Arbeidet med forslaget til økonomiplan

• Forslaget er forankret i politisk plattform,
veivalgsdokumentet og signaler fra
fellesnemnda
• Budsjettet er utarbeidet med et
overordnet perspektiv og må ses på som
et rammebudsjett
• Det legges opp til et mer detaljert og
konkretisert budsjett til behandlingen av
1. tertialrapport i juni

Økonomiske forutsetninger og handlingsregler

• Økonomiske handlingsregler for å sikre et
nødvendig handlingsrom
• God styring av økonomien kjennetegnes
ved …
… balanse i løpende drift,
… ikke for høy lånegjeld
… reserver i disposisjonsfond

Økonomiske forutsetninger og handlingsregler

• Drammen kommune skal ha …

… en fondsreserve på minst tre
prosent av brutto driftsinntekter
… et rentesikringsfond på minst én
prosent av samlet lånegjeld,
eksklusiv gjeld til Husbanken
knyttet til startlån

Økonomiske forutsetninger og handlingsregler

• Drammen kommune skal ha
egenfinansiering av investeringer
15 prosent av ikke-rentable investeringer
(korrigert for tilskudd og merverdiavgift)

Det forventes at denne andelen økes til
minst 20 prosent over en tiårsperiode
(Veivalg: 20-25 prosent)

Økonomiske forutsetninger og handlingsregler

• Drammen kommune skal ikke ha
eiendomsskatt
• Forventning om 2,5-3 prosent
effektivisering

Økonomiske forutsetninger og handlingsregler

• Drammen kommune har ambisjoner om
et høyt investeringsnivå
Fellesnemnda har gitt føringer om et
investeringsnivå på 1,1 milliarder kroner
pr. år.
Dette tilsvarer det som samlet ligger inne
i de tre kommunenes gjeldende
økonomiplaner

Harmonisering av tjenester og priser

• Ulike gebyrer, satser, struktur og
systemer i dagens tre kommuner på
grunn av ulike politiske prioriteringer
• Behov for harmonisering innen en rekke
områder
Avgifter
Gebyrer
Egenandeler
Kvalitet
Tilgjengelighet

• Kommunale tjenester skal leveres med
like høy kvalitet uavhengig av hvor du bor

Harmonisering av tjenester og priser

• Rådmannen opererer med tre kategorier:
Dette må harmoniseres før 1. januar 2020
Dette må harmoniseres i løpet av 2020, i forkant av arbeidet med
budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-24
Dette må harmoniseres i løpet av kommunestyreperioden

• Forhold som må harmoniseres i 2019, er
innarbeidet i forslaget til budsjett for
2020
Gebyrsatser for selvkostområder
Egenbetalingssatser for helsetjenester, hjemmetjenester og
institusjon
Tjenestekvalitet, som blant annet kriterier for tildeling av praktisk
bistand og bruk av startlån

Harmonisering av tjenester og priser

• Priser, inkludert ordningen med
søskenmoderasjon i SFO/AKS
harmoniseres fra 01.01.20
•
•

30 prosent for barn nummer 2
50 prosent fra og med barn nummer 3

• Moderasjonsordninger knyttet til inntekt
harmoniseres fra 01.08.20
• Ordningen med gratis barnehageplass
harmoniseres fra 01.01.20
• Innslagspunktet for gratis barnehage
foreslås til 3,5G

Harmonisering av tjenester og priser

• Vann- og avløpsgebyrene er ulike i
dagens tre kommuner og harmoniseres
• Husstander med gjennomsnittlig
vannforbruk får en gebyrendring for vann
og avløp på …:
•
•
•

3,4 prosent økning i Drammen
6,2 prosent økning i Nedre Eiker
11,4 prosent reduksjon i Svelvik

Harmonisering av tjenester og priser

• De ulike gebyrregulativene innenfor planog byggesak samordnes
• Fra 2020 følger mottak av
trygghetsalarmer samme modell som
Nedre Eiker og Svelvik har hatt
• Det foreslås en timesats for praktisk
bistand etter sosial profil som skjermer
lavinntektsgrupper med inntekt under 3G

Det økonomiske bildet

• Drammen vil ha 5.771,7 millioner kroner i
frie inntekter fra skatt og rammetilskudd i
2020
3.016,3 millioner kroner i skatteinntekter
2.755,4 millioner kroner i rammetilskudd

