle
innbyggerne antas derfor å ha stor betydning for framtidig arealbehov for utbygging av
gravplasser. Dette behovet vil være betydelig mindre ved avgiftsfri kremasjon.
6) Alle kommunens innbyggere har krav på kostnadsfri gravlegging i egen kommune, jfr.
Gravferdsloven § 6. Noen av Nedre Eikers innbyggere velger pr. i dag gravlegging i Drammen selv
om dette medfører relativt høye kostnader. Ved kommunesammenslåing vil disse kostnadene
bortfalle og fremkomme som inntektstap for gravferdsforvaltningen:
Tapte inntekter fra innbyggerne i posten «utenbys gravlegginger»:
Kommune
Ant. 2018
Pris
Tapt inntekt
Fra Svelvik
Fra Nedre Eiker
15
25 000
375 000
Sum
375 000

INNSPARINGER SOM FØLGER AV STORDRIFTSFORDEL
Innsparinger som følger av stordriftsfordel vil kun i liten grad være direkte synlig i budsjett det første året,
men vil kunne ha betydning for senere år.
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Følgende poster fremkommer som direkte budsjettmessige innsparinger i budsjett 2020:
1) Vikarmidler
Kommune
Svelvik
Nedre Eiker
Drammen
Sum

Budsj 2019
70 000
180 000
410 000

Budsj 2020 Innsparing
50 000
20 000
150 000
30 000
360 000
50 000
100 000

2) Andre innsparte driftskostnader
Kommune
Svelvik
Nedre Eiker
Drammen
Sum

Rekvisita
0
10 000
0
10 000

Post/bank/tlf
10 000
15 000
15 000
40 000

Energi
KNIF-avt.
KNIF/pellets
KNIF-avt.

Lønn/regnsk
Noe høyere kostn.
Noe høyere kostn.
Omtrent status quo

Totalt vil innsparinger synlige i budsjett 2020 utgjøre kr 150 000.

Innsparinger som følger av stordriftsfordel, og som ikke vil være direkte synlig i budsjett er følgende:
1)

Etablering av mellomledernivå
Det vil være påkrevet å etablere et mellomledernivå i en så stor organisasjon som Nye Drammen
kirkelige fellesråd blir. Mellomledernivået vil bestå av følgende:
På fellesrådsnivå:
- Leder av gravplass- og eiendomsforvaltning
- Personalleder
- Økonomileder
- Administrasjonsleder
På soknenivå:
- Daglige ledere av menighetsrådenes virksomhet
Ledere vil – så langt det er mulig – rekrutteres internt. Dette vil være mulig fordi 3 nåværende
kirkevergestillinger fristilles, og kan dermed benyttes til å etablere deler av nytt og nødvendig
mellomledernivå. Det vil allikevel være et faktum at ny organisasjon vil ha et betydelig
underskudd på ledelse og vil ha behov for å få tilført ytterligere midler / stillingshjemler for å
kunne ivareta et forsvarlig mellomledernivå i fremtiden. De kirkelige fellesrådene har pr. i dag,
og vil sannsynligvis også i fremtiden ha en svært lav grad av administrativ bemanning
sammenlignet med andre virksomheter (også kirkelige virksomheter det er naturlig å
sammenligne seg med, for eksempel Bærum kirkelige fellesråd og Kristiansand kirkelige
fellesråd).
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2)

Opprettelse av egen eiendomsforvaltningsavdeling
Nye Drammen kirkelige fellesråd vil forvalte en betydelig eiendomsmasse og har behov for intern
kompetanse på dette området. Interne fagfolk vil kunne rekrutteres til avdelingen og delvis
”spares inn” andre steder i virksomheten. Budsjettposter som hittil er gått til innkjøp av
kompetanse til ulike vedlikeholds- og investeringsprosjekter, kan i stor grad benyttes som
driftsbudsjett for slik ny avdeling. Disse midlene vil antakelig utgjøre kun en liten andel av faktisk
behov for driftsmidler, og langt fra være nok til å dekke det betydelige vedlikeholdsetterslep som
kirkebygg i Norge er offer for. Dette vil allikevel representere en innsparing fordi midlene brukes
langt mer effektivt, dvs. man får mer vedlikehold ut av hver krone enn ved innkjøp av tjenestene.
Nye Drammen kirkelige fellesråd vil ha ansvar for å forvalte 13 kirker, 9 kapeller, 12
driftsbygninger samt krematorium. Flere av kirkene er vernede bygninger, 2 er fredet, hvorav 1
er middelalderkirke.

10.09.2019
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd
Ivar Nygård
Prosjektleder
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Sammenligning av driftsutgifter for fellesråd i andre kommuner
Grafiske fremstillinger som sammenligner forholdene i fellesråd vi kan sammenlignes med som Bærum,
Asker, Kristiansand og Stavanger. Tallene er hentet fra KOSTRA-statistikk SSB:
https://www.ssb.no/statbank/table/12025/
Fremstillingene omfatter følgende temaer:
 Antall innbyggere og antall medlemmer av Den norske kirke i hver av kommunene
 Brutto driftsutgifter kirkelig fellesråd i hele 1000 kroner
 Brutto driftsutgifter pr innbygger

Driftsutg.
Tildeling
2018
2018
Antall
Medlemmer Medlemmer
i hele 1000 kr pr innbygger innbyggere i Dnk
i%
86247
680
126841
80830
63,7

Kommune
Bærum
Asker
Røyken
Hurum
Nye Asker

33025
10510
4008
47543

537
464
421
508

61523
22635
9521
93679

39570
15345
6799
61714

65,9

Kristiansand
Søgne
Songdalen
Nye Kristiansand

50719
5620
3691
60030

550
493
550
544

92282
11403
6706
110391

56773
7916
4532
69221

62,7

91692
4354
4161
100207

684
1382
858
706

134037
3150
4847
142034

85918
2344
3868
92130

64,9

39469
16126
4940
60535

60,2

Stavanger
Finnøy
Rennesøy
Nye Stavanger

Drammen
35309
512
68933
Nedre Eiker
10707
429
24963
Svelvik
4108
615
6685
Nye Drammen
50124
498
100581
Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12273/tableViewLayout1/

Nye Kristiansand er nærmest Nye Drammen størrelsesmessig:
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Sammenligning
Ant innbyggere - ant medlemmer Dnk
160000
140000
120000
100000
80000

Ant. innbygg.

60000

Ant. medl.

40000
20000
0
Bærum

Nye Asker

Nye
Nye
Kristiansand Stavanger

Nye
Drammen

Sammenligning
Brutto driftsutgifter kirkelig fellesråd
120000
100000
80000

Bærum
Nye Asker

60000

Nye Kristiansand
40000

Nye Stavanger
Nye Drammen

20000
0
Bærum

Nye AskerNye Kristiansand
Nye Stavanger
Nye Drammen

9

DEN NORSKE KIRKE
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd

Sammenligning
Brutto driftsutgifter pr innbygger
800
700
600
500

Bærum
Nye Asker

400

Nye Kristiansand
300

Nye Stavanger
Nye Drammen

200
100
0
Bærum

Nye Asker

Nye
Kristiansand

Nye
Stavanger

Nye
Drammen
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Til
Nye Drammen kommunale fellesnemnd

Dato: 11.09.2019

Vår ref.:

19/00305-2

3 budsjettscenarier for 2020
Vedlegg til budsjettinnspill for 2020 fra Nye Drammen kirkelige fellesnemnd
I det vi viser til rådmannens informasjon om behovet for å sette opp tre ulike
scenarier for budsjettforslag for 2020, vil vi gi et forsøk på å sette opp
konsekvenser av disse her.

1. ØKT BUDSJETTRAMME FOR NYTT KIRKELIG FELLESRÅD ETTER
KOMMUNESAMMENSLÅINGEN TIL KR.53.114.000,- (BETYR PLUSS
KR.3.650.000,-)
Dette er scenariet som vårt opprinnelige budsjett beskriver knyttet til bortfall av
inntekter og økte kostnader på grunn av sammenslåingen i 2020. Muligheten for
en plan for uttak av effektiviseringsgevinster på sikt i 2021/2022 og senere kan det
nyopprettede fellesrådet jobbe med når organisasjonen er slått sammen og det er
opparbeidet stabile felles rutiner og systemer som opprettholder service og
kvalitet på tjenestene i Drammen.

