
Status økonomi for P11,P12 og P13
2. tertial



Prosess 2 tertial

19.- 21. oktober Behandling i hovedutvalgene

Tirsdag 19. oktober. Kl. 12.00 Frist for innsending av politikerspørsmål til 2. tertialrapport 2021
(via politikerpost@drammen.kommune.no)

Fredag 22. oktober Frist offentliggjøring av svar på politikerspørsmål til 2. tertialrapport 2021.
(via politikkportalen).

Tirsdag 26. oktober Behandling i formannskapet

Tirsdag 2. november Behandling i kommunestyret

mailto:politikerpost@drammen.kommune


P11 – Utbygging og samferdsel
P12 – Vann og avløp





P11 – Utbygging og samferdsel

Driftsbudsjett:
• Merforbruk på om lag 1 million kroner per 2. tertial. 

• Det er en utfordring å realisere innsparingstiltakene som er vedtatt i økonomiplan 
2021-24 fullt ut på grunn av:
• Forskriftsfestede krav.

• Forpliktelser knyttet til avtaler og kontrakter

• Planlagte vedlikeholdsoppgaver utsettes for å veie opp for urealiserte 
innsparingskravslik at det totalt sett styres mot budsjettbalanse for året.



P11

Driftsbudsjett forts.:
• Programområdet har merkostnader og tapte inntekter på 3,7 millioner kroner som følge av 

pandemien i 2. tertial. 
• Vedtaket om gratis leie av park og gategrunn til handel og servering, som tiltak for å avhjelpe 

serveringsbransjen under pandemien, medfører også inntektstap. 

• Utgifter til vakthold ved vaksinering og økt bruk av utearealer under pandemien. 

• Tapte parkeringsinntekter

• Forutsetningen om økte parkeringsinntekter med gjeldende parkeringssatser kan ikke innfris. 

Oppsummert: Det forventes at programområdet går i balanse ved årets slutt forutsatt at 
programområdet kompenseres for økte kostnader og tapte inntekter som følge av koronapandemien



P11

Investeringsbudsjett.:
• Programområdet har en investeringsramme på 243,9 millioner - etter overføring av 

midler til ikke sluttførte prosjekter fra 2020. 

• Utfordringer med å ferdigstille prosjekter innen årsslutt eller forsinkelser på 
fakturering, kan medføre at mindre deler av disse investeringene forskyves til 2022.

• I delen av investeringsrammen som gjelder ny bybru er det forventet et merforbruk i 
2021 på 25 millioner. Dette skyldes i all hovedsak forsering av arbeider med midlertidig 
gangbru, som gjør at kostnadene kommer i 2021 og ikke i 2022, som tidligere forutsatt



P12

Driftsbudsjett:
• Grunnet streng kulde vinteren 2020/21 har det oppstått mange vannlekkasjer på 

ledningsnettet. 

• De mange vannlekkasjene har medført behov for økt kjøp av vann fra Glitrevannverket. 
Dette vil gi et merforbruk på cirka 3 millioner kroner i 2021. 

• Noen oppgaver som ble betydelig større enn antatt og har vist seg å gi behov for 
oppbygging av nye elementer vil bli overført fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett.
• En stor reparasjon i det kommunale ledningsnettet

• Ny blåsemaskin til det biologiske trinnet på Solumstrand renseanlegg 

• Bygningsmessige utbedringer på Bokerøya renseanlegg 

• På inntektssiden er det kun fakturert én av totalt tre terminer. Det antas at inntektene 
blir lik eller noe høyere enn budsjettert 



P12

Investeringsbudsjett:

• Sammendrag status investeringer P12 Vann, avløp og renovasjon har hittil i år brukt 
85,1 millioner kroner. Årsbudsjett er på 200 mill. kr

• Basert på tidligere års erfaring forventes det at regnskapsførte kostnader blir i henhold 
til vedtatt budsjett, men det kan være at en andel av fakturaene kommer inn slik at de 
må belastes neste år. 



Økonomistatus – 2. tertial 2021
Arealplan, klima og miljø, P13





Forholdet til kommuneplanens samfunnsdel

Tjenesteområdet Arealplan, miljø og klima er sentral tilrettelegger for

• Kommunens ambisjoner for en bærekraftig bolig og næringsvekst

• Kommunens visjon – et godt sted å leve

• Drammen skal bli Norges grønneste kommune

• Omstillingsdyktig næringsliv – Drammen er et næringssentrum

• Attraktive byer og tettsteder – Drammen skal være det foretrukne 
regionsenteret nasjonalt

• Deltagende innbyggere i stedsutviklingen



P13 Arealplan, klima og miljø - økonomisk 
status 2. tertial

Status

Programområdet har et mindreforbruk på 2,4 millioner kroner pr. 2. tertial. 

Korrigert for inntektsbortfall som knyttes til pandemien, har programområdet 
et mindreforbruk på 3,7 millioner kroner. Det forventes et mindreforbruk på 4 
millioner kroner ved utgangen av året.



P13 Arealplan, klima og miljø - økonomisk 
status 2. tertial



Status og vurdering

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanser og refusjonsinntekter. 

• I tillegg har Geodata og Byggesak merinntekter på til sammen 1,4 millioner kroner.

• Uforutsette utgifter til å begrense forurensning og til å gjennomføre miljøundersøkelser for virksomheten 
Landbruk og miljø. 

• Av totalt 997 vedtak i byggesaker er det 53 saker hvor kommunen har måttet frafalle gebyr på grunn av 
oversittelse av lovpålagte saksbehandlingsfrister. Gebyrbortfallet utgjør 1,7 millioner kroner per 2. tertial. 
Dette er en halvering av tapte saksbehandlingsgebyrer sammenlignet med 2020.

• Det er mindreforbruk på innkjøp av konsulenttjenester til arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette 
skyldes forskjøvet fremdrift i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

• Formannskapet har vedtatt at det ikke skal faktureres for søknader om skjenkebevilling. Det medfører tapte 
inntekter på 1.3 millioner kroner for programområdet.


