1. tertialrapport 2020/
budsjettrevisjon
Hovedutvalget for
oppvekst og utdanning
11. juni 2020

Hovedbildet pr. 1. tertial
• Pr. 1. tertial er det
et merforbruk på
16 millioner kroner
• For høyt driftsnivå
inn i 2020, og fortsatt
utfordringer knyttet til
å etablere balanse i
driftsbudsjettet

Årsoppgjørsdisposisjoner
• Disposisjonsfondet styrkes som
følge av dette med om lag 40,1
millioner kroner i 2020
• I tillegg er korona regnskapet i
pluss med 8,7 millioner kroner
• Dette foreslås avsatt som buffer
for fremtidig kompensasjon til
koronarelaterte merbelastninger.

Disposisjonsfond - prognose 2020
Millioner kroner
Saldo disposisjonsfond per 1.1.2020
Avsetning overskudd 2019 (ekskl. tilbakeføring nto. mindreforbruk)
Bruk i driftsregnskapet - vedtatt budsjett
Bruk av disposisjonsfond 1. tertialrapport 2020 (forslag)
Avsetning overskytende koronaregnskap
Bruk av avsetning til koronautgifter i 2. halvår 2020

2020
556,5
81,3
-88,6
-40,7
8,7
-8,7

Saldo disposisjonsfond per 31.12.2020 (prognose)
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter)
"Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld)
"Eier-risikofond"

508,5
224,6
85,6
20,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2020 (anslag)

330,2

Avsetning ut over handlingsreglenes krav

178,3

Utbytte
Foreslått
utbytte

Budsjett
2020

Avvik
budsjett

Glitre Energi AS

94,5

57,5

37,0

Lindum AS

15,3

17,0

- 1,7

Drammen Kino AS

1,9

2,0

- 0,1

DKEU

2,0

2,0

0,0

15,5

15,5

0,0

4,8

4,8

0,0

134,0

98,8

35,2

Vardar AS
Glitre Energinett
Holding AS
Sum utbytte

Eieruttak
Resultat
pr. 1.
tertial

Budsjett
pr. 1.
tertial

Budsjettert
eieruttak
2020

Drammen
Eiendom

35,8

23,6

87,4

Drammensbadet

-3,8

0,8

0,0

Hermansenteret

-0,1

0,0

0,0

Sum kommunale
foretak

31,9

24,4

87,4

Sentrale prioriteringer i tertialrapporten
• Nye tiltak iverksettes ikke gjennom
1. tertialrapport og revisjonen av
budsjettet for 2020
• Tiltak som har hatt midlertidig
finansiering, videreføres ikke
• Det holdes tilbake på investeringer

Økonomiske utfordringer
• Det er engangspenger i kommunens
økonomi som bidrar til å løse
utfordringene for 2020
• Utfordringene for 2021 og de
kommende årene er ikke løst
• Det er et stort behov for å tilpasse
driftsnivået til de nærmeste årenes
økonomiske rammer

Grep for å sikre økonomisk handlingsrom
• Ostehøvel
• Konkrete tiltak i programområdene
fra kommunalsjefene
• Færre og større skoler
• Færre og større barnehager
• Omstilling av heldøgns omsorg
• Omorganisering av kjøkkendriften
• Reduksjon i kjøpte tjenester
• Harmonisering av gratisplasser og
moderasjonsordninger til statlig
norm

• Organisatoriske grep - kommunedeler
og knutepunkt
• Organisatoriske grep - reduksjon av
lønnskostnader
• Eiendomsskatt
• Salg av aktiva - utbytte og eieruttak
• Salg av eiendom til pensjonskassen
• Utsette investeringer
• Økte betalingssatser og gebyrer

Økonomiske konsekvenser
av koronapandemien

Koronapandemien
• Hele organisasjonen har vært sterkt
preget av koronasituasjonen de siste
tre månedene
• Stort arbeidspress på mange har ført
til mer bruk av overtid og høyere
kostnader enn normalt
• Ekstra utgifter til blant annet innkjøp
av smittevernutstyr
• Inntekter er borte blant annet som
følge av at kommunale tjenester ble
stengt

Koronapandemien
• Tjenesteområdene og eierskapene
kompenseres med totalt 122
millioner kroner som følge av
koronapandemien.
• Tjenesteområdene er kompensert
iht de oversikter og prognoser en
har over merutgifter for første
halvår 2020, med unntak av P04
Helse som også er kompensert for
60 prosent av forventede utgifter i
andre halvår. Spørsmålet om
kompensasjon utover dette vurderes
på nytt i 2. tertialrapport.

