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

Hovedprioriteringer i økonomiplanen
• Økt økonomisk handlingsrom
• Prioritere ressurser helse-, sosial- og
omsorgstjenestene som vil oppleve
store budsjettutfordringer fremover
• Sikre midler til de prioriterte
investeringsprosjektene

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

Investeringsbudsjettet
• Forslaget til investeringsbudsjett
bygger på innspill og føringer fra
kommunestyret
• 900 millioner kroner pr. år i snitt de
kommende årene
•
•
•
•

Oppgradering/fornyelse
Sykkelplan
Vann og avløp
Prosjekter

380’’
20’’
200’’
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

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

Tekniske tjenester

Programområdenes rammer
Tekniske tjenester
(beløp i 1000 kr)
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2021

2022

2023

2024

102.802

100.502

99.502

99.502

- 158.708

- 170.611

- 185.168

- 202.657
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50.238

47.838

45.038

45.038

Sum hovedutvalg

- 5.669

- 22.272

- 40.629

- 58.118

P12 Vann og avløp

• Vann og avløp er selvkostregulert og gir derfor negativt tall

Organisering av området infrastruktur og
samferdsel
Infrastruktur og samferdsel

Virksomheter

Utbygging og
infrastruktur

Samferdsel, vei og park

Vann og avløp

Parkering

Avdelinger
Prosjektutvikling

Samferdsel, veiog parkforvaltning

Vann- og
avløpsforvaltning

Parkeringsforvaltning

Investeringsprosjekter

Drift vei og park

Vann og avløp
kundeservice

Kontroll og
håndheving

Maskin, verksted
og lager

Drift vann og
avløp
Drift renseanlegg
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Programområdet forvalter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

375 km kjørevei, inkludert 1,8 km tunnel (Spiralen)
109 km gang-/sykkelvei
148 km fortau
cirka 16 200 lyspunkter, inkludert lys under
fylkeskommunalt ansvar som driftes av kommunen
23 485 m2 kommunal gatevarme (Drammen
sentrum)
79 broer
cirka 2 700 daa park-, rekreasjons- og lekearealer
cirka 180 lekeplasser
cirka 800 kommunale avfallsbeholdere
cirka 30 badeplasser

P11 Infrastruktur og samferdsel
• Stramt driftsbudsjett, men gir også rom
for satsing som er politisk bestilt
• Økt standard på brøyting med
utgangspunkt i gående/syklende
• Nyanlegg gir økte driftsutgifter
• Innsparinger på drift (unntatt
vinterdrift), vedlikehold og fornyelse av
veier, gater og parker.
• Avgiftsøkning på parkering
• Prisøkning på torgutleie og arealer til
uteservering
• Investeringsmidler til en rekke
prosjekter, deriblant 20 millioner
kroner til sykkelplan

Brøyting
• Kontrakt om vinterdrift er inngått iht.
sak om valg av vinterdriftsstandard,
behandlet i HUT 10.06.20, samt
økonomiplanvedtak 2020-23 om
styrket brøyting av gang- og sykkelveier
• Ny brøytekontrakt gir økte utgifter på
ca 8,5 millioner kroner i et «normalår».
Dette skyldes nye markedspriser, økt
vinterdriftsstandard på gater og
gang/sykkelveier for myke trafikkanter
• Kontrakten innebærer også
harmonisert standard og
innkjøpsrutiner for hele kommunen

Nye anlegg – økt driftsbehov
• Mange investeringer var igangsatt i
de tidligere kommunene, og
nyanlegg må driftes.
• Omfatter bl.a. parker,
nærmiljøanlegg, fortau, g-/s-veier,
Spiraltunnel.
• Inkluderer også kommunal
infrastruktur utbygd av andre
aktører ifbm. utbyggingsavtaler
• Anlegg fullført i 2020 gir nye
driftsbehov på anslagsvis 3,5 mill.kr

Vei – vedlikehold og fornyelser
• Avsetninger til veivedlikehold er
redusert til en minimum
• Etterslep blir ikke tatt igjen nå, men
vedlikehold, fornyelser og
oppgraderinger søkes samlet holdt
på et nivå der en unngår økt forfall
• Veivedlikehold over driftsbudsjettet
må sees i sammenheng med
oppgraderinger og fornyelser over
investeringsbudsjettet.

