


Hovedtrekk i økonomiplanen

• To store investeringsprosjekter
• Nytt sykehjem i Krokstadelva
• Ny bybru

• Stor vekst i befolkningsgruppene 
med omsorgsbehov

• Omprioritering av ressurser for å 
styrke omsorgssektorens rammer

• Tre store revolusjoner
• Digitalisering
• Omstilling i omsorgstjenestene
• Klima



Hovedtrekk i økonomiplanen

• Stramme rammebetingelser
• Lavere vekst i de frie inntektene

• Kraftig reduksjon i bosetting av 
flyktninger

• Sterkt press på helse-, sosial- og 
omsorgstjenester

• Mange nødvendige innsparinger og 
tilpasninger i driftsbudsjettet

• Lavere investeringsramme gir positive 
effekter på finansregnskapet

• Salg av aktiva



Hovedtrekk i økonomiplanen

• Svakt driftsresultat i 
økonomiplanperioden
• Stiger fra 0,42 prosent i 2021 

til 1,75 prosent i 2024

• Endringsevne og politisk forankring



Økonomi og budsjett



Økonomisk status

• Budsjettet for 2020 ble satt opp med 
utgangspunkt i tre budsjetter som 
ble slått sammen til ett

• Store økonomiske utfordringer som 
følge av koronapandemien

• Omstillingsarbeidet er blitt forsinket

• Med unntak av helse-, sosial- og 
omsorg styrer programområdene 
mot balanse eller mindreforbruk i 
2020



Hovedprioriteringer i økonomiplanen

• Økt økonomisk handlingsrom 

• Prioritere ressurser helse-, sosial- og 
omsorgstjenestene som vil oppleve 
store budsjettutfordringer fremover

• Sikre midler til de prioriterte 
investeringsprosjektene



Koronapandemien

• Det er ikke lagt inn midler til 
kompensasjon for merkostnader 
knyttet til koronapandemien 

• Regjeringen har varslet mer penger
til kommunesektoren for å håndtere 
koronapandemien

• Anslås at Drammen får i overkant av 
100 millioner kroner

• Rådmannen utarbeider en 
tilleggsinnstilling til økonomiplanen



Hovedoversikt for driften

• Strammere økonomiske rammer

• Nye oppgaver må løses innenfor 
eksisterende rammer

• Budsjetterer med overskudd på 
driften hvert år gjennom hele 
økonomiplanperioden

• Egenfinansiering av investeringer
sikres gjennom driftsresultatet og 
bruk av disposisjonsfondet de tre
første årene av planperioden

Beløp i 
1000 kr 2021 2022 2023 2024

Sentrale 
inntekter

- 6.109.546 - 6.089.333 - 6.098.641 - 6.119.990

Sentrale 
utgifter

827.179 829.499 819.271 787.389

Utgifter 
progr.omr.

5.082.861 5.037.313 5.010.791 4.993.302

Netto 
finansutg.

167.563 161.296 171.363 205.058

Netto 
driftsres.

- 31.943 - 61.225 - 97.216 - 133.641

Res.grad 0,42% 0,81% 1,28% 1,75%



Innsparingstiltak innarbeidet i økonomiplanen

• Det foreslås innsparingstiltak 
innenfor programområder 
P1-P14 i form av redusert 
tjenestenivå eller -kvalitet

• For programområdene P03-P06
er innsparingseffektene ikke
trukket ut av rammene

• Effekten av innsparingene 
brukes innenfor programområdene til å løse dagens budsjettutfordringer, i 
tillegg til at effektivisering på andre områder gjør det mulig å tilføre helse, 
sosial og omsorg friske midler

Innsparinger 
(tall i 1000 kr)

2021 2022 2023 2024

Samlede 
innsparinger

88.487 109.818 128.133 132.633

Innsparinger 
P03-P06

- 29.287 - 43.398 - 51.398 - 51.398

Innsparinger 
som gir økt 
handlingsrom

59.200 66.420 76.735 81.235



Nye tiltak i økonomiplanen

• Begrenset til absolutt nødvendige 
nye tiltak som følge av lovendringer

• Lite handlingsrom til å iverksette nye 
tiltak slik den økonomiske 
situasjonen er pr. nå

• Endringer som følge av 
statsbudsjettet er innarbeidet i 
budsjettforslagene



Befolkningsframskriving for Drammen 

• Folketallet pr. 01.01.2020 
var på 101.386

• MMMM-alternativet gir et 
folketall i 2050 på 115.099

• Årlig befolkningsvekst på 
0,42 prosent

• Høyalternativet gir et 
folketall på 127.847 i 2050

• Lavalternativet gir et 
folketall på 102.471 i 2050



Demografi, pr. aldersgruppe

• Nedgang i de to yngste 
aldersgruppene

• Svak økning i yrkesaktiv alder

• Markant økning i de eldste 
aldersgruppene

• Sterkest økning i aldersgruppen 
80 år og oppover

Årlig 
endring

2021 2022 2023 2024 2025

0-5 år - 1,7% - 1,4% - 1,3% - 1,5% - 0,3%

6-15 år - 0,4% - 0,8% - 0,8% - 0,3% - 1,7%

20-66 år 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

67-79 år 2,6% 2,2% 2,0% 1,7% - 0,1%

80+ år 1,8% 2,3% 3,5% 3,8% 7,4%



Demografijusteringer i økonomiplanen

• Reduksjon i antall barn i 
barnehage og antall 
elever i grunnskolen 
sammenlignet med 
2019-nivå