• 100.698 innbyggere pr. 2. kvartal 2019
• SSBs MMMM-prognose for 2040 tilsier
118.642 innbyggere
• Alderspensjonister øker raskere enn
yrkesaktive

Det økonomiske bildet

• Driften i de tre kommunene videreføres
fra 1. januar 2020
• For å kunne videreføre dagens drift
brukes alle kommunens løpende
inntekter til å dekke løpende utgifter
• Bemanningen nedjusteres med 100
årsverk som følge av sammenslåingen
• Rom for å ta ut ytterligere 50 årsverk som
effektivisering
• I tillegg behov for ytterligere omstilling

Det økonomiske bildet

• Ikke rom for 15 prosent egenfinansiering
på investeringene i 2020
• Egenfinansiering på 83,6 millioner kroner
dekkes av disposisjonsfondet i 2020
• Høyt investeringsnivå krever et årlig
driftsoverskudd

Det økonomiske bildet

• Rådmannen legger til grunn at dagens
drift må ned med 150 millioner kroner
(ca. 2 prosent) for å sikre egenkapital til
investeringer og skape et politisk
handlingsrom
• Prosess rundt dette starter i januar 2020

Det økonomiske bildet

• Krevende omstilling som må skje gradvis
• Rådmannens vurdering er at det er mulig
å ta ned driften med 150 millioner kroner
over en treårsperiode
2021: Reduksjon på 50 millioner kroner
2022: Reduksjon på ytterligere 50 millioner kroner
2023: Reduksjon på ytterligere 50 millioner kroner

• Bruken av disposisjonsfondet vil avta i
takt med redusert driftsnivå
• Budsjettet går i pluss med avsetning til
disposisjonsfondet mot slutten av
økonomiplanperioden
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Det økonomiske bildet

• Omstillingen starter i første halvår 2020
• Kommunalsjefene får i oppdrag å
synliggjøre tiltak innenfor sine områder
for å redusere driftsutgiftene
• Alle virksomheter skal ikke redusere
driften like mye
• Første halvår 2020 skal brukes til å
vurdere virkningen av en samlet
reduksjon på inntil 150 millioner kroner
• Forslagene synliggjøres i 1. tertialrapport

Hovedtall i forslaget til økonomiplan

Beløp i millioner kr

2020

2021

2022

2023

Skatt, rammetilskudd og andre sentrale
inntekter

6 059,0

6 047,9

6 067,1

6 107,7

Programområdenes rammer og sentrale
utgifter

5 939,7

5 902,0

5 838,2

5 790,3

119,3

120,3

145,4

175,6

0

25,6

83,4

141,9

83,6

74,4

16,6

-

-

-

-

41,9

83,6

100,0

100,0

100,0

Finansielle poster
Netto driftsresultat
Bruk av disposisjonsfondet
Overføring til disposisjonsfondet
Overført til investeringsregnskapet
(egenfinansiering

Utvikling av disposisjonsfondet
Beløp i millioner kroner

2020

2021

2022

Saldo disposisjonsfond pr. 01.01. (prognose)

554,6

471,0

396,6

Budsjettert brukt (rådmannens forslag)

-83,6

-74,4

-16,6

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond

2023

380,0

41,9

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12. (prognose)

471,0

396,6

380,0

421,9

Generell reserve (tilsv. 3% av bto driftsinnt.)

216,0

224,5

224,4

225,1

Rentesikringsfond (1% av bto lånegjeld)

86,0

90,6

95,0

99,3

«Eier-risikofond

20,0

20,0

20,0

20,0

Handlingsregelens reservekrav pr. 31.12

322,0

335,1

339,4

344,4

Avsetning utover handlingsregelens krav

148,9

61,5

40,6

77,6

Investeringsbudsjettet

• Det er ikke tatt stilling til prosjekter som er
angitt som behov eller under planlegging
• Fokus på ferdigstilling av igangsatte prosjekter
• Midler til utredning og planlegging
• Tatt høyde for mulige investeringer i
udisponerte investeringsrammer utover i
perioden
• Samlet vurdering av investeringsprosjektene
gjøres i løpet av 2020

Investeringsbudsjettet fordelt på programområdene

Programområde

2020

2021

2022

2023

P01 Skole
P02 Barnehage
P06 Hjemmetjenester og Institusjon
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
P09 Kultur, idrett og frivillighet
P11 Utbygging og samferdsel
P12 Vann, avløp og renovasjon
P14 Ledelse, styring og administrasjon
Drammen Eiendom KF
P19 Sentral poster -udisponert

