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Agenda for dagen 

• Utfordringsbildet for Drammen kommune v/ Fredrik Holtan

• Hovedutvalgslederne med innspill etter arbeidsverkstedene

• Pause

• Strategier veivalg for økt økonomisk handlingsrom v/Trond Julin
• Diskusjon og innspill fra formannskapet
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• Utfordringsbildet 2020 - strategier og tiltak v/ Trond Julin og Paul Røland.
• Diskusjon og innspill fra formannskapet

• Veien videre v/Elisabeth Enger
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Demografiske 
endringer

Sterk global 
befolkningsvekst

Betydelig aldring

En lavere andel av 
befolkningen vil være 
i arbeid

Teknologiske 
skift

Tre faktorer spiller på 
lag og forsterker 
sammen skiftet:

- Eksponentiell utvikling

- Det digitales 
egenskaper i seg selv

- Teknologi på alle 
arenaer, i kombinasjon 
med alle fag

Klimaendringer og 
ressursknapphet

Kraftige tiltak for å 
begrense global 
oppvarming – både 
universelt og lokalt

Ressursknapphet 
påvirker den globale 
stabiliteten

Foto: Raconteur/Adam Forrest
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…hvordan ser det ut 
hos oss?



En relativt lavere andel av befolkningen må bidra 
til å finansiere omsorg for stadig flere eldre
Det kan forventes negativ vekst på «ungdomstrinnet»

Graf: Årlig prosentvis vekst 2020 – 2032 for aldersgrupper, 5 års intervaller. Drammen kommune. Kilde: SSB
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Tilgang på vesentlig mindre 
økonomiske ressurser enn 

medianhusholdningen 

Risiko for lavere deltakelse, og 
dermed for å falle utenfor

Drammen kommune har, sammenliknet med 
andre kommuner i Oslofjordregionen 
(unntatt Oslo):   

-Høyere andel lavinntektshusholdninger

-Høyere andel barn i lavinntektshusholdninger

-Høyere andel unge uføre

-Høyere andel innbyggere med lav utdanning

-Høyere frafall i videregående skole

-Høy andel innbyggere utenfor arbeidslivet

-Høy andel «ikke-vestlige» innvandrere

Illustrasjon: NAV



Det vil være av 
stor betydning 
å skape gode 
forutsetninger 
for arbeid og 
deltakelse

Drammen kommune har 
per i dag lavere inntekter 
fra skatt og rammetilskudd 
enn landsgjennomsnittet
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Frie inntekter 2018 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
(I prosent av landsgjennomsnittet)
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*Vektet gjennomsnitt av nivå for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik i 2019



Har Drammen kommune et 
begrenset effektiviseringspotensial, 
gitt dagens forutsetninger?

Tidligere Drammen kommune har i flere år 
vært den mest effektive av kommunene i 
ASSS. Det bildet kan være noe annerledes 
etter overgangen til en større kommune.



Forutsetningene for arbeid og deltakelse
I dag jobber nær 8 av 10 sysselsatte i Norge innenfor 
service- og tjenesteytende næringer. Hvordan vil 
det teknologiske skiftet påvirke service- og 
tjenestesektoren (tertiær)?

Forutsetningene for konkurranse og skatteinngang
Grenseløse virksomheter.

Forutsetningene for kommunens effektivitet
Og hvordan endres forutsetningene når teknologi 
helt eller delvis erstatter menneskelig arbeidskraft? 
Rask verdiskaping med mindre arbeidskraft, men 
mye mer av noe annet!

Det teknologiske skiftet gjør at forutsetningene 
kan endre seg
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Utslipp pr sektor, CO2-ekv i "nye" Drammen, 2009-2017

Annen mobil forbrenning Avfall og avløp Energiforsyning

Industri, olje og gass Jordbruk Oppvarming

Sjøfart Veitrafikk

«(…) ansvaret for 

klimatilpasning ligger til 

den aktøren som har 

ansvaret for en oppgave 

eller funksjon som blir 

berørt av klimaendringer. 

Klimaendringenes lokale 

karakter plasserer 

kommunene i en 

førstelinje i møte med 
disse.»