• Vekst i antall brukere
innenfor P05 og vekst
i de eldste alders-
gruppene

Tiltak (tall i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P01 Elevtall - 5.000 - 15.300 -25.200 - 29.300

P02 Barnetall - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000

P05 Økt vedtaksvolum 15.400 22.000 22.000 20.900

P06 Netto 
velferdsteknologi

10.700 10.800 12.200 12.900

P06 Hjemmetjenester 5.000 10.000 15.000 25.000

P06 10 plasser ved Svelvik 
sykehjem 

8.500 8.500 8.500 8.500

Sum justeringer 28.600 30.000 26.500 32.000



Korreksjoner i programområdenes rammer

• Hovedutvalget for helse, sosial og 
omsorg har de største 
budsjettutfordringene

• Utfordringene blir ikke mindre 
utover i økonomiplanperioden

• Foreslår å styrke hovedutvalgets 
rammer med rundt 204 millioner 
kroner over de neste fire årene

• Hovedutvalget vil fortsatt ha reelle 
utfordringer med trange rammer



Investeringsbudsjettet

• Forslaget til investeringsbudsjett 
bygger på innspill og føringer fra 
kommunestyret

• 900 millioner kroner pr. år i snitt de 
kommende årene
• Oppgradering/fornyelse 380’’

• Sykkelplan 20’’

• Vann og avløp 200’’

• Prosjekter 300’’



Investeringsbudsjettet
• Samlet investeringsramme for 

enkeltprosjekter innenfor 
økonomiplanperioden er 1.200 
millioner kroner

• Utfordring:
Innmeldt behov for investeringer og 
ønske om igangsetting og fremdrift 
er større enn rammene kan dekke
• Nytt sykehjem til rundt 1.000 millioner 

kroner er prioritert
• Ny bybru til drøye 600 millioner kroner 

er prioritert



Investeringsbudsjettet

• Med to så tunge investerings-
prosjekter anbefaler rådmannen at 
gjennomsnittlig investeringsnivå på 
300 millioner kroner pr. år ses over 
en seksårsperiode

• Dette vil gjøre det mulig å igangsette 
og ferdigstille sykehjem og bybru 
innen rimelig tid og igangsette 
Åskollen ungdomsskole og 
Veiavangen ungdomsskole mot 
slutten av seksårsperioden



Investeringsbudsjettet

• Alternativt er det mulig å nærme seg 
den årlige rammen på 300 millioner 
kroner i fireårsperioden eller 
igangsette ungdomsskolen på 
Åskollen tidligere ved å utsette 
oppstarten av nytt sykehjem i 
Krokstadelva i ett til to år

• For 2021 er foreslåtte enkelttiltak 
begrenset til 146 millioner kroner og 
består av oppstartsbevilgninger og 
ferdigstilling av påbegynte 
prosjekter



Investeringsbudsjettet

• Relativt lave investeringer på de 
store enkeltprosjektene i 2021 gjør 
det mulig å gjennomføre noen 
mellomstore tiltak 

Tiltak Beløp i 
1000 kr.

Bråtaveien omsorgsboliger (svalgang og base) 7.200

Flisa (vaktrom og base) 10.300

Langeløkka barnehage 20.000

Mjøndalen skole (flere klasserom) 6.700

Nedre Eik gård 8.500

Ombygging Blichsgate 1, 5. etg. (bofellesskap) 2.600



Investeringsbudsjettet (12-årsplan)

Tiltak (tall i mill. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Brandengen skole 60

Fjell skole 20

Krokstad sykehjem 6 250 515 250

Ny bybru 40 80 160 200 120

Nytt helsehus/legevakt 5 300 450

Spiralen (oppgradering) 20

Åskollen ungdomsskole 5 215 150

Veiavangen ungd.skole 5 175 128

Totalsum 146 330 675 450 125 225 625 578

Avsatt ramme 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Udisponert ramme 154 - 30 - 375 - 150 175 75 - 325 - 278 300 300 300 300



Diposisjonsfondet (prognose 2021-24)

2021 2022 2023 2024

Saldo disposisjonsfond pr. 1.1. (prognose) 508,5 458,3 424,1 385,7

Budsjettert bruk (rådmannens forslag) - 50,2 - 34,2 - 38,4 0,0

Budsjettert avsetning til disposisjonsfondet 19,9

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12. (prognose) 458,3 424,1 385,7 405,6