Koronapandemien
Økonomiske effekter av pandemien
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksj.evne
P06 Hjemmetjenester og institusjon

Sum (tall i kr)
9 910 000
20 000 000
1 330 000

Økonomiske effekter av pandemien

Sum (tall i kr)

P14 Ledelse, styring og administrasjon

2 610 000

P15 Samfunnssikkerhet

- 400 000

SUM TJENESTEOMRÅDENE

112 468 534

20 721 000
2 970 000

Drammensbadet KF

43 700 000

Drammen Scener AS

P07 Psykisk helse og rus

262 534

Hermannssenteret KF

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

360 000

SUM EIERSKAP

P09 Kultur, idrett og frivillighet

1 905 000

P11 Infrastruktur og samferdsel

7 200 000

P13 Arealplan og miljø

2 500 000

SUM TJENESTEOMRÅDER/EIERSKAP

9 400 000
Komm. garanti

100 000
9 500 000
121 968 534

Oppvekst og utdanning
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester

P01 Skole
Prognose ekskl. kostnader knyttet til
koronapandemien, før korreksjoner:
Prognose ekskl. kostnader knyttet til
koronapandemien før korreksjoner
Forslag til korreksjoner pr. 1. tertial

- 3 000 000

Sum (tall i kr)

Demografi: Høyere elevtall enn forutsatt

1 100 000

Engangsmidler 2020

2 000 000

Gratisplasser SFO/AKS

5 900 000

SUM KORREKSJONER

9 000 000

P01 Skole
INVESTERINGSBUDSJETT
(tall i kr)

Opprinnelig
budsjett 2020

Rebevilgning
fra 2019

Endringer til 1.
tertialrapport

Forslag til rev.
inv.budsjett

Inventar og utstyr

13 500 000

1 900 000

- 5 000 000

10 400 000

Sum kommunekassen

13 500 000

1 900 000

- 5 000 000

10 400 000

- 50 000 000

50 000 000

Brandengen skole – utvidelse

100 000 000

Fjell skole, inkl flerbrukshall og aktivitetshus

72 000 000

72 000 000

Oppgradering bygningsmasse

12 400 000

15 600 000

Sum Drammen Eiendom KF

184 400 000

15 600 000

- 50 000 000

150 000 000

SUM INVESTERINGER P01

197 900 000

17 500 000

- 55 000 000

160 400 000

28 000 000

Økonomisk status
Per april viser programområdet et merforbruk på 6,9 millioner kroner i forhold
til periodisert budsjett, hvilket tilsvarer 0,6 prosent av programområdets totale
ramme. Merforbruket fordeler seg slik:
• Voksenopplæringen: 1,7 millioner kroner
• Skolene: 5,9 millioner kroner
• Sentrale ansvar: 0,7 millioner kroner

Vurdering
• Virksomhetene utøver god og stram økonomistyring, men trenger tid til å
tilpasse seg nye rammer/endringer i ny organisasjon.
• Enkelte skoler fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik gikk inn i nye Drammen
kommune med høyere bemanning enn lærernormen og tildelt ramme skulle
tilsi.
• Vedtaket om at fjorårets mindreforbruk allikevel ikke tilbakeføres til
virksomhetene skaper utfordringer for enkelte av skolene i gamle Drammen,
samt for voksenopplæringen.
• Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for dokumenterte
merutgifter relatert til pandemien, og vil følge utviklingen frem til 2.
tertialrapport.

