


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



Helse, sosial og omsorg



Helse, sosial og omsorg (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P04 Helsetjenester 6.420 3.410 3.410 3.410

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

19.917 24.760 24.760 23.660

P06 Hjemmetjenester og institusjon 26.270 31.370 37.770 48.470

P07 Rus og psykisk helse 2.340 - 1.890 - 6.490 - 8.890

P08 Sosialtjenester, etablering og bolig* -377 - 7.192 - 13.607 - 13.607

Sum hovedutvalg 54.570 50.458 45.843 53.043

Korreksjoner i programområdenes rammer

• * Uttrekk for lavere bosetting av flyktninger



Helse, sosial og omsorg (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

P04 Helsetjenester 314.143 311.133 311.133 311.133

P05 Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

313.231 318.074 318.074 316.974

P06 Hjemmetjenester og institusjon 879.546 884.646 891.046 901.746

P07 Rus og psykisk helse 149.577 145.347 140.747 138.347

P08 Sosialtjenester, etablering og bolig* 406.366 399.551 393.136 393.136

Sum hovedutvalg 2.062.864 2.058.752 2.054.137 2.061.337

Korreksjoner i programområdenes rammer



P04 Helse

• Styrker rammen til Drammen 
helsehus i 2021

• Avslutte dagaktivitetstilbud ved 
Drammen helsehus pga
omdisponering av areal til 
enerom av smittevernhensyn

• Reduksjon i antall solo 
fysioterapihjemler



P04 Helse

• Robust helseberedskap

• Pandemien har vist at kommunen har 
god kompetanse om beredskap, 
er omstillingsdyktig og i stand til å yte 
gode tjenester også i en 
unntakstilstand.

• Pandemien vil være med oss i 2021 
også og tiltak må fortsette

• Programområdet er helt sentral i 
arbeidet med å sikre en robust og 
bærekraftig helseberedskap i 
kommunen.



P04 Helse

• Koronapandemien

• Etablert midlertidige avdelinger
• Prøvetakningstjeneste Korona
• Smittesporing

• Utvidelse av normal drift :
Smittevernkontoret, Isolasjonspost , 
Luftvegsklinikk, kommunelegetjeneste, 
Miljørettet helsevern, urent 
hjelpemiddelager 
• Prosjektføring av koronarelaterte 

kostnader



P04 Helse

• Legevakta
• Legevakta styrket i forrige 

økonomiplanhelårseffekt av tiltakene i 
2021 som følge av nye krav i 
akuttmedisinforskriften

• Driften betydelig utfordret og utvidet 
som følge av pandemien,

• Ordinær drift ved legevakten må 
opprettholdes samtidig



P04 Helse

Styrke rammen til Drammen Helsehus i 2021
• Har vært helt nødvendig å leie inn 

kvalifiserte sykepleiere fra byråer pga. 
rekrutteringsvansker

• Rådmannen foreslår å styrke helsehusets 
ramme i 2021 med 3 millioner kroner, som 
et engangstiltak.

Tilskudd til fastleger fra 1.6.2020 (RNB) -
helårseffekt

• Dette er et tilskudd etter regjeringens 
handlingsplan for allmennlegetjenesten 
som er øremerket til å styrke basistilskudd 
for fastlegene som allerede er etablert.



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Flere tjenestemottakere

• Forventer stor økning av personer 
med behov for bolig med heldøgns 
bemanning

• Generell styrking av 
programområdets rammer

• En av årets budsjettvinnere



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Medvirkning i tjenestene
• Utvikle tjenesten slik at brukerne har 

reell innflytelse på tjenestetilbudet.
• Må tenke nytt for å sikre reell 

medvirkning for tjenestemottakere 
med nedsatt funksjonsevne

• Brukernes egen stemme skal bli hørt
• Pårørende skal også gis mulighet for 

medvirkning.
• Det skal jobbes med å få på plass en 

ordning med brukerråd i 
programområdet.