2. INGEN ØKNING I BUDSJETTRAMMEN FOR NYTT KIRKELIG FELLESRÅD
ETTER KOMMUNESAMMENSLÅINGEN TIL KR.49.614.000,- (BETYR
KR.3.650.000,- I MANGLENDE DEKNING)

Albums gate 8
3016 Drammen
Tlf.32989100
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Ved vurderinger knyttet til behov for innsparinger i kirkelig fellesnemnd, trenger
administrasjon og folkevalgte kirkepolitikere noe tid for å vurdere prioriteringer og
konsekvenser av nedskjæringer i denne størrelsesorden. Det er relativt
begrensede muligheter for å øke inntekter på store deler av trossamfunnets
kirkelige handlinger og pliktige aktiviteter sett i forhold til prisnivået på tjenestene
i tilsvarende kirkelige fellesråd i de større kommunene.
70% av fellesrådets budsjett er lønnskostnader, slik at det vil bety en reduksjon av
ca. 6-8 stillinger. Dette vil få konsekvenser for servicenivået overfor byens
innbyggere innen kirkelige handlinger og tjenester, samt innen valgfriheten på
gravferdsområdet gjennom reduserte valg av tidspunkter og kapellbruk. Med
totalt 130 stillinger i fellesrådet vil det ta tid med en nedbemanning som neppe vil
kunne få ønsket effekt innen 2020. Da snakker vi om en prosess med oppsigelser
og ikke en naturlig avgang av ansatte.

3. REDUSERT BUDSJETT MED 2% ETTER KOMMUNESAMMENSLÅINGEN BLIR
KR.48.620.000 (BETYR KR.4.642.000,- I MANGLENDE DEKNING)
Dette scenariet gir en ytterligere dramatisk nedskjæring på den kirkelige
virksomhet som vil tilsvare en reduksjon på 8-12 årsverk. Her vil
tjenestetilbudet fra Den norske kirke i Drammen bli dramatisk svekket, og det
vil kunne merkes på de fleste områder med stengte kirker og nedlagt
aktivitetstilbud for mange grupper knyttet til kirkens aktivitet i alle bydeler.
Dette vil påvirke tilbudet for hele byens befolkning, og ikke bare for de 60.000
medlemmene av Den norske kirke i Drammen. Flere av aktivitetene og
tjenestene som Den norske kirke utøver i Drammen følger for øvrig mange av
kommuneplanenes behov innen bl.a. kultur og helse.

Reduksjon av budsjettet til fellesrådet vil kunne gå utover:
1) Kirker – kulturbygninger
 Manglende vedlikehold og oppfølging; 11 soknekirker med 7 vernede kirker
Albums gate 8
3016 Drammen
Tlf.32989100

DEN NORSKE KIRKE
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd

 Kalde kirker på grunn av strømsparing
 Stenging av kirker. Ubrukte kirker forfaller raskt
 Ingen penger til allmenn tilpasning av kirkene (rullestoler, lys, lyd, luft etc.)
2) Gravplasser – reduksjon med inntil 4 av 8 årsverk
Manglende vedlikehold – grøntanlegg og stell av graver






Gamle trær vil falle ned, ingen penger til nyplanting
Gresset vil gro høyt, døde hekker kan ikke byttes ut med friske planter
Stengte gravkapell på lokale gravplasser; inntil 9 kapell kan stenges
Bruker kun krematoriets kapell til bisettelser og gravferd i Drammen
Ingen valgmulighet på dager og tidspunkter for gravlegging; årlig er det 550
gravferder
 Urnenedsettelser vil skje uten mulighet for pårørende å delta
 Byens grønne gravplasser/parkanlegg vil få redusert vedlikehold.
3) Personell i ulike arbeidsoppgaver – reduksjon av 6,5 av 19 årsverk
Oppsigelser av stillinger:





Diakoner (2 årsverk av totalt 8)
Kirkemusikere (1,5 årsverk av 12,5 )
Kateketer (2 årsverk av totalt 4)
Ungdomsarbeidere (1 årsverk av totalt 1)

Oppgaver som berøres ved oppsigelse av ansatte (årsstatistikk fra 2018):
 Omsorgs- og fellesskapsmøter ukentlig i alle menigheter som eldretreff,
babysang, trilletreff og Knøtteklubb; 330 på regelmessig babysang i 2018.
 Frivillighetsoppfølging av mer enn 1100 medarbeidere i året
 Besøkstjeneste hos nyinnflyttede, innvandrere, eldre og ensomme
 Sykehjems- og institusjonsbesøk; 250 besøk m/sang og andakt.
 Barne- og ungdomsarbeid som ”Etter skoletid” på Konnerud
 Integreringsarbeid, internasjonale middager, språktrening, fysisk trening og
friluftsaktiviteter; f.eks ved Fjell kirke, Åssiden kirke og flere.
Albums gate 8
3016 Drammen
Tlf.32989100

DEN NORSKE KIRKE
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd

 Voksenkorarbeid i Bragernes, Tangen, Strømsgodset, Konnerud og Åssiden,
Svelvik og Nedre Eiker; 10 voksenkor med 200 deltagere.
 Barne- og ungdomskor, herav 20 barnekor med 312 deltagere
 Konserter av kirkemusikere ved alle kirker og eksterne scener; 14.000
tilhørere.
 Tilrettelegging av konserter når byens allmenne kulturliv bruker kirkene;
13.000 tilhørere
 Musikkfestivaler, Adventsfestival, Johan Halvorsen festival, Drammen
Sacred music festival og andre hvor kirkemusikere er sentrale aktører eller
impresarioer.
 Sang, musikk og spilling av kirkemusikere ved bo- og servicesentre i
Drammen
 Konfirmantweekend turer i alle menigheter stoppes
 Ungdomsklubber i kirkene reduseres eller stoppes
Lovpålagte tjenester som ikke kan kuttes:
 Kirkelige handlinger: Gudstjenester, dåp, begravelser, vielser; 1.550
seremonier pr.år med 70.000 deltagere
 Minimumsbemanning av kirkemusikere, kirketjenere, gravere, renholdere
og kontormedarbeidere

Med hilsen
Nye Drammen kirkelige fellesnemnd
Ivar Nygård
prosjektleder

Albums gate 8
3016 Drammen
Tlf.32989100
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Vedlegg 13
RFD gebyrbrev - Drammen 2020

Drammen kommune
Drammen, 09.10.2019

Forslag til renovasjonsgebyr for Drammen kommune 2020
I henhold til RfDs eierstrategi (behandlet i Drammen kommunestyre 01.11.2016, sak 168/16) skal
renovasjonsgebyret være basert på et felles selvkostregnskap for alle RfDs eierkommuner. Den
enkelte kommune kan vedta tilleggstjenester som påvirker renovasjonsgebyret. Styret i RfD har
behandlet beregningsunderlaget for kommende års renovasjonsgebyr. Kostnadene baserer seg på de
rammer som tidligere har blitt vedtatt i økonomiplanen.
Markedet for behandling av avfall er i endring, og på nye avsetningskontrakter har prisene økt
betydelig, (10 – 15 %). For å unngå at gebyrøkningen overstiger rammen i økonomiplanen på 4 %, har
styret iverksatt kostnadsreduserende tiltak. Dette omfatter blant annet en nedskalering av selskapet,
som følge av at tre kommuner trer ut fra 2020. Stordriftsfordelene ved samarbeidet vil dermed
opprettholdes.
Det fremlegges for 2020 et forslag til renovasjonsgebyr som er likelydende for alle kommuner, og
som tilfredsstiller reglene for selvkost og bestemmelsene i eierstrategien.
Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer 2020:
Standard renovasjonsgebyr, grunntjeneste
Tillegg for hageavfallsinnsamling
Kostnad inkl. hageavfallsinnsamling

Kr. eks. mva.
2 789,42,2 831,-

Kr. inkl. mva.
3 486,53,3 539,-

Forslaget innebærer at standard renovasjonsgebyr i Drammen kommune for 2020 blir 2 831 kr eks.
mva. (3 539 kr inkl. mva.). Dette er en øking på 4 % fra året før.
Saksopplysninger og vurderinger:
De ulike gebyrtypene (samarbeid, storfamilie osv.) følger de samme prosentsatsene av
standardgebyret som tidligere år (se tabell i figur 3).
For fritidseiendommer foreslås det fra 2020 å innføre et skille mellom skoghytter og kysthytter. En
slik differensiering er i tråd med forurensingsloven og selvkostbestemmelsene. Bakgrunnen for
differensieringen er at avfallsproduksjonen forventes å være lavere for skoghytter enn for kysthytter.
Skoghytter foreslås nå som ny kategori, med kun 35 % av et standardgebyr (se figur 3).
Levering av ordinært husholdningsavfall på gjenvinningsstasjoner vil fortsatt være finansiert av
renovasjonsgebyret. Dette inkluderer også større gjenstander som møbler og lignende. Gravemasser
og bygge-/rivningsavfall vil være gebyrbelagt, siden dette ikke er avfall som normalt oppstår i den
daglige husholdningen. Slikt avfall faller utenfor definisjonen av ordinært husholdningsavfall, selv om
arbeidene er gjort på en privat bolig. Mindre avfallsmengder fra arbeider på egen eiendom vil
allikevel kunne falle innenfor den gebyrfinansierte ordningen (se figur 4).