Tiltak
• Det er iverksatt flere innsparingstiltak fra 2020.
• For å møte ny dimensjonering og effektiviseringskrav:
• samtlige skoler har fått et generelt kutt
• sentralt budsjett er redusert til et minimum.
• sosialfaglige stillinger videreføres ikke
• ekstra finansiering av AKS i gamle Drammen videreføres ikke
• kostnadene til SFO i Svelvik og Nedre Eiker reduseres til selvkost fra høsten 2020,
ekstra bemanning og midler til ledelse videreføres ikke
I de enkeltskolene som gikk inn i nye Drammen kommune med for høy bemanning er det
gjennomført nedbemanningstiltak som først vil gi effekt fra og med august 2020.
Programområdet vil gå inn i 2021 med riktig bemanning.

Prognose
Rådmannen forventer at programområdet ved årets slutt vil levere et
økonomisk resultat i tråd med revidert budsjett.
-----Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av
pandemien fremover. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette skal
håndteres i 2. tertialrapport.

Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole
Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole er et samarbeid mellom
Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Tilbudet gjelder personer i
alderen 16-24 år som ikke har fullført grunnskoleopplæring.
Kombinasjonsklassen startet som et prosjekt som en del av Jobbsjansen del B
«Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom.» gjennom IMDi. Prosjektet
varer ut skoleåret 2019-2020.

Dersom dette tiltaket skal videreføres ut over skoleåret 2019-2020, vil dette
medføre en kostnad på 1,7 millioner kroner per år. Sett i lys av kommunens
økonomiske situasjon vil ikke rådmannen foreslå å avsette midler til å
videreføre tiltaket.

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

Innhold og kvalitet i SFO/AKS
• Det har vært ulike løsninger for organisering og innhold i skolefritidsordningene i de tre
tidligere kommunene. Tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner har hatt SFO-ordning.
Tidligere Drammen kommune har gradvis innført aktivitetsskolen (AKS) i perioden 2016 –
2020.
• Det skal fra høsten 2020 etableres en felles skolefritidsordningen for hele Drammen
kommune. Kommunen kan følge minstekravene i opplæringsloven gi et SFO-tilbud som er
selvfinansiert. Et annet alternativ er et tilbud med økt støtte til bemanning og SFO-leder
slik som tidligere Nedre Eiker hadde. En tredje mulighet er et tilbud med økte ressurser
aktivitetsskolen i tidligere Drammen har hatt.
• I tidligere Drammen kommune ble AKS finansiert gjennom prosjektmidler fra
Utdanningsdirektoratet og midler fra Fjell 2020-prosjektet, i tillegg til egenfinansiering.
Prosjektmidlene har opphørt denne våren. En eventuell videreføring av AKS, slik tilbudet
har vært gitt i tidligere Drammen kommune, vil derfor kreve nye bevilgninger.
• I lys av kommunens økonomiske situasjon legger rådmannen til grunn at SFO/AKS fra
høsten 2020 skal være selvfinansierende, uten økte ressurser ut over det som kommer inn
gjennom foreldrebetalingen.

SFO/AKS – moderasjonsordninger og gratisplasser
• Fra 1.8.20 iverksettes den statlige ordningen for 1.- og 2. klassinger om at ingen skal betale
mer enn 6 prosent av husstandsinntekten for opphold i SFO/AKS. Dette er med på å sikre
lavere oppholdsbetaling for barn i husholdninger med lav inntekt. Gjennom statsbudsjettet
2020 innførte også regjeringen en nasjonal ordning med gratis SFO/AKS for barn med
særskilte behov på 5.-7.trinn. Rådmannen vil komme tilbake til omfang og kostnad
forbundet med disse tilbudene i 2. tertialrapport.
• De tre tidligere kommunene har hatt ulike ordninger for redusert oppholdsbetaling med
bakgrunn i familiens inntekt. I desember 2019 bestemte kommunestyret at ordningene fra
de tre tidligere kommunene skulle videreføres frem til sommeren 2020.
gjelde hele den nye kommunen.
• På bakgrunn av politiske signaler legger rådmannen til grunn at ordningen med redusert
oppholdsbetaling for familier med lavinntekt, slik den har vært praktisert i tidligere
Drammen kommune, utvides til å omfatte hele den nye kommunen. Rådmannen foreslår å
avsette 5,5 millioner kroner til å gjennomføre dette for høsthalvåret 2020.

