Sentrale prioriteringer i tertialrapporten
• Det legges i utgangspunktet ikke opp
til vesentlige budsjettendringer
utover kompensasjon for
merkostnader knyttet til pandemien
• Dokumenterte merutgifter knyttet
til pandemien foreslås kompensert
fullt ut
• To unntak hvor programområdets
økonomiske rammer styrkes

Sentrale prioriteringer i tertialrapporten
• P02 Barnehage har store
utfordringer knyttet til nedgang i
barnetallet
• Det foreslås at programområdet får
tilført ti millioner kroner i
engangsbevilgning
• Pengene foreslås omdisponert fra
P01 Skole (8 millioner kroner) og
P03 Forebyggende tjenester (2
millioner kroner)

Sentrale prioriteringer i tertialrapporten
• Tilpasning til nye rammer for P06
Hjemmetjenester og institusjon tar
tid
• Varig rammestyrking på 20 millioner
kroner
• Engangsbevilgning på 45 millioner
kroner

Sentrale prioriteringer i tertialrapporten
• Ubrukte investeringsmidler fra 2020
foreslås rebevilget i 2021
• Med budsjettendringene som
foreslås, forventer rådmannen at
programområdene er i balanse
ved årets slutt

Pandemikostnader i første tertial
P01 Skole

10.489’

P09 Kultur, idrett og frivillighet

5.507’
4.370’

P02 Barnehage

6.092’

P11 Utbygging og samferdsel

P03 Forebyggende tjenester

1.592’

P14 Ledelse, styring og administrasjon

P04 Helsetjenester
P05 Mennesker med nedsatt funksj.evne

P06 Hjemmetjenester og institusjon
P07 Rus og psykisk helse
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

28.677’

930’

P15 Samfunnssikkerhet

59’

2.083’

P18 Politisk styring

43’

46.371’

P19 Sentrale poster

1.705’

2.253’
206’

Sum programområdene

110.377’

Økonomiske hovedtrekk

Sentrale inntekter
• Samlet økning på ca. 170 millioner
kroner
• Skatteinntektene øker med ca. 48
mill. kr.
• Koronakompensasjon på 118,3 mill. kr.
• Tilskudd i RNB på 1,3 mill. kr. som følge
av nye oppgaver
• Inntektsutjevning på 2,2 mill. kr.
• Integreringstilskuddet reduseres med
1,4 mill. kr.
• Tilskuddet til enslige mindreårige
flyktninger økes med ca. 2,5 mill. kr.

Sentrale utgifter
• Samlet økning på ca. 21 millioner
kroner
• Ufordelt husleie/renhold mv. øker med
snaue 2 millioner kroner (knyttet til
pandemien)
• Reserveavsetning til pandemitiltak
øker med ca. 7 millioner kroner
• Lønnsreserven øker med 25 millioner
kroner, inkl. fem millioner kroner til
harmonisering av lønn
• Kostnader til pensjon reduseres med
ca. 13 millioner kroner

Programområdenes utgifter
• Samlet merforbruk på 138,3
millioner kroner, inkl. korona
• Pandemikostnader kompenseres fullt
ut med 110,4 millioner kroner

• I tillegg økes programområdenes
budsjettrammer netto med 96,4
millioner kroner
• Størst utfordringer innenfor:
• P02 Barnehage
• P06 Hjemmetjenester og institusjon
• P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Finansutgifter og netto driftsresultat
• Finansutgiftene har en samlet
reduksjon på ca. 35 millioner kroner
• Økt utbytte på ca. 32 millioner kroner
• Kontantresultat på lånefondet på ca. 3
millioner kroner

• Netto driftsresultat svekkes med i
underkant av 22 millioner kroner
• Forslag til revidert budsjett gir et
overskudd på i underkant av 11
millioner kroner

Disposisjonsfond (prognose 2021)
Disposisjonsfond (prognose 2021)
Saldo disposisjonsfond pr. 01.01.2021

Beløp i mill. kr.
608,8

Vedtatt budsjett – avsetning
Vedtatt budsjett - bruk

- 49,1

Bruk 1. og 2. tertialrapport

- 21,6

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.21 (prognose)

538,0

Generell reserve (tilsvarende 3% av brutto driftsinntekter)

231,8

«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld)

90,6

«Eier-risikofond»

20,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.21 (prognose)

342,4

Avsetning utover handlingsreglenes krav

195,6

Prosent av brutto driftsinntekter

6,96%

Status investeringer
• Investeringer for 214,2 millioner
kroner gjennomført i første tertial
• Prosjektene rapporterer at de i
hovedsak følger planlagt fremdrift
• To mindre endringer foreslås i
tertialrapporten
• Utstyr til strømming av politiske møter
• Reduksjon til varslingssystem

• Rådmannen foreslår å rebevilge
296,5 millioner kroner fra ubrukte
midler i 2020

Helse, sosial og omsorg

Status økonomi
Tjenesteområde

Budsjett
1. tertial ’21

Regnskap
1. tertial ’21

P04 Helsetjenester

102.257’

129.466’

- 27.209’

P05 Mennesker med nedsatt funksj.evne

159.086’