RfD har i 2019 hatt en prøveordning med at abonnentene selv kan velge om de vil ha dobbel
tømmefrekvens om sommeren. I 2019 var det 2,4 % som bestilte denne tjenesten. En evaluering av
prosjektet konkluderte med at prøveordningen var vellykket og bør gjøres permanent. Dobbel
tømmefrekvens om sommeren er heller ikke i år inkludert i standardgebyret, men tilbys som en
bestillingstjeneste (se figur 3).
Ordningen med årlig hageavfallshenting har vært praktisert i mange år, og blir satt stor pris på av
innbyggerne. Denne tjenesten er inkludert i gebyret i likhet med tidligere år.
Behandling av selvkostfond:
Gebyret for 2020 er beregnet etter selvkostprinsippet. Gebyrinntektene dekker ikke fullt ut
nettokostnaden for renovasjon. Det er derfor planlagt å benytte midler fra tidligere opparbeidet
selvkostfond til å finansiere deler av renovasjonsordningen. Denne utviklingen er i samsvar med
gjeldende økonomiplan. Høsten 2018 ble det foretatt en ekstraordinær utbetaling til abonnentene
for å harmonisere gebyrer og selvkostfond. Både gebyrgrunnlag og selvkostfond er nå likt for alle
abonnenter i RfD-kommunene. Selvkostfondet for abonnenter i Drammen inngår i et felles
selvkostregnskap, og tallene nedenfor viser «nye» Drammens andel av fondet.

Selvkostfond

2014

2015

2016

2017

2018

2019P

2020B

39,1 mill

26,7 mill

20,7 mill

19,4 mill

13,9 mill

13,9 mill

11,4 mill

Budsjettforutsetninger:
 Standard renovasjonsgebyr for Drammen kommune øker med 4 % til 2 831 eks. mva.
 Øvrige renovasjonsgebyrer settes som prosentvise satser av standardgebyret.
 For Drammen kommune inkluderer gebyret en årlig hageavfallsinnsamling.
 Dobbel tømmefrekvens om sommeren er forutsatt finansiert som bestillingstjeneste.
 Ordinært husholdningsavfall levert til gjenvinningsstasjonene er finansiert over
renovasjonsgebyret.
 Betaling for næringsavfall, gravemasser og bygge-/rivningsavfall er i henhold til prisliste.
 Kostnadsutviklingen er i henhold til vedtatt økonomiplan.
Forslag til vedtak:
1. Standard renovasjonsgebyr for Drammen kommune fastsettes til 2 831 kr eks. mva.
2. RfDs beregningsgrunnlag legges til grunn, og budsjettforutsetninger godkjennes.
For Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Johan Remmen
Daglig leder

Sven Draugsvoll
Økonomisjef

Gebyrinntekter, kostnader og selvkostfond
250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2012

2013

2014

2015

Gebyrinntekter

2016
Kostnader

2017

2018

2019P

2020Ø

Selvkostfond

Figur 1: Sammenheng mellom gebyrinntekter, kostnader og selvkostfond for RfD-kommunene (oppgitt i 1000 kr).

Standard renovasjonsgebyr per kommune
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Figur 2: Renovasjonsgebyret var tidligere ulikt for hver kommune, men ble samordnet i 2018.

2018

2019

2020

Gebyrer 2020
Standard renovasjon
Samarbeid renovasjon
Storfamilie renovasjon
Hytterenovasjon standard sommer
Hytterenovasjon samarbeid sommer
Hytterenovasjon standard helårs
Hytterenovasjon samarbeid helårs
Hytterenovasjon skogshytter (ny kategori 2020)
Renovasjon nedgravd/brannsikret løsning
Sommertømming abonnement standard
Sommertømming abonnement samarbeid
Sommertømming abonnement storfamilie
Fradrag for hjemmekompostering
Gangtillegg standard/storfamilie pr 10 meter
Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 10 meter
Gangtillegg samarbeid 4-hjulsbeholder pr 5 meter
Ekstrasekk til restavfall

Eks. mva.

Inkl. mva.

2 831
2 264
3 680
1 840
1 472
2 831
2 264
991
2 831
416
333
541
300
441
220
220
71

Økning

Prosent

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

100 %
80 %
130 %
65 %
52 %
100 %
80 %
35 %
100 %
100 %
80 %
130 %

3 539
2 831
4 600
2 300
1 840
3 539
2 831
1 239
3 539
520
416
676
375
551
275
275
89

4%
4%
4%
4%
0%
4%
4%
4%
4%

Figur 3: Tabell over gebyrtyper, under forutsetning av gebyrvedtak i samsvar med innstilling.

Pris næring
eks. mva.

Pris på gjenvinningsstasjoner med vekt:

Pris næring
inkl. mva.

Pris husholdning
inkl. mva.

Blandet avfall til sortering inntil 200 kg (minstepris)
Blandet avfall til sortering over 200 kg.

360 kr
1,80 kr/kg

450 kr
2,25 kr/kg

0 kr
0 kr/kg

Bygg/rivningsavfall inntil 200 kg. (minstepris)
Bygg/rivningsavfall over 200 kg

360 kr
1,80 kr/kg

450 kr
2,25 kr/kg

0 kr
2,25 kr/kg

Farlig avfall

Pris på gjenvinningsstasjoner uten vekt:
Blandet avfall til sortering inntil 1m3 (minstepris)
Blandet avfall til sortering over 1m

3

egen prisliste

Pris næring
eks. mva.

Pris næring
inkl. mva.

360 kr

3

Farlig avfall
Figur 4: Gebyrer på næringsavfall og bygge- og rivningsavfall

0 kr
Pris husholdning
inkl. mva.

450 kr
3

Bygg/rivningsavfall inntil 1m3 (minstepris)
Bygg/rivningsavfall til sortering over 1m