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

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

Ung11
I økonomiplanen 2020-2023 er det avsatt midler til Ung11 ut skoleåret 20202021. Beslutning om eventuell videreføring ut over skoleåret 2020-2021
kommer som egen sak høsten 2020. Rådmannen vil derfor komme tilbake til
dette i økonomiplanen 2021-2024

1. tertialrapport 2020
Barnehage 02

Økonomiske konsekvenser
av koronapandemien

Koronapandemien
Økonomiske effekter av pandemien
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksj.evne

Sum (tall i kr)

Økonomiske effekter av pandemien
P14 Ledelse, styring og administrasjon

2 610 000

P15 Samfunnssikkerhet

- 400 000

1 330 000

P03 Forebyggende tjenester

1 843 000

20 721 000

SUM TJENESTEOMRÅDENE

9 910 000
20 000 000

112 468 534

2 970 000
43 700 000

Drammensbadet KF

P07 Psykisk helse og rus

262 534

Drammen Scener AS

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

360 000

Hermannssenteret KF

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Sum (tall i kr)

P09 Kultur, idrett og frivillighet

1 905 000

P11 Infrastruktur og samferdsel

7 200 000

P13 Arealplan og miljø

2 500 000

SUM EIERSKAP
SUM TJENESTEOMRÅDER/EIERSKAP

9 400 000
Komm. garanti

100 000
9 500 000
121 968 534

Koronapandemien
Finansiering av ekstraordinære kostnader

Sum (tall i kr)

Generell økning i rammetilskuddet og
skjønnstilskuddet

- 76 400 000

Oppholdsbetaling i barnehager og
SFO/AKS

- 18 400 000

Revurdering av skatteanslag

75 000 000

Besparelse arbeidsgiveravgift, 3. termin

- 16 000 000

Finansielle poster – redusert rentenivå

14 000 000

Nedjustert lønnsvekst – frigjort
lønnsreserve

80 869 000

SUM SENTRALE POSTER OG FINANSIERING
NETTO REGNSKAP KORONAPANDEMIEN

- 130 669 000
- 8 700 466

Oppvekst og utdanning
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester

P02 Barnehage
Prognose ekskl. kostnader knyttet til
koronapandemien, før korreksjoner:
Prognose ekskl. kostnader knyttet til
koronapandemien før korreksjoner
Forslag til korreksjoner pr. 1. tertial

- 9 000 000

Sum (tall i kr)

Demografi: Høyere barnetall enn forutsatt

3 700 000

Gratis barnehageplass videreføres

5 500 000

Oppgaveendring RNB (psykosos. bhg-miljø)
SUM KORREKSJONER

92 000
9 292 000

Økonomisk status per kontor
Beløp i 1000
Rev.bud. hiå.

Regnskap hiå.
2020

Avvik hiå.

Rev.bud.

Lønn inkl sos.

164 956

161 419

3 537

432 792

Andre driftsutgifter

174 178

182 666

-8 488

526 852

Sum Driftsutgifter

339 133

344 084

-4 951

959 644

Andre inntekter

-54 706

-51 441

-3 264

-108 670

-9 167

-8 273

-893

-27 511

Sum Sum driftsinntekter

-63 872

-59 715

-4 158

-136 181

Netto resultat

275 261

284 370

-9 109

823 463

Ref. sykelønn

Økonomisk status
• Programområdet viser et negativt resultat på 9,1 millioner kroner per 1.
tertial. Spesialpedagogiske tjenester har et merforbruk på 4,0 millioner
kroner per 1. tertial. Dette er knyttet til timehjelp til enkeltbarn. Det
anslås et merforbruk på 9 millioner kroner for 2020, knyttet til
utviklingen innenfor spesialpedagogiske tiltak.
• Driften av kommunale barnehager har et negativt avvik på 5,6 millioner
kroner per 1. tertial.

