
Hvordan ser det 
økonomiske bildet ut?

Budsjettseminar
29. og 30.09.2021



Disposisjon

Status per 2. tertial 2021

Utfordringsbildet 2022-2025

• Oppdatert handlings- og økonomiplan

• Demografi (befolkningsutviklingen)  

• Finansbudsjettet

• Utbytte

• Pensjon

• Disposisjonsfond

Investeringer fra 2022



Status 2021 



Driftsregnskapet – status per 2. tertial 

 Beløp i 1000 kroner Regnskap hiå 

2021 

Revidert hiå 

2021

Avvik hiå 

2021

Avvik hiå 

2021 ex. 

covid-19

Revidert 

budsjett 

2021

Skatt og rammetilskudd -4 097 437 -4 048 990 48 447 48 447 -6 180 984

Andre sentrale inntekter -171 958 -173 402 -1 444 -1 444 -269 854

Sentrale utgifter – pensjon mv 402 242 407 751 5 509 5 509 945 627

Programområdenes rammer 3 626 882 3 529 236 -97 646 -8 061 5 361 926

Finansielle poster 96 804 104 014 7 210 7 210 132 965

Netto driftsresultat -143 467 -181 391 -37 924 51 661 -10 320

Resultatgrad* 0,13 %

Årsoppgjørsdisposisjoner

Bruk/avsetning disposisjonsfond 3 0 -3 0 -70 778

Bruk/avsetning bunde fond 0 0 0 0 0

Bruk/avsetning VA-fond 0 0 0 0 12 298

Overført til investeringsregnskapet (egenfinansiering) 0 0 0 0 68 800

Årsresultat -143 464 -181 391 -37 927 51 661 0



Sentrale inntekter: skatteinngangen per august
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Skatteutviklingen i 2021
Akkumulert vekst per måned i forhold til budsjett

Drammen bud. 2021
(7,4% endring)

Regnskap Drm.
kommune

Regnskap landsbasis

Landet budsjett 2021
(8,6% endring)

Akkumulert skattevekst per august er 11,1% i Drammen og 11,7% 
på landsbasis



Korona økonomi 
oppsummert

I 1.terial kompenserte Rådmannen 110,3 millioner 
kroner hvorav 9,8 millioner kroner var knyttet til 
vaksinasjon. 

Programområders merutgifter knyttet til pandemien 
påløper seg i 2.tertial til 89,5 millioner kroner hvorav 
71,6 millioner kroner til korona beredskap og 17,9 
millioner kroner til vaksinasjon. 

Programområdene melder ytterligere 
pandemirelaterte kostnader ut året på 57,8 millioner 
kroner fordelt på 43,8 millioner kroner til korona 
beredskap og 14 millioner kroner til vaksinasjon. 

Totale inntekter knyttet til korona pandemien er på 
227,8 millioner kroner fordelt på 204,1 millioner 
kroner til korona beredskap og 23,7 til vaksinasjon. 

Estimert merforbruk for hele 2021 er 29,9 millioner 
kroner gitt at det ikke kommer ytterligere 
finansiering. (Korona beredskap -11,8 millioner og -
18 millioner knyttet til vaksinasjon)



Behandling av 2. tertialrapport



Utfordringsbildet 2022-2025  



Styringssignaler – vedtak rammesaken   
Kommunestyret ber rådmannen i arbeidet med Handlings- og økonomiplan for 2022-25 legge til grunn 

følgende styringssignaler om prioritering, oppdrag og politisk involvering:

1. De finansielle handlingsreglene fastsatt i Kommunens økonomireglement videreføres. 

2.   Det styres mot et netto driftsresultat på 0,8 % i 2022 økende til 1,75% i 2025.

3. Investeringsrammer og investeringsprosjekter fastsatt i forbindelse med økonomiplan 

videreføres. Det innarbeides ikke nye større prosjekter, men innarbeidede prosjekter kan 

korrigeres med endrede kostnader etter kvalitetssikring. Vann- og avløpsprosjekter vurderes 

separat. 

4. Bruk av disposisjonsfond skal være på nivå med gjeldende økonomiplan. 

5. Det legges til grunn gjennomgang og fornyet fordeling av økonomiske rammer mellom 

hovedutvalg og mellom programområder. Grunnlaget skal være basert på fremtidig 

utgiftsbehov. 

6. Det søkes å identifisere tiltak og konsekvenser av økonomisk innsparingstiltak på samlet 3% 

av brutto driftsinntekter. Målet er å innarbeide 2% i handlings- og økonomiplanen.

7. Det legges opp til medvirkning i hovedutvalgene og formannskapet drøfting av tiltak som 

utredes for å identifisere innsparingsmulighetene.