197,9
23,4
111,2
25,8
83,1
197,7
103,3
35,2
65,1
0,0

90,9
3,4
11,2
20,8
8,1
92,7
103,3
34,2
65,1
670,3

10,9
3,4
11,2
20,8
8,1
77,7
103,3
34,2
65,1
765,3

10,4
3,4
11,2
20,8
8,1
77,7
103,3
34,2
65,1
765,8

2020 2023
310,1
33,6
144,6
88,2
107,4
445,9
413,2
137,9
260,4
2201,5

842,7

1 100,0

1 100,0

1 100,0

4 142,7

Totalsum

Investeringsprosjekter

• Utbyggingen på Fjell skole ferdigstilles i 2021
• Utvidelse av Brandengen skole ferdigstilles i
2021
• Bydelshuset på Fjell rehabiliteres for å gi plass
til Fjellhagen barnehage og helsestasjonen
• Fotballhall på Åssiden
• Åsen – utbyggingsavtale om infrastruktur
• Spiraltunnelen

Investeringsprosjekter

• Nye tilrettelagte boliger på Åskollen
• Planleggingen av heldøgns omsorgsplasser i
Krokstadelva videreføres
• Utleieboliger for vanskeligstilte
• Drammensgården
• Fornying/rehabilitering av vei, vann og avløp
• Oppgradering av bygninger

Programområdenes rammer
Økonomiplan
2020 2021 2022
Budsjett 2019, tre kommuner
Tekniske justeringer
Lønnsoppgjør 2019
Endringer fra 2019 til 2020
Vedtatt dimensjonert bemanning
Lønns- og prisvekst (omregning fra 2019 til 2020 kroner)
Konsekvensjustert ramme
Justering for befolkningsendring (demografi)
Effektiviseringskrav
Harmonisering
Nye tiltak
Ramme 2020-2023

2023

Programområdenes rammer
Beløp
kroner
Beløpi imillioner
millioner
kroner

2020

2020

2021

2022

P01
Skole
1 088
Saldo– disposisjonsfond
pr. 01.01. (prognose)

P10
– Medvirkning
554,6
471,0og lokaldemokrati
396,6

P02
– Barnehage
Budsjettert
brukt (rådmannens forslag)

P11
– Utbygging-74,4
og samferdsel
-83,6
-16,6

814

P03
– Forebyggende
Budsjettert
avsetningtjenester
til disposisjonsfond 391
P04
Helse
315
Saldo– disposisjonsfond
pr. 31.12. (prognose)

P12 – Vann, avløp og renovasjon

P05
– Mennesker
med 3%
nedsatt
Generell
reserve (tilsv.
av bto driftsinnt.)338
funksjonsevne
Rentesikringsfond (1% av bto lånegjeld)
P06 – Hjemmetjenester og institusjon
963
«Eier-risikofond
P07 – Rus og psykisk helse
162
Handlingsregelens reservekrav pr. 31.12
P08 – Sosialtjeneste, etablering og
368
bolig
Avsetning utover handlingsregelens krav

P13
– Arealplan396,6
og miljø 380,0
471,0
P14
– Ledelse, 224,5
styring og 224,4
216,0
administrasjon
86,0
90,6
95,0
P15 – Samfunnssikkerhet
20,0
20,0
20,0
P16 – Næringsutvikling
322,0
335,1
339,4
P17 – Arbeid og inkludering
148,9
61,5
40,6

P09 – Kultur, idrett og frivillighet

P18 – Politisk styring

277

2023
2020

6
380,0
81

-137
41,9
48
421,9
414
225,1
99,3
91
20,0
12
344,4
0
77,6
25

Politisk behandling

12.11.
19.11.
10.12.

Hovedutvalgene
Formannskapet
Kommunestyret

Politisk behandling av forslaget til økonomiplan

• Spørsmål fra folkevalgte:
Første frist for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan
2020-23 er mandag 4. november kl. 1200
• Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikerportalen mandag 11. november
innen kl. 1500

Politisk behandling av forslaget til økonomiplan

• Spørsmål fra folkevalgte:
Første frist for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan
2020-23 er mandag 4. november kl. 1200
• Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikerportalen mandag 11. november
innen kl. 1500
• Andre frist for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan
2020-23 er torsdag 14. november kl. 1200
• Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikerportalen fredag 22. november
innen kl. 1500

Spørsmål sendes
samlet fra partiene til
politikerpost@drmk.no