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

Vurdering og analyse
Det er per mai 2020 i alt 5 051 barn i barnehagene i Drammen. Dette er en økning
på vel 90 barn siden desember 2019. Økningen i barnetallet følger vanlig
sesongtrend. Det ble i økonomiplanen for 2020 lagt til grunn en reduksjon i
barnetallet på 25 barn i forhold til 2019. Dersom man tar utgangspunkt i tallene fra
desember 2019, er det per mai 115 flere barn i barnehage enn det som var
utgangspunktet for budsjetteringen i økonomiplanen.
Økningen har funnet sted i de private barnehagene, med 53 heltidsbarn siden januar
i år. Antall heltidsbarn i kommunale barnehager er stabilt så langt i 2020.
Rådmannen foreslår å kompensere for feil forutsetning i økonomiplan 2020-2023
hvor det ble tatt et uttrekk på 3,7 millioner kroner som følge av forventet
reduksjon i barnetallet. Som beskrevet over har dette ikke slått til, og dette
foreslås kompensert programområdet i 1. tertial. Utviklingen vil følges nøye frem
mot 2. tertialrapport og vil eventuelt være gjenstand for en ny, helhetlig vurdering i
økonomiplan 2021-.2024.

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

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

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

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

Gratis plass i barnehage
• Friplasser innenfor barnehage videreføres med en
inntektsgrense på 462.000 kroner fra og med
01.08.20. Rådmannen vil vurdere videreføring av
friplass- og moderasjonsordninger i økonomiplan
2021-24
På bakgrunn av signaler fra de folkevalgte foreslår
rådmannen nå i 1. tertial å beholde Drammen
kommunes modell for gratisplasser og
moderasjonsordninger. Dette innebærer en
merutgift for kommunen på anslagsvis 5,5 milloner
kroner for 2020 som høsteffekt og 11 millioner
kroner i helårseffekt. Eventuell videreføring vil
vurderes i forbindelse med økonomiplan 20212024.

Gratis barnehage
Hensikten med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke
integreringen og styrke barns norskspråklige kompetanse. Staten regulerer
grensen for gratis kjernetid i barnehage i forbindelse med statsbudsjettet
hvert år. Fra og med 1. august 2020 gir staten gratis kjernetid til barn i alder 25 år i familier med husstandsinntekt under 566 100 kroner.

Merkostnaden ved at gratis kjernetid tilbys en større del av befolkningen
dekkes av staten. Kostnaden ved å gi denne gruppen tilbud om fulltids
gratisplass kompenseres imidlertid ikke, ettersom dette er en lokal ordning.
Dagens innslagspunkt for gratis barnehage er på 462 000 kroner.
Det er 821 barn som mottar gratis barnehageplass per mai. Det er en økning
på 121 barn siden januar. Det finnes ikke historiske data for kommunen, da
ordningen i 2020 også inkluderer tidligere Svelvik og Nedre Eiker kommuner.

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

Pedagoger
6,4 prosent av barnehagelærerne har dispensasjon fra utdanningskravet.

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

Opptak til barnehage (oppdatert info) og
kapasitet
Ved årets hovedopptak var det 1 280 søkere til barnehageplass, 62 søkere var
uten rett til plass. 367 av søkerne var over tre år og 913 under tre år. 85
prosent av søkerne har fått sitt førstevalg innvilget. 90 takket nei til
tilbudet/eller svarte ikke på tilbudet og ble strøket fra hovedopptaket.
Det er mottatt 4 klager på tildeling av barnehageplass ved årets hovedopptak.
To klager fikk 1.prio pga ledighet etter mottatt klage. To hadde ikke grunnlag
for klagen fordi de ikke var innenfor kriterien I vedtektene. Alle søkere med
rett til plass har fått tilbud.
Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at
ledige barnehageplasser blir fylt opp i løpet av året. Etter hovedopptaket var
det omlag 200 ledige plasser. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i
forhold til antall barn.

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

Satsingen på aktive lokalsamfunn og samarbeid med frivilligheten fortsetter og
er nå lagt inn i drift.