egen prisliste

0 kr

360 kr/m

450 kr/m

0 kr/m3

360 kr

450 kr

0 kr

3

360 kr/m
egen prisliste

3

3

450 kr/m
egen prisliste

450 kr/m3
0 kr

Vedlegg 14
Forslag til gebyrregulativ for
bygge-, plan, og matrikkelsaker 2020

Forslag til Gebyrregulativ 2020
For byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker
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Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1-1. Betalingsplikt og gebyrsatser
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyrsatser er beskrevet for
de ulike tjenester i kapitlene 2 til 5.
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysingsgebyr og
dokumentavgift, vil dette komme i tillegg til gebyr etter dette regulativ og kreves inn samtidig
med gebyret.
Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. For
slik bistand kan det kreves betaling tilsvarende de faktisk medgåtte utgifter i tillegg til
saksbehandlingsgebyr.
Hvor det kreves gebyr etter medgått tid i kommunen, beregnes kr 1.435- pr. time.
§ 1-2. Beregningstidspunkt og mottaker for gebyret
Gebyr beregnes etter de regler og satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag,
søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling behandles i
kommunen.
Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller
bestiller.
§ 1-3. Betalingstidspunkt
Gebyret i alle saker forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling
påløper purregebyr og renter. Dersom faktura ikke blir betalt etter purring, blir kravet sendt til
innfordring.
For øvrig gjelder følgende særregler:
1. Bygge- og delesaker:
Gebyret faktureres som hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. For
omfattende saker, eller for saker som trekker ut i tid, kan gebyret faktureres i flere
omganger i løpet av saksbehandlingen. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte
å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse,
brukstillatelse).
2. Planforslag:
Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og når
reguleringsplanen er komplett til 1. gangs behandling. Gebyret må være betalt før
innstilling avgis til Hovedutvalget/Formannskapet, eller legges ut til offentlig ettersyn i de
tilfeller utleggelse skjer etter delegert fullmakt.
3. Seksjoneringssaker:
Tinglysingsgebyr og kommunens saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales til
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kommunen innen den frist kommunen setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis ikke
gebyrene er innbetalt innen fristen, jf. eierseksjonsloven § 15 første ledd.
4. Matrikkelsaker etter matrikkelloven:
Gebyr for bygge-, seksjonerings- og matrikkelsaker skal være betalt før arbeid med
oppmålingsforretning igangsettes.
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse
Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA)
for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter flateinnholdet
(grunnarealet). BRA beregnes etter NS 3940. Parkeringsareal i kjeller inngår ikke i beregningen
av BRA.
For plansaker beregnes gebyr som summen av bruksareal bygninger og areal for flateinnhold
(grunnareal).
§ 1-5. Avbrutt/endret arbeid/trukket sak
Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele- eller
plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir
trukket, skal det betales 50 % av fullt gebyr (fastpris og medgåtte timer) dersom kommunen har
gransket eller bearbeidet saken.
Følgende unntak gjelder:
a) For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes fullt gebyr.
b) For bygge- og delesaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5M (se størrelse på M under
§ 3-1). Gjelder det en serie på flere like byggesaker, er gebyret etter denne bestemmelsen
begrenset til 1M pr. hus, dog ikke under 5M.
c) For saker etter matrikkelloven betales gebyr etter medgått tid ved endring av godkjent
søknad som betinger nytt vedtak, ved forandringer fra rekvirenten i grunnlaget for
matrikkelføring av saken og dersom kommunen avslår en søknad eller nekter å utføre
meldt arbeid. Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller
avsluttes før det er fullført, skal det betales gebyr etter medgått tid for utført arbeid.
Dersom saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av
andre grunner ikke kan fullføres, skal gebyret settes til 1/3 av gebyrsatsene etter
regulativets §§ 5-1 til 5-6.
§ 1-6. Reduksjon av gebyr
a) Det kan i spesielle tilfeller søkes om reduksjon av gebyret eller fritak av gebyr. Søknad om
reduksjon av gebyr må sendes kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
Søknad utsetter ikke betalingsfristen.
b) Kommunen kan på eget initiativ ettergi gebyret helt eller delvis dersom gebyret anses
som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken,
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eller dersom gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner. Personlige eller
sosiale forhold kan ikke hensyntas i en slik vurdering.
c) Kommunen skal ved omgjøringer eller oppheving av vedtak vurdere om gebyret er
åpenbart urimelig.
d) Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og
bygningsloven, eierseksjonsloven og i matrikkelloven.

§ 1-7. Klageadgang
Fastsettelse av gebyrets størrelse følger direkte av gebyrregulativet og er ikke et enkeltvedtak
som kan påklages. Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig.
Tiltakshaver/part/søker kan søke om reduksjon av gebyr, jf. § 1-6. Kommunens avgjørelser av
søknad om reduksjon av gebyr for saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og
matrikkelloven er å regne som enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen.
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Kapittel 2. Plansaker.
§ 2-1. Betalingssatser og betalingstidspunkt
Gebyret for saksbehandling av plansaker angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.870,-.
§ 2-2 Den forberedende behandlingen
For den forberedende behandling av privat detaljreguleringsplan betales gebyr etter
nedenstående satser. Det henvises til paragrafer i plan- og bygningsloven i tabellen.
Forberedelser

Gebyr

A

Oppstartsmøte etter pbl § 12-8, privat detaljregulering uten
konsekvensutredning og/eller planprogram
Dersom det må gjennomføres nytt oppstartsmøte for samme planforslag
betales det ikke gebyr for dette.

5M

B

Oppstartsmøte etter § 12-8, privat detaljregulering med konsekvensutredning
og/eller planprogram.
Dersom det må gjennomføres nytt oppstartsmøte for samme planforslag
betales det ikke gebyr for dette.

8M

C

Oppstartsmøte etter § 12-8, endring av reguleringsplan etter forenklet prosess.

3M

D

Fastsettelse av planprogram etter § 12-9

15M

E

Sak til hovedutvalget/formannskapet om å gi råd i en detaljreguleringssak etter
§ 12-8 første ledd

15M

F

Sak til kommunestyret på grunn av avvisning av planinitiativ etter § 12-8 andre
ledd

15M

G

Sak til kommunestyret ved avslag på komplett planforslag etter § 12-11 siste
ledd.

15M

§ 2-3. Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner
For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal (flateinnhold) og ny og
eldre bebyggelses bruksareal etter tabellene A og B, slik at plangebyret er samlet antall M fra
tabell A og tabell B.
Selv om arealene skulle bli redusert i den politiske behandlingen, refunderes ikke deler av
gebyret.
Sjø- og vannarealer tas bare med for den del som skal benyttes til bryggeanlegg, havneformål
eller annet anlegg. Arealer som etter kommunens vurdering bare tas med for helhetens skyld,
holdes utenfor arealberegningen.
Gebyr beregnes etter bruksareal for ny og eksisterende bebyggelse som skal bli stående. Det skal
betales gebyr for bruksareal som ligger både over og under terreng. I sone med særlig hensyn til
kulturmiljø inngår bare bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikke eksisterende).
Arealer, bygninger og anlegg til offentlige formål, dvs. finansiert over offentlige budsjetter,
holdes utenfor beregningen av plangebyret. Arealer som reguleres til uteområder åpne for
allmennheten som parker, plasser, torg og gangarealer holdes også utenfor beregningen av
plangebyret.
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Tabell A – gebyrsatsene for planområdets grunnareal
Planområdets grunnareal

Gebyr

0 – 2.000 m²

20M

2.001 m² – 5.000 m²

45M

5.001 m² – 10.000 m²

60M

10.001 m² – 20.000 m²

75M

20.001 m² – 30.000 m²

90M

30.001 m² – 50.000 m²

100M

50.001 m² – 70.000 m²

110M

70.001 m² og høyere

120M

Tabell B – gebyrsatsene for planområdets bruksareal
Planområdets tillatte bruksareal

Gebyr

0 – 1.000 m²

15M

1.001 m² – 3.000 m²

25M

3.001 m² – 5.000 m²

40M

5.001 m² – 10.000 m²

50M

10.001 m² – 20.000 m²

60M

20.001 m² – 30.000 m²

70M

30.001 m² – 40.000 m²

75M

40.001 m² – 50.000 m²

80M

50.001 m² – 70.000 m²

85M

70.001 m² og høyere

90M

§ 2-4. Behandlingsgebyr for private forslag til mindre reguleringsendringer
For private forslag til endringer av reguleringsplan, eller av bebyggelsesplan etter tidligere planog bygningslov, beregnes gebyr etter nedenstående satser.
Endringstype

Gebyr

A

Endring av reguleringsplan etter enklere prosess i henhold til pbl § 12-14, med 6M
administrativt vedtak.

B

Endring av reguleringsplan etter enklere prosess i henhold til pbl § 12-14, med 15M
politisk vedtak.

Det skal betales gebyr etter § 2-3 for endringer av reguleringsplan som ikke behandles etter
enklere prosess, jf pbl § 12-14.
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§ 2-5. Avvik fra overordnet plan, fornyet behandling og digitalisering
For privat detaljreguleringsplan og endring av reguleringsplan skal det betales følgende gebyrer
ved avvik fra overordnet plan, fornyet behandling og digitalisering:
Gebyr
A Detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken i overordnet plan
og/eller som har konsekvensutredning beregnes et tilleggsgebyr på

10M

B Endringer av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling
eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for formannskapet
beregnes et tilleggsgebyr på

25 % av
plangebyret
etter § 2-3

C Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk
behandling med ny varsling og fremleggelse i formannskapet beregnes et
tilleggsgebyr på

50 % av
plangebyret
etter § 2-3

D Reguleringsplaner som ikke er levert på digital form eller der det er vesentlige
20 % av
mangler i den digitale reguleringsplanen beregnes et tilleggsgebyr på
plangebyret
etter § 2-3

§ 2-6 Manglende oppfølging/framdrift, trekking av sak
For trekking av planforslag eller manglende oppfølging/framdrift skal det betales følgende
gebyrer:
Gebyr
A Forslagsstiller trekker planforslaget før 1. gangsbehandling

25 % av
plangebyret
etter § 2-3

B Forslagsstiller trekker forslag til endring av reguleringsplan etter forenklet
prosess
C Manglende framdrift fra forslagsstillers side i minimum 6 måneder (etter
varsel om oppstart), avslutning av plansak pga manglende oppfølging fra
forslagsstiller før det legges fram til forslagsstiller.