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Avlastning og aktivitet
• Tilbys flere steder i kommunen.
• Utvikling og differensiering av tilbudene
• Den nye kommunen gir muligheter for 

samdrift mellom avlasting- og 
aktivitetssenhetene.

• Færre tjenestemottakere å forholde seg 
til, bedre samordning og totalt sett bedre 
kvalitet på tjenestene.

• Gir en smartere bruk av ressursene
• Mulighet for å gi avlastning på timebasis 

på dagsentrene før og etter skoletid.
• Økt aktivitet på alle dagsentrene ved at 

brukerne er der hele dagen.
• Fokus på en nyttig og meningsfull hverdag



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Øke bruk av mestrings- og 
velferdsteknologi

• Flere tar den i bruk

• Gevinster som bla økt trygghets- og 
frihetsfølelse, økt aktivitet, økt 
mestring og selvstendighet



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Pilotprosjekt for å øke kunnskapen om 
rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)
• Utprøving av opplæringsopplegg
• Øke kunnskapen om CRPD i kommunene
• Øke bruk av konvensjonen

• legges til grunn for alt arbeid om personer 
med nedsatt funksjonsevne i kommunen

• Implementering av rettighetene
• opplæring av kommunalt ansatte i 

forvaltning og tjenester

• Bidra i samarbeid med Bufdir. om 
opplæringsmateriell til bruk i kommunene



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Forslag til å styrke habilitering- og 
avlastningstilbud barn/unge med 
nedsatt funksjonsevne
• Engangsmidler fra regjeringen 

på 1,76 mill



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Heltidskultur
• Drammen kommune satser på heltid.

• Programområdet deltar med to av sju 
piloter i arbeidet 

• Rådmannen vil foreta en 
gjennomgang av tjenestetilbudet til 
personer med behov for heldøgns 
bemanning i løpet av 2021



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Kraftig vekst i befolkningsgruppene 
med omsorgsbehov

• Flere eldre, de eldre vil leve lengre 
og mange vil leve lengre med 
sykdom

• Lite som tilsier at økningen vil bli 
kompensert fullt med frie midler

• Generell styrking av 
programområdets rammer



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Kvalitetsreformen Leve hele livet
• Aldersvennlig samfunn
• Aktivitet og fellesskap
• Mat og måltider
• Helsehjelp
• Sammenheng i tjenestene

• Det aller meste av utviklingen i 
programområdet i perioden er i tråd med 
satsingsområdene i reformen Leve hele 
livet.
• Det er satt ned arbeidsgrupper som jobber 

med ulike områder av reformen og som vil 
legge fram forslag til tiltak og læringspunkter



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Mat og måltider
• God og riktig ernæring til beboere på sykehjem 

og mer matglede ved sykehjemmene
• Maten skal være tilpasset den enkeltes ønsker og 

behov og serveres i en hyggelig ramme

• Harmonisering av kjøkkendriften i kommunen
• Ulikheter som følge av tre ulike organiseringer i 

de tre tidligere kommunene
• Opprettholde kjøkkendrift i Svelvik
• Planlagt sykehjem i Krokstadelva skal ha kjøkken.
• Harmonisere for å gi likeverdig tilbud

• Likeverdig betyr ikke at det må være helt likt

• Rådmannen kommer tilbake med egen sak om 
ernæring og kjøkkendrift/mat og måltider



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Dreining av hjemmebaserte tjenester
• Driver svært effektivt i dag
• Må likevel se både på mulighet for ytterligere 

effektivisering og
• Spissing av tjenestene mot de som har størst 

behov

• Brukermedvirkning: Tjenestetilbud skal ta 
utgangspunkt i hva som er viktig for den 
enkelte

• Ivareta innbyggerne som hele mennesker, 
ikke bare deres sykdom og funksjonssvikt

• Hver enkelt skal kunne ta i bruk sine 
ressurser og opprettholde selvstendighet 
så lenge som mulig