Innsparing drift
• En del løpende driftsoppgaver reduseres for å bidra til økonomisk balanse:

• Offentlige avfallsbeholdere - Noe redusert tømmefrekvens og antall beholdere
• Park – drift kuttes ca 12%
• Gatevarme – kun drift i Nedre Storgate, Amtmand Bloms gate, Nedre Torggate, Bybrya, Ypsilon og
underganger
• Reduksjon drift: feiing, fjerning av tagging, vegetasjonsrydding, vedlikehold av bekkeinntak og sluk
• Gatelys: vedlikehold reduseres
• Tiltakene gir redusert driftsstandard – men ikke langsiktig negative konsekvenser

• Tiltak som fører til økt etterslep og forringet veikapital

• Redusert vedlikehold av veidekker og veikonstruksjoner
• Redusert vedlikehold av gatelys - medfører mer ustabile anlegg og større behov for reparasjoner
• Redusere den direkte innsatsen for lukking av etterslep

Forslag til økte inntekter
• Satser for gateparkering foreslås økt
med 10% utover deflatorjustering

• Timesats indre sone økes fra 41 kr til 46 kr
• Timesats ytre sone økes fra 26 kr til 29 kr

• Elbiler:

• Fortsatt halv takst på kantsteinparkering
• Full takst i p-husene og på plassene som
driftes av Dpark AS

• Fortsatt gratis parkering i p-husene på
lørdager og ettermiddager

• Utleiepriser til torg/areal for servering
og salg økes med 10%

Investeringer innen P11

Vei – investeringer
• Tiltak for å ta igjen etterslep på
veikapitalen
• Rehabilitering av infrastruktur som har
gått til forfall
• Veger som er i ferd med å gå i oppløsning
(Tyngre masseutskifting etc.)
• Reasfaltering
• Fortau/gang- og sykkelveger
• Belysning

• Veivedlikehold over driftsbudsjettet må
sees i sammenheng med oppgraderinger
og fornyelser over investeringsbudsjettet.
• Foreslått årlig beløp: 56 mill. kr

Ny bybru
• Investering på 600 mill.kr i perioden
2021-2025
• Usikkerhetsmargin +/- 40%. Nært
forestående kvalitetssikring vil gi mer
presist kostnadsanslag

• Fremdrift må følge Bane Nor sitt ICprosjekt.
• Etablering av midlertidig
gang/sykkelbru er første delprosjekt.

Sykkelsatsing
• Utgangspunkt i mål om 20% sykkelandel
og ambisjon om å bli Norges beste
sykkelby
• 20 mill.kr/år i investeringer i sykkelveier og
annen tilrettelegging for sykling. I tillegg
forventes statlige bidrag gjennom
Buskerudbysamarbeidet.
• Skoleveier skal ha prioritet, samt g/s-vei i
Nedbergkollveien.
• Nedbergkollveien er fylkesvei, og rådmannen
tolker politisk vedtak slik at kommunen skal
starte en prosess mot Viken fylkeskommune.

• Investeringer planlegges ut fra gjeldende
planer. Ny sykkelplan legges frem til
behandling i vinter.

Trafikksikkerhet/trygge skoleveier
• 18 mill.kr/år
• Tiltak nær skoler, som fortau,
gang/sykkelveier, samt mindre tiltak
som skilting, bommer, siktutbedring,
fartsdemping og belysning

Flomsikring
• Arbeidet med flomsikring i Nedre
Eiker videreføres, med 80 % statlig
andel (NVE), og 20 % egenandel fra
kommunen.
• Planlagt fullført i 2023/24

Park/nærmiljøanlegg
• Harmonisering av standard på
lekeplasser og nærmiljøanlegg,
gjennom oppgradering av
lekeplasser i Nedre Eiker og Svelvik.
Totalt finnes det 135 lekeplasser, 53
ballplasser og 21 nærmiljøanlegg i
Drammen kommune
• Årskontroll lekeplasser 2020
resulterte i følgende:
• Stort behov for oppgradering
• Prioriterer tiltak for å hindre fare for liv

Spiralen
• I all hovedsak ferdigstilt i 2020
• Behov for 20 mill.kr i 2021 til
restarbeider og betaling av
sluttoppgjør

Snødeponi
• Fylkesmannen tillater ikke dumping av snø
i elva, og kommunen planlegger derfor
snødeponi i nærheten av Drammen
sentrum, Mjøndalen og Svelvik
• Midlertidig deponi på Berskau grusbane
• Berskau er planlagt utbygd med
idrettsanlegg, noe som ville gitt behov for
snødeponi annet sted. Planene om
idrettsanlegg er nå usikre, og Berskau kan
trolig benyttes inntil videre.
• Krevende å finne god lokalisering
• Investering skissert mot slutten av
økonomiplanperioden, men fortsatt
usikkert.