Kilder: SSB, Meld. St. 22 (2015-16)

Samtidig følger et større ansvar for å gi retning, 
samordne og mobilisere til innsats 



…vi påvirkes av forhold som vil 
kreve store endringer og nye 

arbeidsformer i kommunen – i en 
krevende økonomisk situasjon
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Hovedutvalgsledernes innspill 
etter arbeidsverksteder våren 

2020
Formannskapets strategiseminar 17.4.20



Hensikt

• Skaffe nødvendig økonomisk handlingsrom

• Fra rammebudsjett til et revidert budsjett 2020. 

• Avklare politiske føringer, satsinger og prioriteringer for 
budsjett/økonomiplan 2021-2024.

• Styrke politisk medvirkning og skape et politisk eierskap til tiltak og satsninger

• Videreutvikle samhandlingen mellom administrasjon og politisk nivå.

• Dette ble justert til arbeidsverksted 2
• Mer fokus på langsiktige strategiske satsinger

• Mindre fokus på kostnadsreduserende tiltak

• Planlagt innbyggerinvolvering utsatt



Oppsummeringer fra 
arbeidsverkstedene 

Hovedutvalg for Oppvekst og 
utdanning 
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Hovedutvalgets prioriterte satsinger

• Barnefattigdom - få foreldre i arbeid vil gi gevinster på kort- og lang sikt for 
barn og unge. 

• Gode basistjenester – nok voksne i barnehage og skole, tillit til lærerne og 
tverrfaglig arbeid

• Forebygging i barnehage, skole og i helsefremmende tjenester 0-100 år -
Viktig å satse på de aller minste barna og deres familier på helsestasjonen og 
psykisk helse for alle aldersgrupper



Muligheter for å fremskaffe nødvendig 
økonomisk handlingsrom

• Det må tas politiske og strategiske beslutninger på de fleste forsterkningstiltakene
framover.

• I 1. tertial må det tas stilling til hvilke tiltak som skal fortsette fra andre halvår 2020 
- eksempler: Ung11, Sommerskolen, moderasjonsordninger for barnehage og skole, 
læringsmiljøteam, spesialpedagogiske tjenester, organisering av tjenestene på 
systemnivå

Viktig å se på hvilke effekter kommunen får av de ulike tiltakene når man tar 
beslutninger



Oppsummeringer fra 
arbeidsverkstedene 

Hovedutvalg for tekniske tjenester
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Hovedutvalgets prioriterte satsinger
(Nb: ikke i noen vedtatt eller endelig liste, ei heller i noen prioritert rekkefølge - kun til informasjon )

INNBYGGERNE

● Livsløp og boligbehov. Oppnå vekst blant yngre befolkning. Dårlig tilbud til barn og unge gjør at barnefamilier kan velge bort Drammen

● Boligsammensetning og bruk av styringsverktøy vs. insitamenter til at markedet selv velger bygge ønsket type bolig

● Utgangspunktet må være at det skal bo folk i hele kommunen

● Sammenhengen mellom offentlige tjenester og innbyggere

● Styring av utbyggingen sett i lys av tilgang til skole, barnehage, sykehjem mm.

VEKST

● Forutsigbarhet i saksbehandlingen innenfor området tekniske tjenester

● Satsing på vekst i næringsutbygging og boligutvikling

● Kommunen må være på tilbudssiden slik at næringsliv som ønsker å etablere seg i vår kommune, får nødvendig hjelp og støtte

● Prioritering for å innhente etterslepet i saksbehandling årsaket av kommunesammenslåingen

● Planreserver for boligbygging og næringsutbygging i hele kommunen samt potensiale for ytterligere områder

● Stille tilstrekkelig krav til at nye fortettings/utbyggingsprosjekter bidrar til å utvikle byens og tettstedenes uterom

● Planene for skoler, barnehager, sykehjem, vann og avløp og potensialet for bolig-/nærings utbygging i disse områdene

● Tilstrekkelige krav til utbyggere mht. kvalitet (teknisk kvalitet, lydtetthet,  tilfredsstille krav til utearealer)

● Fremoverlenthet forhold til planlegging av infrastruktur og kommunale tjenester

