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Et annerledes år

• Etablering av en ny kommune

• Konsekvensene av pandemien

• Å etablere et driftsnivå som er 
økonomisk bærekraftig på sikt

• Store oppgaver hver for seg, og 
arbeidet har vært ekstra krevende 
når de har falt sammen i tid



Årsevaluering

• Evaluering er viktig i en lærende 
organisasjon

• Synliggjøre hva vi har lyktes med

• Avdekke forbedringspunkter på ulike 
områder

• Dette er vi stolte av

• Læringspunkter fra 2020



Den økonomiske situasjonen

• Netto driftsoverskudd på 63,6 
millioner kroner

• Driftsoverskuddet tilsvarer 0,8 
prosent av brutto driftsinntekter

• Netto driftsresultat er 49,5 millioner 
kroner bedre enn forutsatt i revidert 
budsjett

• Programområdene viser et samlet 
merforbruk på 3,9 millioner kroner

• Store variasjoner mellom 
programområdene



Den økonomiske situasjonen – P06

• Den største utfordringen er innenfor 
P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Merforbruk på 83,8 millioner kroner

• Balanse 2021

• Forslag til tiltak som følge av 
prosjektet Balanse 2021 
presenteres i 1. tertialrapport



Økonomisk handlingsrom

• Redusert bemanning (100 årsverk) 
før sammenslåingen

• Innsparingstiltak på 85,8 millioner 
kroner (må realiseres over tid)

• Arbeidet med å definere 
innsparingspotensialet vil fortsette

• Langsiktig investeringsplan er 
vedtatt av kommunestyret

• Disposisjonsfondet har gjort det 
mulig å innføre nødvendige 
endringer i driften over tid



Den første kommuneplanen

• Kommunens overordnete politiske 
styringsdokument

• Seks politiske satsingsområder med 
mål som må nås gjennom tverrfaglig 
arbeid

• Politisk ledelse har tatt lederrollen i 
utviklingen av kommuneplanens 
samfunnsdel

• Omfattende medvirkningsaktiviteter

• Vedtas i kommunestyret i november



Innbyggermedvirkning

• Nærutvalg etablert i alle ti 
kommunedelene

• Drammensmodellen trekkes fram 
som et godt eksempel nasjonalt

• Utvikling av den lokaldemokratiske 
verktøykassen

• Knutepunktene i startgropa

• Knutepunkt Strømsø 



Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Dette er vi stolte av:

• Samhandlingsstrukturer

• Bedre forståelse på tvers av 
tjenesteområder gjennom 
harmoniseringsarbeid

• Endringskompetanse - håndtering 
av pandemien

• Kompetanseutvikling i digitale 
verktøy og plattformer

Dette har vi lært:

• Tett kommunikasjon og 
informasjon med innbyggere

• Digitale løsninger som supplerer 
fysiske møtepunkter

• Særskilt fokus på sårbare barn og 
deres familier videre – tiltak mot 
uhelse

• Det tar tid å etablere en ny 
organisasjon. Arbeidet fortsetter.



P01 - Skole

• Digital utvikling

• Innføring av ny læreplan (LK20)

• Inkluderende barnehage og 
skolemiljø

• Organisasjonsutvikling

• Kompetanseutvikling

• Pandemien

• Harmonisering



P02 - Barnehage

• Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø

• Digital utvikling

• Vanntilvenning

• Fysisk aktiv læring

• Pandemi
• kohorter
• endret åpningstid

• Harmonisering



P03 - Forebyggende tjenester

• Knutepunkt og tverrfaglig samarbeid

• Forberedelser til ny reform i barnevernet

• "Under samme tak"

• Sommerjobber til ungdom

• Samhandling med brukere av tjenestene 
gjennom FIT – et digitalt tilbakemeldingsverktøy

• Alternativ tjenesteproduksjon gjennom bruk av 
digitale løsninger

• Samarbeid med frivilligheten

• Folkehelseprogrammet

• Pandemien

• Harmonisering



Hvor står vi nå?

• Kommuneplanens samfunnsdel blir 
vedtatt i løpet av året

• Arbeidet med styringsindikatorer er i 
gang, og dette kommer på plass i år

• Arbeidet med kommuneplanens 
arealdel er påbegynt

• Vi har fått på plass en styrings- og 
utviklingsmodell

• Nye arbeidsformer og rutiner er 
etablert, selv om mange har tilbragt 
ett år på hjemmekontor



Hvor står vi nå?

• Store økonomiske utfordringer 
innenfor P06, men prosjektet 
Balanse 2021 skal bidra til å løse en 
del av disse utfordringene

• Utfordringer innenfor 
barnehageområdet med synkende 
barnetall og overkapasitet

• Ytterligere behov for å se på 
ressursbruken i kommunen for å 
frigjøre midler til politiske 
prioriteringer



Hvor står vi nå?

• Pandemien preger oss fortsatt, og 
det er en omfattende jobb med 
vaksinering av innbyggerne samtidig 
som mange testes og smittespores

• Nærutvalgene er etablert og starter 
sin andre møterunde nå

• I tillegg har 2020 vist oss at 
Drammen kommune har 
medarbeidere som både har 
endringsevne og endringsvilje når 
krisen er et faktum og må 
håndteres