4M
25 % av
plangebyret
etter § 2-3

§ 2-7. Tillegg for gebyrer pålagt av andre
Dersom det som følge av planarbeid/planbehandling påløper gebyrer til andre offentlige
instanser, skal dette dekkes av forslagsstiller.
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Kapittel 3. Byggesaker
§ 3-1. Betalingssatser
Gebyret for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.870,-.
a) Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig,
beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.435,- pr. time inntil saken er
komplett.
b) Ved nybygging og ombygging der oppnådd passivhusstandard kan dokumenteres ved
søknad om ferdigattest vil, etter søknad, 50 % av byggesaksgebyret bli refundert.
c) For forhåndskonferanser, inkludert forberedelse og etterarbeid/referat, er gebyret 1M.
For andre møter, inkludert forberedelse og etterarbeid/referat, beregnes gebyr etter
medgått tid. Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse/møte, belastes parten
for 1 time + eventuelt medgått tid til forberedelser.
d) For bistand/konsultasjon/forhåndsuttalelse ut over det som følger av kommunens
alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter
medgått tid.
e) For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, beregnes gebyr etter
medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn 2M.
f) I forbindelse med avvikling av byggesaksdager kan normale gebyrer reduseres. Gebyrene
vil bli annonsert i forkant hvert år i forbindelse med byggesaksdagene.
§ 3-2 Hva gebyrene omfatter
Gebyrene gjelder for både ettrinns søknader og rammesøknader. I begge tilfeller er ferdigattest
inkludert i gebyret. Der det gis rammetillatelse, er første igangsettingstillatelse også inkludert.
§ 3-3. Flere igangsettingstillatelser
Der det gis flere igangsettingstillatelser, betales tilleggsgebyr på 3M for den andre
igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.
§ 3-4. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Der det gis midlertidig brukstillatelse, betales det gebyr på 2M. Dette gjelder også der det søkes
om ny midlertidig brukstillatelse fordi frist for ferdigstillelse er oversittet og tiltaket ikke er ferdig.
For søknad om ferdigattest for eldre bygg, eller der det ikke var inkludert i gebyret for tillatelse,
betales det gebyr på 2M i saker hvor det er krav om ansvarlige foretak. For slike søknader i saker
hvor det ikke er krav om ansvarlige foretak, er ferdigattest fritatt for gebyr.
Det kan ikke gis ferdigattest for bygg omsøkt før 1.1.1998.
§ 3-5. Avslag og avvisning
a) Dersom en søknad avslås, betales 50 % av fullt gebyr, som inkluderer både fastpris og
medgåtte timer.
b) For avslag med begrunnelse i Konnerudkvoten settes gebyret til 2M pr. bolig for første
gangs behandling. Gebyr for medgått tid etter § 2-1 kommer i tillegg.
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c) For søknader som avvises, settes gebyret til 2M.
§ 3-6. Ulovlighetsoppfølging
Der kommunen har foretatt ulovlighetsoppfølging og det i ettertid innsendes søknad for ulovlig
igangsatt eller utført tiltak, betales gebyr i henhold til tiltakets art etter dette regulativ fra
komplett søknad registreres i kommunen, med et tillegg på 50 % av fullt saksbehandlingsgebyr
som inkl. både fastpris og medgåtte timer for byggesaksbehandlingen, jf. § 3-1 a.
I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i planog bygningsloven §§ 32-5 og 32-8.
§ 3-7. Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jf. pbl §§ 20-1, 20-4
Bestemmelsen gjelder for nybygg, tilbygg og endringsarbeider, og for midlertidige og
transportable konstruksjoner, og driftsbygninger i landbruket som kan utføres uten krav om
ansvarlig foretak (uavhengig av om foretak faktisk benyttes)
Tiltak

Gebyr

A

Midlertidige/transportable konstruksjoner, telt o.l.

2M

B

Bygningsmessige tiltak på inntil 25 m²

2M

C

Bygningsmessige tiltak på 26-50 m²

3M

D

Bygningsmessige tiltak på 51-100 m²

4M

E

Bygningsmessige tiltak på over 100 m²

6M

§ 3-8. Boligbygg, garasjer, hvor det er krav om ansvarlige foretak jf. pbl § 20-1
Bestemmelsen gjelder boliger og garasjer (for bolig) hvor det kreves ansvarsrett for tiltaket.
Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg m.v. beregnes etter § 3-9.
Type tiltak

Gebyr

A

Enebolig/fritidsbolig

14M

B

Tomannsbolig

20M

C

For bolighus med sekundærleilighet (boenhet) beregnes et tillegg til det
ordinære gebyret

4M

D

Boligbygg inntil 4 boenheter

25M

E

Boligbygg fra 4 og inntil 12 boenheter

40M

F

Boligbygg over 12 og inntil 20 leiligheter

50M

G

Boligbygg over 20 leiligheter

60M

H

Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet (som ikke faktureres etter § 3-7)

8M

I

Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet (som ikke faktureres etter § 3-7)

6M

J

Frittliggende garasje (som ikke faktureres etter § 3-7)

4M

9

K

Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder
pr. 10 biloppstillingsplasser

3M

§ 3-9 Næringsbygg, institusjonsbygg, andre lignende bygg, driftsbygninger i landbruket, jf. pbl §
20-1
Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres etter
§§ 3-7 eller 3-8. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 3-8. Gebyret
beregnes etter bruksareal (BRA) i henhold til NS 3940.
Arealintervaller
A

Areal opptil 100

Gebyr
m2

5M

Deretter kommer i tillegg:
B

Areal mellom 100 og 200 m²

5M

C

Areal mellom 200 og 2 000 m²

5M pr. påbegynt 200 m²

D

Areal mellom 2 000 m² og 10 000 m²

3M pr. påbegynt 200 m²

E

Areal mellom 10 000 m² og 50 000 m²

2M pr. påbegynt 200 m²

F

Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes separat fra
A-E)

3M pr. påbegynt 200 m²

§ 3-10. Spesielle bygg og skilt, jf. pbl § 20-1
Type tiltak

Gebyr

A

Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jf. § 3-9)

30M

B

Skilt og reklame som er søknadspliktig, pr. foretak.

2M

§ 3-11. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer, jf. pbl §§ 20-1
Type tiltak

Gebyr

Merknad

A

Nytt våtrom

2M

Hvis søknaden
omfatter mange
bad, maks 15M

B

Bruksendring fra/til bolig

6M

Pr. boenhet

C

Søknadspliktig bruksendring av del av bolig

3M

D

Oppdeling av bolig i flere boenheter/bruksenheter

5M

Pr. boenhet/bruksenhet
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E

Sammenslåing av boenheter/bruksenheter

2M

Pr. opprinnelig
boenhet/
bruksenhet

F

Bruksendring av tiltak etter § 3-9 som medfører
søknadspliktige ombyggingsarbeider

50 % av satser
i § 3-9

G

Bruksendring av tiltak etter § 3-9 uten søknadspliktige
ombyggingsarbeider

30 % av satser
i § 3-9

H

Hovedombygging av tiltak etter §§ 3-8 og 3-9

50 % av satser
i §§ 3-8 og 3-9

I

Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd).