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Økt bruk av mestrings- og 
trygghetsteknologi

• Evnen til å ta i bruk teknologi blir en 
viktig del av løsningen når tjenestene 
skal utvikles

• Bruken av teknologi bør øke allerede i 
2021 og det er avsatt midler til
implementering

• Noe av midlene blir øremerket til 
ressurser i virksomhetene som skal 
være dedikert arbeidet med 
implementering



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Bolig og omsorgsbygg - strategi for å 
møte fremtidens behov for 
heldøgnsomsorg for innbyggere som 
er 80 år og eldre
• Det legges til rette for bygging av nytt 

sykehjem i Krokstadelva

• Øvrig behov dekkes uten mer 
sykehjemsutbygging, opprettholder 
dagens sykehjem

• Satsing på hjemmebaserte tjenester

• Helhetlig strategi slutten av 2021



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Omsorgsboliger på Åskollen

• 19 rehabiliterte boliger klare i mai 
2021

• Trygghetsbemanning pluss 
hjemmetjenester

• Mestrings- og trygghetsskapende 
teknologi

• 10 nye sykehjemsplasser i Svelvik



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Nytt sykehjem i Krokstadelva
• Planlagt og videreført ut fra tidligere 

planer i tidligere Nedre Eiker

• Prosjektet er basert på 128 plasser 
(106 sykehjemsplasser og 22 
omsorgsboliger)

• Brutto kostnadsramme på 1000 
millioner kroner, eksklusiv utstyr og 
inventar

• Planlegges egen sak i løpet av 1. tertial 
2021



P06 Hjemmetjenester og institusjon

• Heltidskultur
• Hovedmålet er en kultur hvor heltid er 

normalen
• Fokuset for 2020 har vært videre 

kunnskapsbygging og involvering, og det 
gjennomføres ulike tiltak.

• I 2021 - rekrutteringstiltak, tiltak som 
sikrer riktig bruk av kompetanse og tiltak 
som reduserer innleie av vikarer.

• 5,3 millioner kroner fra Forskningsrådet til 
følgeforsking på denne satsingen ut 2023.

• Drammen har valgt ut sju piloter til å delta 
i denne prosessen, to piloter fra P05 og 
fem piloter fra P06.



P07 Rus og psykisk helse

• Den totale driftsrammen i 2021 er 
149 577 000 kroner

• Dette inkluderer:
• Innsparingstiltak på totalt kr. 5 650 000 

i forhold til budsjett 2020

• Nye tiltak på totalt kr. 7 990 000



P07 Rus og psykisk helse

Hovedgrep

• Dreining til et recoveryorientert
tjenestetilbud 

• Fagpersoner og familier har tro på at 
mennesker med psykisk helse- og 
rusutfordringer kan utvikle seg og få 
et bedre liv



P07 Rus og psykisk helse

• Recoveryorientering – selvstyring og 
selvbestemmelse
• Den enkelte bruker i førersetet: «hva 

er viktig for deg»

• Håp, identitet, tilhørighet, deltakelse 
og personlig ansvar

• Erfaringsmedarbeidere bidrar med sin 
erfaring til brukervennlighet og 
systemutvikling

• Ansatte lytter, undersøker muligheter, 
informerer og introduserer verktøy



P07 Rus og psykisk helse

• Etablering av Nedre Eik gård
• Arbeid

• Bolig

• Fellesskap

• Rehabilitering – en vei inn til 
selvhjulpenhet 

• Et tilbud for de som er motivert og 
selv ønsker det – forutsetningen er 
fullstendig rusfrihet

• 5 beboere i løpet av våren 2021



P07 Rus og psykisk helse

• Flere skal få den hjelpen de trenger, 
lokalt i Drammen
• Styrket lavterskeltilbud – tidlig hjelp

• Raskere etablering av tjenester til de 
som trenger det – rett hjelp til rett tid
• Avklaringsboliger