Samarbeid med andre utbyggere
• Noen store (som IC og nytt sykehus) og mange
mellomstore og mindre utbygginger i
kommunen, som gjennomføres i regi av andre.
• Ofte tilgrensende kommunal infrastruktur.
• Kommunen søker samarbeid og partnerskap
der hvor dette gir bedre løsninger totalt sett.
• Herunder inngår felles planlegging / utredning,
utbyggingsavtaler, anleggsgjennomføring m.m.
• Tidspunkt for gjennomføring og kostnadsbidrag styres av utbyggernes fremdriftsplaner
• Forslag til ramme ligger på 20 mill. kr pr. år
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P12 Vann og avløp
• Ledningsfornyelser
• Renseanlegg
• VA-tiltak i tilknytning til ICutbyggingen i regi av Bane NOR.
• Egenfinansiering av investeringer

Vannforsyning
• Robust og god vannforsyning
• Reservevannforsyning i Svelvik er
ikke på plass
• Løpende arbeid med å skifte ut
gammelt ledningsnett

Avløp – ledningsfornyelse
• Fornyelser er nødvendig p.g.a gamle
ledninger med inn- og utlekkasje
• Fortsatt mange gamle
fellesledninger hvor avløp og
overvann går i samme ledning
• Nyanlegg, med separering av avløp
og overvann gir langt bedre
renseresultater i renseanleggene, og
reduserte overløpsutslipp

Ledningsfornyelser – driftsfinansiering?
• VA-området har stor gjeld grunnet høyere
investeringstakt enn avskrivninger. Dette
gjør VA-gebyrene rentefølsomme.
• Litt over 1% av ledningene skiftes ut årlig
• Ledningsutskifting kan gjennomføres som:
• Driftsfinansiering (egenfinansiering av
investeringer)
• lånefinansiert investering med avskrivning
over 40 år. (praksis i dag)

• Rådmannen kommer tilbake til en
prinsippavklaring i forkant av neste
økonomiplan.

Avløpsrensing – behov for nye anlegg
• Nye rensekrav må oppfylles innen
2027.
• Muusøya og Mjøndalen RA må
totalfornyes eller erstattes innen
2027 som følge av de nye
rensekravene. Solumstrand er
fornyet i 2012 og har lenger levetid.
• Utredning av ulike konsept for
fremtidig renseanleggsløsning er
igangsatt, der også samling av flere
anlegg til felles anlegg også inngår.

VA-tiltak tilknyttet IC-utbyggingen
• Ledninger som krysser jernbanen har
utskiftingsbehov, dels grunnet alder, og
dels for å dimensjonere for endret klima
og endret arealbruk.
• Inngår i avtaler med Bane NOR
• Foreløpig anslått investeringsbehov: 180
mill.kr
• Langt mer rasjonelt å gjennomføre
samtidig med IC-utbygging enn å utsette
• Det vil bli fremmet egen sak om kostnader,
effekter på gebyrer m.m. i løpet av 2021,
og endelige tall innarbeides i neste
økonomiplan.

Gebyrer
• Gebyrøkning på 3% i 2021.
• Låneopptak til ledningsfornyelse (og
nytt renseanlegg om noen år) vil
fortsatt være høyere enn
avskrivningene
• Det må påregnes behov for
ytterligere gebyrøkninger i årene
fremover.

P13 Arealplan, klima og miljø
Arealplan,
klima og miljø
Juridisk Plan
og Byggesak

Arealplan

Byggesak

Geodata

Miljø og
landbruk

Klima

P13 Arealplan, klima og miljø
• Ressurser til utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel
• Byggesak øker selvkostfinansiering fra
90 til 100 prosent i 2021
• Oppdatering av kommunens
kartgrunnlag samt skråbilder
• Arbeidet med klimastrategi er
påbegynt
• Rådmannen kommer tilbake med en
sak om klimafond
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Områdereguleringer/kommunedelplaner
Plannavn (kommunedel)

Type arealbruk / private
samarbeidspartnere etter §12-2 i PBL

Siste politiske vedtak

OR Travbanen/Berskaug (3)