2M

J

Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer

2M

Pr. fasade, maks 6M

K

Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer

3M

Pr. fasade, maks 9M

L

Ny etasjeplan i bygning

50 % av
satsene i §§
3-8 og 3-9

M

Bygningsmessige arbeider som ikke er omfattet av
punkt A-L

30 % av
I tillegg til gebyret
satsene i §§ for evt. bruksendring
3-8 og 3-9

§ 3-12. Større konstruksjoner og anlegg, jf. pbl § 20-1
Det betales 6M for følgende tiltak:
1. Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 1 til 10
dekar areal, med en økning på 1M for hvert 10 dekar som berøres
2. Tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 3-10. Dersom tribuneanlegget
har rom for næringsvirksomhet betales gebyr etter § 3-9 i tillegg
3. Tunneler og underjordiske haller
4. Vei-lokk og konstruksjoner over vei eller vann
§ 3-13. Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse, jf. pbl § 20-1
Det betales 3M for nyoppføringer og nyanlegg og søknadspliktige endringer, ombygginger og
fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:
1. Utendørs svømmebasseng
2. Lagertanker
3. Broer
4. Offentlige vei- og jernbaneanlegg pr. påbegynt 250 m lengde
5. Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann og overvann og rørledninger for
avfall og fjernvarme pr. Påbegynt 250 m lengde
6. Permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger over 10 m lengde
7. Utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
8. Åpne anlegg for idrett og lek
9. Støttemurer, støyskjermer og levegger over 10 m lengde
10. Private ledningsanlegg uansett lengde
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11. Andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
12. Piper, fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heiser, løfteplattform, rulletrapper
og rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av
installasjonen
13. Nedgravd renovasjon, pr. anlegg
14. Midlertidig deponering av masse
§ 3-14. Mindre konstruksjoner og anlegg, jf. pbl § 20-1
Det betales gebyr lik 2M for følgende konstruksjoner og anlegg:
1. Utomhusplan og/eller revisjon av samme anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller
parkeringsplass
2. Søknadspliktig endring av terreng i boligområde
3. Gjerde av mur eller betong
4. Master
5. Skateramper og lekeinnretninger
6. Permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger under 10 m lengde
7. Piper i bolighus/småhus
8. Støttemurer, støyskjermer og levegger under 10 m lengde
9. Trappeheiser
§ 3-15. Riving, jf, pbl § 20-1
Type tiltak

Gebyr

A

Riving av tiltak som ved oppføring går under regulativets § 3-2

2M

B

Riving av bygning under 100 m² bruksareal

2M

C

Riving av bygning over 100 m² bruksareal

4M

D

Riving/fjerning av tiltak nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8

2M

E

Riving av konstruksjoner og anlegg for øvrig m.v.

2M

§ 3-16. Delesak etter plan- og bygningsloven
Type deling

Gebyr

Merknad

A

Deling av eiendom i 2 tomter, bebygde eller
ubebygde

5M

B

Deling av eiendom i mer enn 2 tomter, bebygde
eller ubebygde

3M

Pr. tomt (eksist. og nye)
ikke ut over 30M

C

Opprydding i grenseforhold for etablering av ny
eiendom

3M

Skal slik eiendom deles,
kommer gebyr for deling i
tillegg

2M

Areal under 1000 m² berøres

D Mindre grensejustering eller arealoverføring
mellom eiendommer
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E

Større grensejusteringer eller arealoverføringer

5M

Areal over 1000 m² berøres

F

Deling/grensejustering er i samsvar med
grenser/tomteinndeling fastsatt i godkjent plan

50 %

av gebyr i ovenstående tabell

50 %

av gebyr i ovenstående tabell

G Deling av eksisterende tomannsboligtomt/
rekkehustomt/annen sammenhengende tomt
når delelinjen legges mellom boenhetene
H Grensejustering for overføring av areal fra
private til det offentlige

Ikke gebyr

§ 3-17. Revidert søknad og tegninger
Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller etttrinnstillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest.

Type tiltak

Gebyr

A

Søknadspliktig endring av tiltak etter § 3-7

2M

B

Søknadspliktig endring av tiltak etter §§ 3-8 og 3-9

4M

C

Søknadspliktig endring av tiltak etter §§ 3-12, 3-13 og 3-14

2M

§ 3-18. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen / Fravik fra byggteknisk
forskrift, jf. pbl §§ 19-2 og 31-2
For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra
planbestemmelser betales gebyr for hver(t) enkelt dispensasjon/fravik.
Dispensasjon/Fravik

Gebyr

A Dispensasjon knyttet til mindre tiltak som ellers er fritatt for saksbehandling

2M

B Dispensasjon som behandles som del av bygge- eller delesak

4M

C Dispensasjon som behandles som egen sak uavhengig av bygge- eller delesak

6M

D Fravik fra byggteknisk forskrift (eksist. bygg, jf. pbl § 31-2)

4M

Dersom det ved kombinerte søknader oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle tiltak som
omsøkes samtidig, skal dispensasjons-/fraviksgebyret beregnes som om det var én søknad.
§ 3-19. Godkjenning som selvbygger
For godkjenning av privatperson som selvbygger er gebyret 1M.
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§ 3-20. Godkjenning av tiltaksplan etter forurensningsforskriftens kap. 2
Kommunen er forurensningsmyndighet i saker som gjelder opprydding i forurenset grunn ved
bygge- og gravearbeider.
Ved bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset,
må omfanget og betydningen av en eventuell forurensning kartlegges. Viser undersøkelsen at
det er forurenset grunn, må en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2
godkjennes av kommunen før tiltaket kan settes i gang.
For godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, skal det betales gebyr på 3M.
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Kapittel 4. Seksjoneringssaker
§ 4-1. Betalingssatser
Gebyret for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.870,-.
a) Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes
et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.435,- pr. time inntil saken er komplett.
b) For bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i
henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter medgått tid.
c) For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales gebyr etter
medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn 1M.
d) Der begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra kommunen, eller begjæringen avslås, skal
hele tinglysingsgebyret tilbakebetales, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd. Behandlingsgebyr
innkreves etter medgått tid, jf. § 4-1 a og c.

§ 4-2 Seksjonering
For behandling av begjæring om seksjonering skal det betales gebyr etter følgende satser.
Type tiltak

Gebyr

A

Seksjonering av 2-10 seksjoner

3M

B

Seksjonering av 11-50 seksjoner

4M

C

Reseksjonering av 1-10 seksjoner

5M

D

Reseksjonering av 11-50 seksjoner

6M

E

Seksjonering/reseksjonering over 50 seksjoner

8M

F

Sletting av seksjonering

1M

G

Tilleggsgebyr for befaring av eiendom

2M

I tillegg kommer tinglysingsgebyr, som for tiden er kr 525,-.
Forenklet kartutsnitt som benyttes i seksjoneringssaker er ikke gebyrbelagt.
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal
som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 5, §§ 5-3 og 5-13, jf.
eierseksjonsloven § 15 annet ledd.
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Kapittel 5. Matrikkelsaker
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16 og pbl § 2-1 fastsettes
som følger:
 Gebyr for saker etter kapittel 5 som beregnes etter medgått tid, er timesatsen kr 1.435,- pr.
time.

I.

Oppretting av matrikkelenhet (inkl. oppmålingsforretning)

§ 5-1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra
areal fra
areal fra

0 – 300 m²
301 m² – 2000 m²
2001 m² – økning pr. påbegynt daa.

kr 12.660,kr 28.660,kr 3.100,-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis
følgende reduksjoner i gebyret:
6-10 tomter:
10 % reduksjon
11- 25 tomter:
15 % reduksjon
26 og flere:
20 % reduksjon
§ 5-2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra
areal fra
areal fra

0 – 300 m²
301 m² – 2000 m²
2001 m² – økning pr. påbegynt daa.

kr 12.660,kr 28.660,kr 2.530,-

§ 5-3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon:
areal fra
0 – 50 m²
areal fra
51 m² – 250 m²
areal fra
251m² – 2000 m²
areal fra
2001 m² – økning pr. påbegynt daa.

kr
kr
kr
kr

8.420,12.660,16.860,2.530,-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis
følgende reduksjoner i gebyret:
6-10 areal:
10 % reduksjon
11-25 areal:
15 % reduksjon
26 og flere:
20 % reduksjon
Dersom partene ønsker det kan oppmålingsforretning gjennomføres uten oppmøte i marka, der
uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i
terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger, jfr matrikkelforskriftens § 40 a).
Ved kontorforretning over uteareal der det er innsendt data/koordinater ifølge kravspesifikasjon
reduseres gebyret med 60%
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§ 5-4. Oppretting av anleggseiendom
volum fra
volum fra

0 – 2000 m3
2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3

kr
kr

33.710,2.530,-

§ 5-5. Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

II.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning

§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Pris for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning utgjør kr 5.260,-.
I tillegg kommer gebyr for utføring av oppmålingsforretning, jf. §5-1 m.m.
Det forutsetter at kommunen har godkjent oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmåling.

III.