P02 Barnehage - investeringer
INVESTERINGSBUDSJETT
(tall i kr)

Opprinnelig
budsjett 2020

Rebevilgning
fra 2019

Endringer til 1.
tertialrapport

Forslag til rev.
inv.budsjett

Inventar og utstyr

3 900 000

3 900 000

Sum kommunekassen

3 900 000

3 900 000

18 000 000

18 000 000

Fjellhagen barnehage (Fjell 2020)
Oppgradering bygningsmasse

1 500 000

1 200 000

2 700 000

Sum Drammen Eiendom KF

19 500 000

1 200 000

20 700 000

SUM INVESTERINGER P02

23 400 000

1 200 000

24 600 000

Investeringer
Av årsbudsjettet på 3,9 millioner kroner (kommunekassa) er det per april ikke påløpt
utgifter. Av disse tilhører 2,0 millioner kroner Fjellhagen barnehage. For programområdet er
det i 2020 budsjettert 19,5 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF, hvorav 18
millioner til Fjellhagen barnehage. Per 1. tertial er det påløpt 12,4 millioner kroner.
Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjett for 2020. Utover reinvestering
av ubrukte midler fra 2019 til Drammen Eiendom KF med 1,2 millioner kroner.
Det er flere udekkede behov både for komplettering og utskiftning av inventar, utstyr og
digitale hjelpemidler.

I likhet med andre programområder ble rammene for slike investeringer satt lavt i
økonomiplanen med sikte på ny vurdering i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i den
vanskelige og uoversiktlige økonomisk situasjonen kommunen er i, finner ikke rådmannen
grunnlag for å øke rammene nå, men vil komme tilbake til dette i økonomiplan 20212024. Gjeldene rammer prioriteres slik at de viktigste prosjektene kan gjennomføres.

Nye rammer for programområdene
• Programområdene styrkes med i alt
229,5 millioner kroner i 1. tertial
2020
• Etter justeringer i 1.tertial
er rammene bindende, og
rådmannen forventer at disse
overholdes.
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fra 2019

Endringer til 1.
tertialrapport
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inv.budsjett

Inventar og utstyr

3 900 000
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1 200 000
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Sum Drammen Eiendom KF

19 500 000
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SUM INVESTERINGER P02

23 400 000
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Oppvekst og utdanning
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester
– Barnevern, Helsefremmende tjenester 0-100 og PP-tjenesten

Økonomiske konsekvenser
av koronapandemien

Koronapandemien
Økonomiske effekter av pandemien
P01 Skole
P02 Barnehage
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksj.evne

Sum (tall i kr)
9 910 000
20 000 000

Økonomiske effekter av pandemien
P14 Ledelse, styring og administrasjon

2 610 000

P15 Samfunnssikkerhet

- 400 000

1 330 000
20 721 000

SUM TJENESTEOMRÅDENE

112 468 534

2 970 000
43 700 000

Drammensbadet KF

P07 Psykisk helse og rus

262 534

Drammen Scener AS

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

360 000

Hermannssenteret KF

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Sum (tall i kr)

P09 Kultur, idrett og frivillighet

1 905 000

P11 Infrastruktur og samferdsel

7 200 000

P13 Arealplan og miljø

2 500 000

SUM EIERSKAP
SUM TJENESTEOMRÅDER/EIERSKAP

9 400 000
Komm. garanti

100 000
9 500 000
121 968 534

P03 Forebyggende tjenester
Prognose ekskl. kostnader knyttet til
koronapandemien, før korreksjoner:
Prognose ekskl. kostnader knyttet til
koronapandemien før korreksjoner
Forslag til korreksjoner pr. 1. tertial

- 8 000 000

Sum (tall i kr)

Engangsmidler 2020, barnevern

4 000 000

Oppgaveendring RNB (tiltak rettet mot
sårbare barn og unge)

2 500 000

SUM KORREKSJONER

6 500 000

Økonomisk status pr. konto
Beløp i hele 1000
Rev.bud. hiå.

Regnskap hiå. 2020

Avvik hiå.

Rev.bud.