161.268’

- 2.182

P06 Hjemmetjenester og institusjon

383.036

467.386

- 84.350’

79.870

79.481

389’

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

115.259’

119.759’

- 4.499’

Sum

839.509’

957.360’

- 117.850’

P07 Rus og psykisk helse

Avvik
hittil i år

• Pandemirelaterte merutgifter for hovedutvalgets
programområder utgjør 79,6 millioner kroner
• Korrigert for pandemirelaterte merutgifter har
hovedutvalgets programområder et merforbruk på
38,3 millioner kroner

Spesielle forhold for hovedutvalget
• Merforbruket er primært knyttet til
P06 Hjemmetjenester og institusjon
• Prosjekt Balanse 2021 forventes å gi
en innsparing på om lag 31 millioner
kroner i 2021
• Forslag om å styrke rammene til
programområdet med 65 millioner
kroner, ekskl. korona
• Varig rammestyrking
• Engangsbevilgning

20,0 mill. kr.
45,0 mill. kr.

• Fortsatt krevende å holde rammene

Spesielle forhold for hovedutvalget
• P08 Sosialtjeneste, etablering og
bolig har et merforbruk på ca. 4,5
millioner kroner til økonomisk
sosialhjelp
• Rådmannen foreslår ingen
budsjettmessige endringer, men
forutsetter at det settes inn tiltak som
fører til balanse ved utgangen av 2021

• Sosialhjelp som omfatter boutgifter
og livsopphold, har et akkumulert
merforbruk på 13,6 millioner kroner
pr. april

Dekning av pandemikostnader
• Rådmannen foreslår å kompensere
programområdene med en
engangsbevilgning knyttet til
dekning av pandemikostnader:
•
•
•
•
•

P04
P05
P06
P07
P08

28,7 millioner kroner
2,1 millioner kroner
46,4 millioner kroner
2,3 millioner kroner
0,2 millioner kroner

• Totalt tilføres hovedutvalgets
programområder 79,6 millioner
kroner pga. pandemien

Investeringsbudsjett kommunekassen
Tiltak

Opprinnelig
budsjett 2021

Rebevilgning
fra 2020

Endringer til 1.
tertialrapport

Forslag til rev.
inv.budsjett

P04 Inventar og utstyr helsetjenester

1 000 000

1 000 000

P05 Inventar og utstyr mennesker med
nedsatt funksjonsevne

1 000 000

1 000 000

10 000 000

10 000 000

P07 Rus og psykisk helse

1 000 000

1 000 000

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

1 000 000

1 000 000

14 000 000

14 000 000

P06 Inventar og utstyr hjemmetjenester og
institusjon

Sum hovedutvalget samlet

Investeringsbudsjett Drammen Eiendom
Tiltak

Opprinnelig
budsjett 2021

Rebevilgning
fra 2020

Endringer til 1.
tertialrapport

Forslag til rev.
inv.budsjett

P05 Oppgradering bygningsmassen

14 900 000

14 900 0000

Sum P05 Mennesker med neds. funksj.evne

14 900 000

14 900 000

P06 Oppgradering bygningsmassen

15 200 000

P06 Sykehjem i Krokstadelva
Sum P01 Hjemmetjenester og institusjon

57 366 000

6 000 000
21 200 000

72 566 000
6 000 000

57 366 000

78 566 000

P07 Oppgradering bygningsmassen

8 500 000

8 500 000

Sum P07 Rus og psykisk helse

8 500 000

8 500 000

P08 Kommunale boliger

12 650 000

11 452 000

24 102 000

P08 Oppgradering bygningsmassen

10 600 000

3 879 000

14 479 000

Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

23 250 000

15 331 000

38 581 000

Sum hovedutvalget samlet

67 850 000

72 697 000

140 547 000

1. tertialrapport 2021, P04 Helsetjenester
• Mindreforbruk 1,5 millioner kroner pr. 1. tertial
• Prognose for programområdet tilsier et merforbruk på årsbasis på til sammen
6,1 millioner kroner, først og fremst knyttet til innleie fra bemanningsbyrå.
• Rådmannen legger til grunn at merforbruket dekkes innen programområdets
budsjettramme og kommer tilbake til dette i forbindelse med 2. tertialrapport.
• Programområdet tilstreber å tilpasse bemanningsnivå og bemanningsordninger
etter smittenivå og pasienttilstrømning, både i ordinær drift og i pandemirelatert
drift.
• Eksterne kjøp av sykepleiertjenester erstattes med egne ansatte i den grad det
lar seg gjøre
• Stillinger holdes vakante i den grad det er forsvarlig for ansatte og
tjenesteproduksjonen.

Politisk prosess
31. mai:
1.-3. juni:
8.-9. juni:
14.-15. juni:

Partssammensatt samarbeidsutvalg
Behandling i hovedutvalgene
Behandling i formannskapet
Behandling i kommunestyret

Spørsmål til tertialrapporten
Gruppene sender spørsmål samlet til
politikerpost@drammen.kommune.no
innen tirsdag 8. juni kl. 1200.
Svar foreligger fredag 11. juni.