Generell reserve (tilsv. 3% av brutto driftsinntekter) 227,9 227,8 228,6 229,7

«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld) 90,6 93,2 98,5 102,3

«Eier-risikofond» 20,0 20,0 20,0 20,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12. (prognose) 338,6 341,0 347,1 352,0

Avsetning utover handlingsreglenes krav 119,8 83,2 38,6 53,6



Harmonisering

• Arbeidet har kommet godt i gang, 
men en god del gjenstår fortsatt

• Kommunalsjefene avklarer med 
lederne for hovedutvalgene hvilke 
harmoniseringstiltak som skal legges 
fram for politisk behandling

• Tillitsvalgte er informert om 
harmoniseringsarbeidet og er 
invitert til å delta på de tiltakene 
som kan besluttes administrativt



Helse, sosial og omsorg



Helse, sosial og omsorg (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P04 Helsetjenester 6.420 3.410 3.410 3.410

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

19.917 24.760 24.760 23.660

P06 Hjemmetjenester og institusjon 26.270 31.370 37.770 48.470

P07 Rus og psykisk helse 2.340 - 1.890 - 6.490 - 8.890

P08 Sosialtjenester, etablering og bolig* -377 - 7.192 - 13.607 - 13.607

Sum hovedutvalg 54.570 50.458 45.843 53.043

Korreksjoner i programområdenes rammer

• * Uttrekk for lavere bosetting av flyktninger



Helse, sosial og omsorg (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P04 Helsetjenester 314.143 311.133 311.133 311.133

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

313.231 318.074 318.074 316.974

P06 Hjemmetjenester og institusjon 879.546 884.646 891.046 901.746

P07 Rus og psykisk helse 149.577 145.347 140.747 138.347

P08 Sosialtjenester, etablering og bolig* 406.366 399.551 393.136 393.136

Sum hovedutvalg 2.062.864 2.058.752 2.054.137 2.061.337

Korreksjoner i programområdenes rammer



P04 Helse

• Styrke rammen til Drammen 
helsehus i 2021

• Avslutte aktivitetstilbud ved 
Drammen helsehus pga
omdisponering av areal til 
enerom av smittevernhensyn

• Reduksjon i antall fysioterapihjemler



P04 Helse

• Koronapandemien 



P04 Helse

• Koronapandemien – investeringer 
og lager av smittevernutstyr



P04 Helse

• Robust helseberedskap



P04 Helse

• Legevakta



P04 Helse

• Avslutte aktivitetstilbud i fellesareal 
ved helsehuset

• Styrke rammen til helsehuset



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• En av årets budsjettvinnere

• Forventer stor økning av personer 
med behov for bolig med heldøgns 
bemanning

• Generell styrking av 
programområdets rammer

• Ekstra habiliteringstilbud og 
avlastningstilbud (korona) -
engangsbevilgning



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Døgnbaserte tjenester



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Flere brukere



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Dag- og aktivitetstilbud



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Medvirkning i tjenestene 



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Heltidskultur



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Pilotprosjekt for å øke kunnskapen 
om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Økt bruk av teknologiske 
hjelpemidler

• Nye plasser ved Svelvik sykehjem

• Økt behov for hjemmetjenester

• Generell styrking av 
programområdets rammer



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Kraftig vekst i befolkningsgruppene 
med omsorgsbehov



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Leve hele livet



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Mat og måltider



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Dreining av hjemmebaserte 
tjenester



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Økt bruk av mestrings- og 
velferdsteknologi



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Strategi for heldøgns omsorg



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Demensboliger på Åskollen



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Nytt sykehjem i Krokstadelva



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Heltidskultur



P07 Rus og psykisk helse

• Etablering av Nedre Eik gård

• Økt lønnsramme til å dekke 
avtalefestede tillegg



P07 Rus og psykisk helse

• Recoveryorientering – selvstyring og 
selvbestemmelse



P07 Rus og psykisk helse

• Nedre Eik går



P07 Rus og psykisk helse



P07 Rus og psykisk helse



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Områdesatsing på Strømsø

• Økonomisk sosialhjelp

• Nye rammer for bosettingstiltak 
for flyktninger



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Områdesatsingen



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Sosiale tjenester



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Innsats mot levekårsutsatte 
barnefamilier



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Bosetting av flyktninger



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Flere skal eie sin egen bolig



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Krisesenteret

• BRiS



Politisk prosess

23.-26. november: Behandling i hovedutvalgene
30. november: Partssammensatt samarbeidsutvalg
1. desember: Behandling i formannskapet
15./16. desember: Behandling i kommunestyret



Spørsmål til økonomiplanen
Gruppene hadde frist til å sende inn spørsmål 

innen mandag 23.11.20 kl. 1200. 

Svar foreligger senest fredag 27.11.20 kl. 1500