Styringssignaler vedtak rammesaken (2)   
8. Følgende politikkområder, mål, strategier eller utredninger skal fokuseres og prioriteres høyere enn 

andre i arbeidet med handlings- og økonomiplan:

 En Drammensmodell, med utgangspunkt i Telemarksmodellen, for et anstendig og trygt arbeidsliv 

sammen med partene i arbeidslivet.

 Sosiale boliger, det skal iverksettes arbeid som bygger på to konkrete mål. Flere skal få mulighet til å 

kjøpe egen bolig og gjengsleie som prinsipp for fastsettelse av kommunal husleie må differensieres.

 Fortsatt satsning på heltid. Alle stillinger som lyses ut skal som hovedregel være heltidsstillinger med 

fast ansettelse

 Minimum 2 lærlinger pr 1000 innbygger. Disse skal som hovedregel ansettes i 100%  stillinger i 

kommunen etter endt læretid.

 Harmonisering av støtte til drift av idrettsanlegg. Tiltak for harmonisering av støtte til idrettsanlegg skal 

prioriteres i planarbeidet.

 Vi skal gjennomføre en helhetlig satsning på alle kommunedeler og lokalsamfunn, basert på hvilke 

kvaliteter og utviklingsmuligheter hvert enkelt sted har, og hvilke behov de har for å styrke og ivareta 

disse.

 Vi vil satse på forebyggende folkehelse i Drammen. Dette skal skje gjennom målrettet arbeid for at 

flest mulig innbyggere i Drammen skal ha god tilgang på nærnatur.



Økonomiplan justert etter 1. tertial 
 Beløp i 1000 kroner 

 Revidert 

budsjett per 

1. tertial 2021 

 Økonomiplan 

2022 

 Økonomiplan 

2023 

 Økonomiplan 

2024 

 Økonomiplan 

2025 

Skatt og rammetilskudd -6 178 707 -5 987 351 -5 998 440 -6 020 068 -6 050 809

Andre sentrale inntekter -255 600 -197 597 -186 900 -182 206 -180 832

Sentrale utgifter – pensjon mv 945 627 857 957 847 729 815 847 815 847

Programområdenes rammer 5 345 395 5 092 948 5 066 426 5 051 962 5 051 962

Finansielle poster 132 965 191 903 230 320 266 217 270 951

Netto driftsresultat -10 320 -42 141 -40 865 -68 248 -92 881

Resultatgrad* 0,13 % 0,55 % 0,53 % 0,89 % 1,21 %

Årsoppgjørsdisposisjoner

Bruk/avsetning disposisjonsfond -70 778 0 0 0 0

Bruk/avsetning bunde fond 0 0 0 0 0

Bruk/avsetning VA-fond 12 298 11 321 9 552 10 436 0

Overført til investeringsregnskapet (egenfinansiering) 68 800 84 100 126 100 103 300 103 300

Årsresultat 0 53 280 94 787 45 488 10 419

Bruk/avsetning disposisjonsfond i gjeldende økonomiplan -35 389 -39 880 16 546 0

Salderingsbehov etter bruk/avsetning disposisjonsfond 17 891 54 907 62 034 10 419

*) Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter

Forutsetninger
Frie inntekter er oppdatert
med forutsetninger i årets 
kommuneproposisjon og 
befolkningsprognose MMM med 
faktisk befolkningstall per 
1.1.2021.

Programområdenes rammer er 
basert på vedtatt ØP 2021-2024 og 
varige endringer i 1. tertial-
rapport. Nye tiltak er foreløpig ikke 
innarbeidet.

Finansielle poster er oppdatert 
med nyeste rente-bane etter 
Norges Banks heving av 
styringsrenten 23.9.2021. Samme 
lånenivå som i vedtatt ØP 2021-
2024. 



Økte demografiutgifter i Drammen – men også behov for 
omfordeling

Kraftig vekst i eldre 
aldersgrupper vil gi 
betydelig økt 
utgiftsbehov innenfor 
pleie og omsorgstjenester 
framover.

Samtidig vil lavere antall 
barn og unge gi redusert 
utgiftsbehov innenfor 
barnehage og skole. Det 
vil være krevende å 
redusere utgiftene i takt 
med lavere barnetall. 



Finansbudsjettet – høyere rentebane

Oppdatert etter Norges Banks 
heving av styringsrenten 23. 
september

Tabellen nederst i lysarket viser 
beregnet økning i Lånefondets 
renteutgifter basert på markedets 
forventninger (budsjettrente).  
Denne ligger noe lavere enn 
rentekurven til Norges Bank. 