Grensejustering (inkl. Oppmålingsforretning)

§ 5-7. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi
areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
areal fra
areal fra
areal fra

0 – 50 m²
51 – 250 m²
251m² – 500 m²

kr 8.160,kr 12.660,kr 15.180,-

For grensejustering til vei- eller jernbaneformål (samferdsel) gjelder (jf.matrikkelloven § 16 og
matrikkelforskriften § 34. 7.ledd):
areal fra
0 – 1000 m²
kr 12.660,areal fra
1001m² – økning pr. påbegynt daa.
Kr 2.530,§ 5-8. Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men
den maksimale grensen settes til 1000 m3.
volum fra
volum fra

0 – 250 m3
251m3 – 1000 m3

kr
kr

16.860,19.380,-
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IV.

Arealoverføring (inkl. oppmålingsforretning)

§ 5-9. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring
utløser krav om dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål.
areal fra
areal fra

0 – 300 m²
301m² – 500 m²

kr 14.230,kr 16.860,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:

kr

2.530,-

§ 5-10. Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom
vilkårene for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende
volum.
volum fra
volum fra

0 – 250 m3
251m3 – 500 m3

kr 21.100,kr 25.280,-

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på: kr

V.

2.530,-

Diverse tjenester

§ 5-11. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning (inkl. oppmålingsforretning). Jf. også § 5-14
1 punkt
2 punkter
for overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr
kr
kr

3.570,6.200,920,-

§ 5-12. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/
klarlegging av rettigheter (inkl. oppmålingsforretning). Jf. også § 5-14
1 punkt
2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr
kr
kr

6.410,10.120,2.060,-

§ 5-13. Gebyr for klarlegging av rettigheter (inkl. oppmålingsforretning)
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
§ 5-14. Redusert gebyr for matrikkelbrev uten koordinater som erstatning for eldre målebrev
(inkl. oppmålingsforretning).
Ved oppmåling av hele eiendommen
 Der det ikke er koordinatbestemt målebrev, beregnes gebyret etter § 5-1 redusert med 60 %.
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Der en matrikkeleiendom er omkranset av matrikkeleiendommer som har koordinatbestemte eldre målebrev, benyttes gebyr etter § 5-6.

Ved oppmåling av enkeltpunkt:
 Der en til tre grensepunkter skal klarlegges på en eiendom med eldre målebrev, - benyttes
gebyr etter § 5-12 redusert med 20 %. Det forutsettes at målebrevet har ikke
koordinatbestemte grenser.
§ 5-15. Sammenslåing
Sammenslåing av matrikkelenheter og utferdigelse av matrikkelbrev etter sammenslåingen er
ikke gebyrbelagt.
§ 5-16. Innløsning av festeeiendom (inkl. oppmålingsforretning)
Innløsning av festeeiendom til ny matrikkelenhet hvor alle grenser tidligere er koordinatbestemt
ved kartforretning/ oppmålingsforretning, beregnes gebyret etter § 5-1 redusert med 60 %.
Oppmålingsforretning kan gjennomføres uten oppmøte i marka dersom partene ønsker dette.
Det forutsettes at grensene er tilfredsstillende merket og koordinatbestemt. Gebyr beregnes
etter medgått tid.
Dersom grensene ikke tidligere er avklart (koordinatbestemt), beregnes gebyret etter § 5-1.
Dersom det samtidig med rekvisisjon av innløsning av festetomt blir rekvirert grensejustering
eller arealoverføring til tomten som rekvireres innløst, beregnes grensejustering/ arealoveringen
med gebyr etter §§ 5-7 og 5-9 redusert med 50 %.
§ 5-17. Privat grenseavtale
Gebyret for denne sakstypen faktureres etter medgått tid.
§ 5-18. Punkter på grenselinje
Gebyr for merking av punkter på grenselinje faktureres etter medgått tid. Offentlig godkjente
grensemerker skal ikke nedsettes.
§ 5-19. Oppmålingsforretning over spesielle arealer
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne
friluftsformål og lignende, og ferdig regulerte områder som senere skal fradeles, - beregnes
gebyret etter § 5-1 redusert med 50 %.
§ 5-20. Digitale geodata ved større utbyggingsområder
Oppmålingsgebyret kan reduseres med inntil 10 % av totalt oppmålingsgebyr om det innsendes
koordinater for nye parseller som er i henhold til SOSI-standard for digitale kartdata.
Reduksjonen inntreffer kun dersom innsendte digitale geodata er i henhold til godkjente planer,
og kan benyttes direkte som stikningsdata for landmåler. Kommunen vil foreta kontroller.
Reduksjonen kommer i tillegg til eventuelle reduksjoner, jf. §§ 5-1 og 5-3.
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§ 5-21. Merkemateriell
Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte priser.
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Vedlegg 15
Drammensregionens brannvesen

Kompensasjonsbeløpet påvirkning (kun til orientering)
Totalt Eierbidrag 2020 DRBV og SØ 110
Kompensasjonsbeløp Nedre Eiker stasjon
Fordeling av kompensasjonsbeløp
Total belastning 2020 DRBV og SØ 110

2 672 244

2 672 244

113 362

2 558 882

21 777 143

21 777 143

1 335 276

20 441 866

3 666 186

3 666 186

176 700

3 489 486

16 006 669

16 006 669

967 902

15 038 767

124 738 350

124 738 350

7 685 700

117 052 650

2 929 400
128 057 - 1 508 367 199 606 - 1 093 370 - 2 929 400
83 545 508
2 544 187 20 268 776
3 466 581 14 913 298 124 738 350

2 929 400

80 616 108

80 616 108

5 092 460

Eiertilskudd SØ 110 IKS

Totalt Eierbidrag 2020 DRBV og SØ 110 IKS

75 523 649

Nye Drammen Krødsherad Lier
Sigdal
Øvre Eiker
Sum
891 186
891 186
891 186
891 186
891 186
4 455 930
6 653 450
154 438
1 726 136
239 537
1 227 101
10 000 662
7 544 636
1 045 624
2 617 322
1 130 723
2 118 287
14 456 592
117 052 650
102 596 058
100581
2 239
26 373
3 490
19117
151 800
676
67 979 013
1 513 258 17 824 544
2 358 763 12 920 480 102 596 058

Eierbidrag 2020 DRBV

Beregnet tilskudd 2020 jf rapport fra KPMG 2019 og EY 2014 og 2016
Sum innbyggertilskudd
Antall innbyggere pr 1.1.19
Per innbygger
Innbyggertilskudd 2020

Fast beløp (bjelke)
Husleietilskudd

Eierbidrag 2020

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

PRISER PÅ FEIETJENESTER I 2020
FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG I DRAMMEN, KRØDSHERAD,
LIER, SIGDAL OG ØVRE EIKER KOMMUNER.
Kundemottak er i Kobbervikdalen 65, Drammen. Prisene gjelder fra 1.1.2020.
Det betales for de tjenester huseier er tilbudt.

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER FOR DRAMMEN, KRØDSHERAD, LIER,
SIGDAL OG ØVRE EIKER KOMMUNER.
PRISLISTE 2020, FEIING AV BOLIG:

Eksl. mva

Inkl. mva

Vanlig skorsteinsløp (pr. stk)
Redusert pris for feiing av flere skorsteinsløp på samme boligenhet (pr. stk.)

Kr 536,80

Kr 671,00

Kr 273,60

Kr 342,00

Kr 343,20

Kr 429,00

Minimum
Kr 536,80
Kr 936,80

Minimum
Kr 671,00
Kr 1171,00

Kr 114,40

Kr 143,00

Kr 104,80

Kr 131,00

Kr 72,00

Kr 90,00

Kr 155,20

Kr 194,00

Kr 256,00

Kr 320,00

Kr 591,20

Kr 739,00

PRISLISTE 2020, TILSYN AV BOLIG:

Eksl. Mva

Inkl. mva

Vanlige fyringsanlegg – gjelder ett fyringsanlegg pr. boligenhet

Kr 1364,80

Kr 1706,00

Kr 683,20

Kr 854,00

Kr 462,40

Kr 578,00

Minimum
Kr 1364,80

Minimum
Kr 1706,00

Kr 2917,60
Kr 4604,80

Kr 3647,00
Kr 5756,00

Kr 683,20

Kr 854,00

Kr 8000,00

Kr 10000,00

Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer
eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig for feiing ved første
fremmøte (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp).
Dersom Feierseksjonen ved 2. gangs fremmøte ikke får gjennomført feiing,
faktureres det fullt ut (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp).
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk)
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter)
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp
(pr. stk, inntil 1 meter)
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp
(pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter)
Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. løpemeter)
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein
(pr. løpemeter)
Fjerning av beksot–fresing av skorsteinsløp (pr. time)

Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (pr.
stk.).
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer
ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg)
Dersom Feierseksjonen ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør”,
faktureres det fullt ut selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er
avhengig av antall fyringsanlegg).
Større fyringsanlegg (pr. stk)
Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk)
Gassanlegg boligenhet (pr. stk)
Gassanlegg sameie/borettslag (tematilsyn, flere boenheter tilkoblet) pr. 10
enheter

PRISLISTE FRITIDSBOLIG
Tilsyn av vanlig fyringsanlegg – ett fyringsanlegg pr. enhet

Eksl. mva

Inkl. mva

Kr 1842,40

Kr 2303,00

Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme enhet (pr. stk.).

