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v/rådmann Elisabeth Enger

Økonomisk status
• Regnskapet viser negativt avvik i
forhold til periodisert budsjett på
37,9 millioner kroner
• Ekstraordinære pandemikostnader
utgjør 89,6 millioner kroner
• Korrigert for pandemikostnadene
har kommunekassen et positivt
avvik på 51,7 millioner kroner
• Store merinntekter fra skatt
(skatteanslaget for 2021
oppjusteres)

Programområdenes økonomi
• Et samlet merforbruk på 97,6
millioner kroner
• Korrigert for pandemikostnader er
merforbruket på 8,1 mill. kroner
• Tre programområder har et betydelig
merforbruk
• P04 Helse
• P06 Hjemmetjenester og institusjon
• P08 Sosialtjeneste, etablering og arbeid

• P02 Barnehage melder også om
merforbruk

Forslag til økonomiske endringer
• Det er iverksatt tiltak for å oppnå
budsjettbalanse innenfor alle
programområdene
• Forslag om engangsbevilgninger til…
• P02 Barnehage (4 millioner kroner)
• P04 Helse (4 millioner kroner)
• P06 Hjemmetjenester og institusjon
(30 millioner kroner)

• Forslag om å redusere P14 Ledelse,
styring og administrasjon (12 mill.
kroner)

Pandemien
• De fleste nasjonale tiltak og
anbefalinger er avviklet
• Flere og flere virksomheter kan
gjenoppta normal drift
• Vaksineringen har krevd store
ressurser fra mange
• Det etableres nå vaksinasjonslokale
på Gulskogen senter
• Fortsatt noe hjemmekontor for en
del medarbeidere, men mange er på
vei tilbake til arbeidsplassen

Økonomiske konsekvenser av pandemien
• Forslag om å kompensere
programområdene fullt ut for
dokumenterte merkostnader
• Kommunene forventer at staten
dekker alle kostnader ved
vaksineringen og de fleste
kostnadene ved beredskapen
• Forventning om at ekstraordinære
kostnader som følge av pandemien,
synker i tiden som kommer

Medarbeidere
• Økning i antall ansatte skyldes en
del midlertidige ansettelser …
• … ved politisk sekretariat i forbindelse
med gjennomføringen av valget
• … ved flere virksomheter i forbindelse
med koronavaksineringen
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• Det vært nødvendig å benytte flere midlertidige ansettelser for å
sikre kontinuitet i tjenestene under pandemien
• Synkende barne- og elevtall gir færre ansatte innen P01 Skole og
P02 Barnehage

Overtid
Sum overtidstimer
• Markant økning innenfor flere
Pr. august 2020
Pr. august 2021
programområder
69.747
87.001
• Størst økning innen P01 Skole
• Overtidsbruken skyldes i stor
grad pandemien
• Utfordrende å sette inn vikarer på grunn av fare for
smittespredning og tilgjengelighet
• Overtid har også vært brukt for å dekke oppgaver i påvente
av nyansettelser

Prosentvis endring
25%

Sykefravær
Sykefravær
• Sykefraværet har økt på landsbasis,
Pr. 2. tertial 2020 Pr. 2. tertial 2021
og det er tilfellet for Drammen
8,2 %
8,3 %
kommune også
• Økning i sykefraværet innen flere av
programområdene som tett på innbyggerne
• Tydelig nedgang innenfor P06 Hjemmetjenester og institusjon

• 2020: 11,4 %

2020 totalt

2021: 10,5 %

• Mye hjemmekontor kan ha bidratt til at enkelte områder har klart å
forebygge sykefravær ved at god avstand er opprettholdt og man har
unngått offentlig transport til og fra jobb

8,5 %

Turnover
Turnover
• Deler av tjenestene har en relativt
Turnover pr. 2. tertial
Turnover estimert årsbasis
høy turnover
7,0 %
10,5 %
• Enkelte yrkesgrupper er det
vanskelig å rekruttere til, så det er
viktig å jobbe godt med stabiliseringstiltak som forhindrer
turnover
• Spesielt Nav Drammen har mistet mye viktig kompetanse
• Temaet settes på agendaen i lokale HMS-utvalg, og det er nedsatt en
sentral arbeidsgruppe for å se på digital samhandling
• Det planlegges for fremtidens arbeidsmarked med kombinasjon av
hjemmekontor og kontor