110 627

108 909

1 718

312 202

Andre driftsutgifter

20 989

25 614

- 4 625

83 965

Sum Driftsutgifter

131 616

134 523

- 2 908

396 166

Andre inntekter

-2 651

-2 788

137

-36 508

Ref. sykelønn

-2 294

-3 222

928

- 6 985

Sum Sum driftsinntekter

-4 945

-6 010

1 064

- 43 493

126 670

128 513

- 1 843

352 674

Lønn inkl sos.

Netto resultat

• Tjenestene jobber på hver sin måte forebyggende slik at man unngår mer
krevende innsats for å løse utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse,
samspill i familien, god omsorg for barn, lærevansker, og sosial/emosjonell
utvikling .
• Virksomhetene har både avdelinger lokalisert i fem knutepunkt nær
innbyggere, fellesfunksjoner som er sentralisert og ambulerende tjenester.
De tre virksomhetene er til sammen inndelt i 16 avdelinger fordelt i hele
kommunen.
• SLT-koordinator er organisert i programområdet, men samarbeider bredt
tverrfaglig f.eks i arbeidet knyttet til utenforskap.

Generelt om P03
• Tjenestene har eksistert i alle tre kommuner, men er nå
• Omorganisert
• Re-lokalisert
• Effektivisert/redusert

• Parallelle prosesser knyttet til tjenesteproduksjon og etablering av nye
virksomheter har vært – og er fortsatt krevende

Rapportering verbalpunkter
•

Helsesykepleier

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

Nasjonal anbefaling er at det avsettes 35 prosent dekning per 100 elever på barnetrinnet, 18 prosent dekning per 100
elever på ungdomstrinnet og 8 prosent dekning per 100 elever på videregående skole (anbefalinger gitt i 2010).
Samlet for alle skoleslag ligger ressursen innenfor normen, men det er noe ujevnt fordelt mellom skoleslagene.
Videregående skoler har den relativt høyeste dekningen. Barneskolene samlet mangler til sammen om lag ett årsverk på
å ha en dekning innenfor normen.
I løpet av høsten 2019 og våren 2020 har det vært stillinger i vakanse fordi det ikke har vært tilstrekkelig antall søkere
som har takket ja til tilbud om stilling. Kompetansen er attraktiv og det er en underdekning i markedet. Det er for tiden 5
stillinger i vakanse og rekrutteringsprosessen pågår.
Helsefremmende tjenester 0-100 jobber for at det til enhver tid skal være et forsvarlig skolehelsetilbud på skolene,
uavhengig av om skolen har en stilling som er besatt eller ikke. Konsekvensen av dette er at dekningen er noe lavere enn
anbefalt på enkelte av skolene.

Rapportering verbalpunkter
• Tiltak for barn som lever i fattigdom
Arbeidet gjort av integrerings- og fattigdomsutvalget i gamle Drammen skal tas
inn i arbeidet for ytterligere tiltak for barn som lever i fattigdom. Det arbeides
med å få en helhetlig oversikt over private og offentlige tiltak i Drammen
kommune. Rådmannen presenterer en oversikt over kostnad og anslått effekt
over de tiltak vi har i kommunen overfor barn og familier med vedvarende lav
inntekt. Det skal arbeides frem en langsiktig tiltaksplan for arbeidet i
kommunen
En 1. utgave av en slik oversikt ble lagt fram for hovedutvalget 14. mai 2020.

Økonomisk status
• Barnevern
• 8 millioner påløpt i 2019 – i hovedsak knyttet til institusjonsplasseringer
• Kompenseres med 4 millioner i 2020
• Kompenseres med 0 i 2021

Økonomisk status
• Helsefremmende tjenester 0-100
• Vakanser forklarer et mindreforbruk 1. terial
• Rekruttering av helsesykepleiere spesielt utfordrende

Økonomisk status
• Pedagogisk psykologisk tjeneste
• Ikke eksponert for uforutsette utgifter i særlig grad
• Nøkkelpersonell i sammenheng med spesialpedagogisk hjelp i barnehage
• Utarbeider sakkyndige vurderinger