Budsjettrenten for innlån er på 
0,87% i 2021. Foreløpig
budsjettrente for 2022 er på 
1,60% - stigende til 2,31% i 2025



Utbytte fra aksjeselskaper

• Foreløpig anslag for perioden 2022-2025 er basert på gjeldende økonomiplan. 

• Faktisk utbytte i 2021 er 12 millioner kroner høyere enn anslaget for 2022

Mill. kroner

Opprinnelig 

budsjett    

 2021

Revidert 

budsjett 

2021

Anslag 

regnskap 

2021

2022 2023 2024 2025

Glitre Energi AS -57,5 -65,8 -65,8

Glitre Energinett Holding AS -4,8 -4,8 -5,1

Vardar AS -7,8 -7,8 -7,8

Lindum AS -22,5 -23,7 -23,7

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS -2,0 -15,0 -15,0

Drammen Kino AS 0,0 0,0 0,0

D-Park AS -2,0 -2,0 -2,0

Forventet utbytte 2022-2024 - foreløpig anslag -96,6 -119,1 -119,3 -107,3 -108,3 -108,3 -108,3



Disposisjonsfond – prognose per 1. tertial

Beløp i millioner kroner 2021 2022 2023 2024

Anslag disposisjonsfond per 1.1 i ØP 2021-2024 458,3 424,1 385,7 405,6

Saldo disposisjonsfond per 1.1. 608,8 538,0 502,6 462,7

Vedtatt budsjett - avsetning ØP 2021-2024 16,5

Vedtatt budsjett - bruk ØP 2021-2024 -49,1 -35,4 -39,9 0,0

Bruk 1. tertialrapport -21,6

Saldo disposisjonsfond per 31.12 (prognose) 538,0 502,6 462,7 479,3

  Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 231,8 228,4 229,2 230,3

  "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) 342,4 341,6 347,7 352,6

Avsetning ut over handlingsreglenes krav 195,6 161,1 115,0 126,6

Prosent av brutto driftsinntekter 6,96 % 6,60 % 6,06 % 6,24 %

Faktisk disposisjonsfond per 1. januar 2021 er betydelig høyere enn lagt til grunn i prognosen i 
økonomiplan 2021-2024



Investeringer   



Investeringer 

Nåværende økonomiplan 

• 12 års investeringsplan fastsatt av kommunestyret høsten 2020.

• Gjennomsnitt på 900 millioner kroner pr. år. 

• Totalbeløpet fordeles mellom løpende rammer for oppgradering og fornyelse av eksisterende 

eiendeler og nye større prosjekter. 

Rammesaken i juni 2021 

• De finansielle handlingsreglene fastsatt i Kommunens økonomireglement videreføres. 

• Investeringsrammer og investeringsprosjekter fastsatt i forbindelse med økonomiplan videreføres. 

Det innarbeides ikke nye større prosjekter, men innarbeidede prosjekter kan korrigeres med 

endrede kostnader etter kvalitetssikring. 

• Vann- og avløpsprosjekter vurderes separat. 



Større enkelt prosjekter 300

Rammer til oppgradering 400

Vann/ avløp 200

Totalt pr. år.  (millioner kroner) 900

Fordeling av investeringer 
Gjennomsnitt pr. år pr. år



Store enkeltprosjekt 

12 års investeringsplan 



Kostnadsutvikling   

• Internasjonale forhold har gitt en markant økning i materialpriser 

• Usikkerhet med hensyn på entreprisemarkedet etter pandemien

• Kostnadsutvikling må bearbeides i kvalitetsikringsprosesser (KS1 og KS2) for 

respektive prosjekter

• Prisvekst innarbeides i økonomiplaner



Driftskonsekvenser av økte investeringer 

• Økte rente og avdragskostnader 
100 millioner kroner i økt lån koster 6-7 millioner kroner/år

• Økte driftskostnader 

• Økte avgifter vann og avløp 

• Økt krav til egenfinansiering fra drift eller disposisjonsfond
15% av 100 millioner kroner utgjør 15 millioner 



Fremdrift 
Når Hva

29-30. september Budsjettseminar for Formannskapet og gruppeledere. 

13.oktober Statsbudsjettet 2021 legges frem

4. november Rådmannens forslag fremlegges

19. november Behandling i rådene

23.november

kl.12.00

Frist for spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan

(via politikerspørsmål)

27.november

kl.15.00

Svar på budsjettspørsmål fra folkevalgte til økonomiplan

(via politikkportalen)

24-26 november Behandling i hovedutvalgene

1. desember Behandling i Formannskapet

? Tilleggsinnstilling etter ny regjering har fremlagt sitt forslag til statsbudsjett

15.desember Behandling i Kommunestyret