Knutepunktsutvikling
(park, forretning/tjenesteyting, helse,
barnehager og ca. 850 boliger),
PBL §12-2 avtale med Åssiden Utvikling

KDP Gulskogen Nord (4)

Knutepunktsutvikling og boligfortetting i Vedtak utviklingsretning og videre
bybåndet (ca. 2000 boliger),
prosess 03.09.2019
Egen plan

OR Nybyen (7)

Sentrumsnær boligutvikling,
Planprogram vedtak.
PBL §12-2 avtale med BaneNOR Eiendom
20. oktober 2020
må inngås

OR Det gamle sykehusområdet (8)

Sentrumsnær boligutvikling
PBL §12-2 avtale med Vestre Viken må
inngås
Boligutvikling (ca. 6-800 boliger),
PBL §12-2 avtale med Knut Langeteig m.
fl.

Planprogram 1.gangsbehandling
november 2020

Samordne arealbruk, friområde,
småbåthavn, vern og utbygging.
Egen plan

Planprogram fastsatt 21.april 2020

OR Knive/Lolland (9)

OR Berger (10)

I tillegg; infrastrukturprosjekter

Vedtatt planprogram 17.02.2015

1. gangsbehandling
16. juni 2020
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Kommunale detaljreguleringer
• Ny bybrua med midlertidig gangbru (kommunedel 7 og 8)
• Flomsikring Wigenjordet – Hagatjernveien (kommunedel 1)
• Ny overvannsledning Flisebekken 2 (kommunedel 7)
• Gang- og sykkelanlegg langs Ingvald Ludvigsensgate
(kommunedel 3)
• Korvaldveien (kommunedel 1)
• Hermanstorffsgate (kommunedel 7)
• Spiraltoppen (kommunedel 8).

• Detaljregulering Grunnane næringsområde (kommunedel 10).
• Hardbruksboliger i Holmestrandsveien 132-138
• Åskollen ungdomsskole (kommunedel 9)
• Fase to for utbygging av Åskollen bo- og servicesenter
(kommunedel 9)
• Ca. 80 private detaljreguleringer
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Byggesak
2016

2017

2018

2019

Drammen

584

584

638

566

Nedre Eiker

321

263

275

267

Svelvik

72

84

87

103

Totalt

977

931

1000

936

Antall nye saker pr. 23.11.2020; ca. 1.300
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Geodata

• I 2021 planlegges oppdatering av
grunnkartet fra flyfoto, samt å
anskaffe nye skråfoto over bebygde
områder i kommunen.
• 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.
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Miljø og landbruk
• Stabil jordbruksproduksjon, økning av frukt og bær
• Arbeides for høy avvirkningsgrad for tømmer
• Prosjektleder for vannområde Drammenselva,
ansatt for en periode på to år, i samarbeide med
kommunene Flesberg, Øvre Eiker., Lier, Modum,
Asker, Holmestrand og Sigdal om dette.
• «Ren Drammensfjord» videreføres som et
overvåkingsprogram for å kartlegge nivået av
miljøgifter i sedimentene i Drammensfjorden.
• Oppfølging av deponiet Mile, og avklaring av
situasjonen rundt deponiet på Bokerøya.
• Fremmede og svartelistede plantearter skal
registreres og man vil prøve å bidra til reduksjon av
disse.
• Avklare ordning for miljøsertifisering, eksempelvis
miljøfyrtårn
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Klima
• Tre sammenfallende revolusjoner
Kommune-Norge står foran store omstillinger og
utviklingsoppgaver.
Dette dreier seg om:
- digitalisering
- omstilling i omsorgstjenestene
- klima

Tiltak/leveranser/sak

Beløp

Ansvarlig

Frist

Sykkelplan

20 MNOK årlig
øremerket tiltak i sykkelplan

Infrastruktur og Samferdsel

1.halvår 2021

Plan for ladeinfrastruktur

2 MNOK kroner årlig

Infrastruktur og Samferdsel

Flomsikring i Mjøndalen

16 MNOK årlig t.o.m 2023, 3 MNOK i 2024

Infrastruktur og Samferdsel

Klimastrategi for kommunens egen virksomhet

ikke igangsatt

Infrastruktur og Samferdsel

Ladepunkter i områder med boligsoneparkering

Kommentar

Pågående

Arealplan, klima og miljø

1. halvår 2021

Igangsatt

Klimastrategi for kommunesamfunnet

Arealplan, klima og miljø

2022

Igangsatt

Klimabudsjett integrert i økonomiplan

Arealplan, klima og miljø

2021

Igangsatt

Klimafond-sak

Arealplan, klima og miljø

1.halvår 2021

Igangsatt

Utslippsfri byggeplass-sak (redegjøres for innføring av krav om
helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser fra 2024)