• 167 barn på venteliste pr. 1. tertial

Vurdering og analyse
• Barnevern
• Institusjons- og fosterhjemsplasseringer er de meste ressurskrevende tiltakene i
virksomheten
• Må iverksettes når omsorgen for barnet ikke kan ivaretas gjennom kompensatoriske
tiltak i biologisk familie
• Saker i EMD – tendens:
• rett til samvær med biologisk familie
• Kvalitet på dokumentasjon i sakene

Vurdering og analyse
• Helsefremmende tjenester 0-100
• Forebyggende tjenester som er lovpålagt:
§ 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Vurdering og analyse forts.
• § 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
• For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:
• Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
• helsetjeneste i skoler og
• Helsestasjonstjeneste

• Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
• Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
• psykososial beredskap og oppfølging.

• Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Vurdering og analyse forts.
• Prosjektfinansierte stillinger vurderes lagt inn i drift - hvis ikke:
• Halverer kapasiteten seg i jordmortjenesten
• Rask psykisk helsehjelp som er delfinansiert ut 2020 må i tilfelle reduseres i 2021

• Flytting og nye lokasjoner som begrenser tjenestetilbudenes kvalitet og
kapasitet
• Utflyttingen av Svelvik sykehjem
• Nye lokaler må utbedres

Tiltakseffekt forebygging

Tiltak
• Samhandling mellom Helsefremmende tjenester 0-100 og mottak barnevern
• Saker som kan overføres til lavterskel gjør det – øker antall saker til familieteam
• Opprettholde kapasitet i barnevern knyttet til kjerneoppgavene i virksomheten

• Samhandling mellom ledernivåene i barnehage og PP-tjeneste
• Spesialpedagogisk hjelp i barnehage
• Sakkyndighetsarbeid I PP-tjenesten og helhetlig vurdering gjennom barnehagelovens
§ 19
• Begrenset effekt i 2020

• Samhandling barnevern og helse

Tiltak
• Avdelingsleder avdeling for voksne og seniorer
• Fullt fokus på tiltak som tar sikte på å redusere etterspørselen i andres
tjenesteområder
• Friskliv
• Rask psykisk helsehjelp
• Læring og mestring

• Vurdere hvert enkelt tiltak knyttet til kost/nytte og avvikle for å komme ned
ytterligere 4 millioner ved utgangen av 2020 og inn i 2021
• Avvikle ikke lovpålagte tiltak slik at vi kommer i balanse
• Ytterligere reduksjon i antall årsverk
• Kutt i driftsmidler kan ikke dekke inn tilsvarende 8 millioner

Ekstern finansiering – etter rapporten var laget
• Nærmiljøverter – midler mottatt - delvis finansiert ut 2020
• Sommerjobb for ungdom – prosjektmidler mottatt av BUFDIR–
ressursmobilisering på tvers av programområder for å få dette til
• Målsetting 40 ungdommer i jobb sommeren 2020

Oppsummering og prognose
Hva

Hvor mye

Forklaring

Vedtatt nedtak i bemanning

6 375.000

Reduksjon i lederårsverk og overflytting til stabsmiljøene

Effektiviseringskrav

2 016.000

Beregnet lik prosentvis fordeling for alle

Påløpte utgifter 2019 lønn

1 400.000

Kompensasjon for «avlasterdommen» finansieres innefnor
egen ramme

Endringer i forutsetninger

8 100 000

Påløpte kostnader etter februar 2019 knyttet til
institusjonsplasseringer

Revidert nasjonalbudsjett
2 500 000
Sårbare barn og unge – årlig forsterkning
• Programområdet vil jobbe for å levere et resultat i balanse i 2020
• Programområdet vil justere seg inn på en ytterligere lavere fart inn i 2021

Nye rammer for programområdene
• Programområdene styrkes med i alt
229,5 millioner kroner i 1. tertial
2020
• Etter justeringer i 1.tertial
er rammene bindende, og
rådmannen forventer at disse
overholdes.

Politisk prosess
8. juni:
9.-11. juni:
15. juni:
17. 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 onsdag 10. juni klokken 1500
Svar på spørsmålene skal foreligge senest fredag 12. juni klokken 1500
og publiseres på politikerportalen

1. tertialrapport 2020