Kr 921,60

Kr 1152,00

Gassanlegg fritidsbolig (pr. stk)

Kr 921,60
Minimum
Kr 1842,40

Kr 1152,00
Minimum
Kr 2303,00

Kr 863,20

Kr 1079,00

Kr 266,40

Kr 333,00

Dersom Feierseksjonen møter ”stengt dør”, faktureres det fullt ut selv om
tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg).
Feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris
Feiing av vanlig skorsteinsløp samtidig med tilsyn (pr. enhet)

BETALINGSBETINGELSER:







Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske
eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier
betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med
feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon eller e-post. Beboere som har
vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på
50 %.
Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.
For å slippe gebyr må man enten fysisk koble fra ovn/fyringskilde, eller sikre den mot bruk
(eksempelvis ved plombering/forsegling).

Definisjoner:
Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større
fyringsanlegg
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør
mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for
brensel mellom lagertank og ildsted.

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg
med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Priser for feiertjenester er vedtatt i respektive by/kommunestyrer.
PRISER FOR IKKE LOVPÅLAGTE TJENESTER.
PRIS 2020
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (pr. time)
(NB! Kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget
ønske, rådgiving og veiledning, m. v.)

Eksl. mva

Inkl. mva

Kr 819,20

Kr 1024,00

Drammensregionens brannvesen IKS
Langes gate 11
3044 Drammen
Besøksadresse feierseksjonen: Kobbervikdalen 65, Drammen
www.drbv.no
feierseksjonen@drbv.no
Tlf: 32 04 44 40
Tlf: 32 04 44 45 (fakturaspørsmål)

Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2020
Prisene er med en gjennomsnittlig økning på 3,2% (kommunal deflator).

Eks MVA
2019

Inkl MVA
2019

Gebyr for behandling av søknad (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn)
Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og
tilsyn)

Kr.

2148,00 Kr.

2684,50

Kr.

477,00 Kr.

596,00

Gebyr for 2. gangs tilsyn

Kr.

1227,00 Kr.

1534,00

Vedlegg 16
Forslag til nye lokale retningslinjer for
Drammen kommune gjeldende
fra 1. januar 2020

Forslag til nye lokale retningslinjer om
rapporteringstidspunkt, endring av driften, plasstyper og
refusjon av kostnader for kommunale og private
barnehager.
Gjeldende fra 1. januar 2020
Retningslinjene gir opplysninger om rapporteringstidspunkt, endring av driften, plasstyper og refusjon
av kostnader knyttet til barn bosatt i annen kommune.
Retningslinjene gjelder for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager.

1. Rapporteringstidspunkt (kommunale og private barnehager)
Alle barnehager skal den 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og
oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for
utmålingen av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager året etter.
Kommunen fatter oppdaterte vedtak månedlig. Slik vil tilskuddet samsvare med det faktiske antallet
barn i barnehagen. Oppdaterte vedtak distribueres til barnehagene per e-post hver måned.

2. Endringer i barnetall (private barnehager)
i.
ii.
iii.

Endringsmeldinger ivaretas av nytt fagsystem fra 1.1.2020. Endringene skal føres fortløpende
av styrer.
Telling av antall barn i kommunens fagsystem gjennomføres i begynnelsen av hver måned.
Barnehagene vil få utbetalt tilskudd basert på telling ved foregående måneds slutt.
Ved beregning av tilskudd blir barn som fyller 3 år inneværende år regnet som små barn
(under 3 år) i månedene januar til og med juli, og som store barn (over 3 år) i månedene
august til og med desember.

3. Plasstyper (private barnehager)
Det vil bli gitt tilskudd til private barnehager til ordinær barnehage og familiebarnehage etter
følgende ukentlig oppholdstid:
17-24 timer:
25-32 timer:
33-40 timer:
41 timer eller mer:

40 % plass
60 % plass
80 % plass
100 % plass

Med heltidsplass i ordinær barnehage og familiebarnehage menes avtalt oppholdstid på 41 timer
eller mer, uavhengig av barnehagens åpningstid.

Det vil bli gitt kommunalt tilskudd til åpen barnehage etter følgende ukentlig oppholdstid:
6- 15 timer 16 + timer
Beregning av antall barn i åpen barnehage skal ta utgangspunkt i det faktiske antallet barn i
barnehagen. Barnetallet skal rapporteres månedlig.

4. Refusjon av kostnader knyttet til barn bosatt i annen kommune (private barnehager)
Drammen kommune søker refusjon av kommunalt tilskudd for barn bosatt i annen kommune to
ganger i året (barnets hjemkommune). Refusjonsbeløpet beregnes ved hjelp av nasjonal sats jf.
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

5. Utbetalingstidspunkt (private barnehager)
Kommunalt tilskudd utbetales innen den 15. hver måned. Tilskuddet for juni og juli utbetales
sammen i juni måned.

6. Tilskuddssatser (private barnehager)
Det fastsettes en kommunal sats for beregning av tilskudd til driftskostnader per heltidsplass for barn
over og under tre år. Deltidsplasser omregnes til heltidsplasser og inkluderes i beregningene.
Kapitaltilskudd beregnes etter nasjonal sats.

Vedlegg 17
Tilleggsnotat økonomiplan 2020-2023/Årsbudsjett
2020 – anmodning om bosetting av flyktninger

Tilleggsnotat økonomiplan 2020-2023/Årsbudsjett
2020 – anmodning om bosetting av flyktninger
Ved fremleggelsen av rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 hadde Drammen
kommune ennå ikke mottatt anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2020. På
grunnlag av vedtatt bosetting i de tre tidligere kommunene i 2019 la rådmannen i forslaget
til økonomiplan 2020-2023 til grunn en foreløpig forutsetning om årlig bosetting av 90
flyktninger per år – herav ni enslige mindreårige i hele planperioden:
Rådmannens forslag – pkt. 15:
«Rådmannen legger foreløpig til grunn en årlig bosetting på inntil 90 flyktninger – herav ni
enslige mindreårige flyktninger – i perioden 2020-2023. Rådmannen legger fram sak om
endelig bosettingskvote når konkret henvendelse fra IMDi foreligger.»
IMDi har 26. oktober kunngjort anmodning om bosetting i 2020. Totalt anmoder IMDi
kommunene om å ta imot 5 120 flyktninger neste år – herav 140 enslige mindreårige
flyktninger. Flyktningene er fordelt til kommunene etter et sett med kriterier fastsatt av
Kunnskapsdepartementet. Til sammenlikning ble kommunene i 2019 anmodet om å bosette
5 350 flyktninger – herav om lag 270 enslige mindreårige.
Drammen kommune anmodes om å bosette 85 flyktninger neste år – herav seks enslige
mindreårige. Dette er totalt fem færre flyktninger enn forutsatt til rådmannens foreløpige
forslag i økonomiplan 2020-2023, og tre færre enslige mindreårige flyktninger enn forutsatt.
Rådmannen foreslår at budsjettforslagets vedtakspunkt 15 tilpasses i forhold til
anmodningen fra IMDi.
Lavere bosetting enn forutsatt i rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 vil gi
reduserte inntekter i planperioden. For 2020 vil mindreinntekten fra integreringstilskudd og
særtilskudd enslige mindreårige flyktninger være i underkant av en million kroner. Samtidig
vil det være naturlig å se nærmere på budsjettrammen for berørte programområder, da det
også må forventes en utgiftsreduksjon. Rådmannen foreslår at de budsjettmessige
konskevensene innarbeides ved behandlingen av 1. tertialrapport 2020.
Forslag til justert vedtakspunkt 15:
«Drammen kommune bosetter 85 flyktninger i 2020 – herav forbeholdes inntil 6 plasser til
enslige mindreårige flyktninger.
For resten av planperioden 2021-2023 legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn.
Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2020.»