Arealplan, klima og miljø

2021

Biogass-sak (redegjøres for hvordan kommunen kan stimulere til
økt bruk av kortreist biogass i kommunal og privat regi)

Arealplan, klima og miljø

2021

Overordnet organisering av klimatilpasningsarbeidet med tydelige
politisk vedtatte mål, og forankring i kommuneplanen.

Kommunens egne kjøretøy: Kjøretøypolicy som muliggjør
ytterligere overgang til nullutslippskjøretøy

Tiltak/leveranser/sak

Ansvarlig

Frist

Kommentar

Fossilfri bygge og anleggsplasser (Kommunale
byggeplasser skal vare fossilfrie fra 2020, gjelder nye
anbud og ikke-igangsatte prosjekter)

Arealplan, klima og miljø

2020

Ikke igangsatt

Energi- og klimavennlige løsninger i formålsbygg
-Plusshus, nær-nullhus, fornybar energiproduksjon osv

Drammen Eiendom KF

Futurebuilt
Områdesatsning Strømsø

Beløp

Pågående
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Gebyrer
Selvkost
• Selvkost er en mulighet for kommunen til å
få dekket sine kostnader knyttet til en
tjeneste
• Kommunen kan velge å subsidiere hele
eller deler av tjenesten
• Det er ikke tillatt å benytte overskudd til å
subsidiere andre tjenester eller annet
arbeid i kommunen
• Hjemlet i særlov

Selvkostområder
• Bygge- og delesak
• Reguleringsplan
• Eierseksjonering
• Oppmåling
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Gebyrer

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres
ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.
Denne definisjonen får fram at det kun skal være kostnader som direkte eller indirekte er
knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i
beregningsgrunnlaget for selvkost.

P13 Arealplan, klima og miljø
Gebyrer
• Kommunestyret har vedtatt 100% selvkost for Byggesak
• I ØP 2021 – 2024 er det kun foretatt justeringer i regulativet

• Nytt punkt Byggesak; Ved nybygging og ombygging der oppnådd plusshusstandard kan
dokumenteres ved søknad om ferdigattest vil, etter søknad, 80 % av byggesaksgebyret bli
refundert.

• I løpet av 1. tertial 2021 kommer revidert regulativ

(også for andre selvkostområder)
• Revisjon av gebyrer pr. sakstype, i samsvar med dagens regelverk
• Innebærer ikke reduksjon i det samlede gebyrnivået

• Innen byggesak dekker gebyrene også tilsyn og ulovlighetsoppfølging
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Gebyrer - Byggesak

M

Enebolig BRA 101200m2

Garasje 50m2

Asker

3100

43400

12400

Bærum

3150

40950

9450

Drammen

2870

40180

8610

Øvre Eiker

x

30000

7100
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Gebyrer - Geodata
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Gebyrer - Arealplan
M

Asker

3100

Bærum

3150

Oppstartsmøte Grunnareal
0-2000 m2

Drammen
Lier
Øvre Eiker

-

0 kr
15 750
kr
14 350
5M
kr
22 350 kr
30 000 kr

Oslo

-

0 kr

2870

0M
5M

Gebyr
planbehandling

24 M
20 M

Bruksareal
1001-3000
m2
30 M
25 M

167 400 kr
141 750 kr

Ekstragebyr
planprogram og
konsekvensutredning
+ 20 %
33 480 kr
10 + 10 M 63 000 kr

20 M

25 M

129 150 kr

15 + 10 M 71 750 kr

70 000 kr

-

9840 kr

27 480 kr

98 790 kr
70 000 kr
(sammensatt
plan)
211 600 kr
(grunngebyr 174
180 kr)

-

(erstatter
vanlig
grunngeb
yr)

25 660 kr
250 000 kr

348 350 kr
(tilsvarer
dobbelt
grunngebyr
)

Politisk prosess
23.-26. november:
30. november:
1. desember:
15./16. desember:

Behandling i hovedutvalgene
Partssammensatt samarbeidsutvalg
Behandling i formannskapet
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