• Samhandling 

• Gradvis omstilling til brukerstyrte 
dagsentertilbud 



P 07 Rus og psykisk helse

• Tilskudd til tiltak med helse- og 
sosialformål

• Budsjettramme fra 2020 opprettholdes 
med 6.7 millioner kroner

• Søknadsfristen var 10. november 2020 
for tilskudd i 2021

• Sak med forslag til prioritering i februar 
2021



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Den totale driftsrammen i 2021 er 406 
366 000 kroner

• Dette inkluderer blant annet:

• Innsparingstiltak på totalt kr. 2 800 
000 i forhold til budsjett 2020

• Kostnadsreduksjon på grunn av 
færre bosettinger av flyktninger enn 
planlagt med 8 800 000 kroner

• Styrking av sosialhjelpsbudsjettet 
med 10 000 000 kroner



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Strømsø 2030 – områdesatsing

• Flere beboere i området skal få 
styrket sine levekår gjennom varig 
forbedring av tjenester og 
nærmiljøkvaliteter

• 10 årig intensjonsavtale med KMD

• Programbeskrivelse er under 
utarbeidelse



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Koordinert innsats mot 
levekårsutsatte barnefamilier

• Kompetanseteam levekår 
• Samarbeider med det øvrige 

hjelpeapparatet i alle kommunedeler

• Gir råd og veiledning i enkeltsaker

• Bistår i møter med familier

• Bidrar med kompetanseheving



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Sosiale tjenester i NAV
• Økonomisk sosialhjelp
• Kvalifiseringsprogram
• Råd og veiledning

• Målet er å hjelpe flest mulig til å bli 
selvhjulpen

• Pandemien har store konsekvenser
• Høy arbeidsledighet
• Vanskeligere å komme i arbeidsrettede 

tiltak/ arbeidspraksis
• Gruppebaserte kvalifiseringstiltak er 

vanskelig å gjennomføre 



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Etter pandemien forventes det 
resultater av planlagte tiltak, som har 
vist effekt
• Aktivitetsplikt som vilkår for sosialhjelp, 

for flest mulig

• Økt bruk av kvalifiseringsprogram

• Økt innsats for at flere flyktninger går over 
i arbeid etter introduksjonsprogram

• Målrettet innsats for at flere barnefamilier 
med sosialhjelp, og eiepotensial, skal få 
kjøpe sin egen bolig



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Flere skal eie sin egen bolig
• En trygg og god bosituasjon øker den 

enkeltes forutsetning for å mestre eget liv

• Å eie egen bolig er i de fleste tilfelle mer 
økonomisk gunstig enn å leie

• Startlån er det viktigste virkemiddelet 
for at vanskeligstilte kan bli boligeiere

• Rådmannen foreslår en startlånramme 
på 450 millioner kroner

• Det vil kunne hjelpe ca. 300 
vanskeligstilte familier til å bli boligeier



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Bosetting av flyktninger

• Pandemien har gjort at det vil bli 
bosatt færre enn planlagt i 2020

• Anmodningen fra IMDi for 2021 er 
på 55 flyktninger,  mens det var på 
85 i 2020

• Flyktningetjenesten jobber helhetlig 
med familiene, med særskilt fokus 
på koordinert oppfølging av familier 
med barn 



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Krisesenteret
• Krisesenteret har fått endrede betingelser 

som følge av at kommunen nå er alene om 
driften

• Rådmannen vil utrede muligheter for 
samlokalisering av manns- og 
kvinneboligen frem mot 1. tertialrapport

• Incestsenteret - BRiS
• Endringer i kommuneloven fører til et 

behov for å vurdere om det er behov for 
organisatoriske endringer

• Rådmannen vil komme tilbake med egen 
sak til politisk behandling



Politisk prosess

23.-26. november: Behandling i hovedutvalgene
30. november: Partssammensatt samarbeidsutvalg
1. desember: Behandling i formannskapet
15./16. desember: 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