● Overordnede miljøkrav og nødvendige økonomiske rammer



Hovedutvalgets prioriterte satsinger 
(Nb: ikke i noen vedtatt eller endelig liste, ei heller i noen prioritert rekkefølge - kun til informasjon )

INFRASTRUKTUR

● Vann og avløp; nødvendig vedlikehold, investeringer, mersalg av vann og minimere tap av vann

● Nye sykkel og gangveier samt oppgradering av eksisterende / Økt mulighet for alle innbyggeres mulighet for sykkel og 

gange

● Koordinering av kollektivutbygging ses i sammenheng med utbygging

● Likt tilbud til alle innbyggerne innenfor tjenesteområdene

● Prissetting av avfallstjenester slik at innbyggerne får mulighet til å kvitte seg med dette på en grei og rimelig måte, og 

at næringslivet, enten det er industri, handel eller byggenæringen kan kvitte seg med avfall både på en forsvarlig og 

hensiktsmessig måte

● En standard på infrastruktur i hele kommunen

● Parkering og pendlerparkering

● Øke bruken av kollektivreiser



Muligheter for å fremskaffe nødvendig 
økonomisk handlingsrom (Nb: ingen vedtatt liste, kun å anse som diskuterte områder til informasjon)

● Realisering av alle planreserver innenfor nærings- og boligutvikling. Satse/prioritere utbygging der det allerede er kapasitet for nødvendig infrastruktur 
og kommunale tilbud

● Økt inntjening fra kommunale- /kommunalt eierskap

● Økt digitalisering innenfor programområdene teknisk og mulige synergieffekter innenfor IT systemene for optimalisering av tidsbruk

● Kommunens konsulentbruk og mulige innsparinger

● Mulig uklarte ansvarsfordelinger mellom kommune og fylkeskommune som igjen skaper kostnader som ikke relaterer seg til kommunen

● Vedlikehold av offentlige bygg opp mot det å bygge nytt

● Oversikt over de tjenester innenfor kommunene som det ikke betales for - (f eks. gratis lading av elbiler)

● Saksbehandlingstid mulige besparinger

● Gebyrer innenfor byggesak og mulig differensiering innenfor alle gebyrer

● Overtagelse av driftstjenester inn til kommunen og potensielle innsparinger

● Mulighetene for å leie ut områder som er i kommunalt eie, med potensiale for f eks. innbyggerne å leie (så som parsellhager, områder for 
fritidsaktiviteter mm.)

● Behandling av dispensasjoner; gebyrer opp mot faktisk saksbehandlingstid

● Graving og gravetillatelser



Oppsummeringer fra 
arbeidsverkstedene

Hovedutvalg for helse, sosial og 
omsorg
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Hovedutvalgets prioriterte 
utfordringsområder
• Økningen av antall eldre innbyggere

Vi får en stadig større andel eldre innbyggere, og må tenke nytt om 
hvordan alderdommen skal ivaretas.

• Levekårsutfordringer

Drammen har en større andel barn under fattigdomsgrensen enn 
landsgjennomsnittet. Livsstilssykdommer er økende i befolkningen.

• Rus og psykiatri

Rus og psykiske utfordringer  økende i befolkningen. Det er viktig å 
komme tidlig inn med hjelp og veiledning.



MULIGHETSOMRÅDER: Økningen av antall eldre innbyggere

- Økt bruk av hjemmetjenester kontra sykehjemsplasser; økt bruk av 
velferdsteknologi, nye boformer, bruke ufaglærte i samarbeid med 
fagpersonell til oppgaver som ikke krever sertifisering, tidlig innsats 
og helsefremmende tjenester.

- Samarbeide med frivilligheten i større og mer organisert grad

- Etablere flere møteplasser. Fellesskap holder oss friskere.

- Gi støtte til å bygge om egen bolig for å kunne bo hjemme lengre



MULIGHETSOMRÅDER: Levekårsutfordringer

• Fattigdomsproblematikk; jobbe for å påvirke inntekten i hjemmene, tilby 
sommerjobb til ungdommer fra lavinntektsfamilier, motivere og legge til 
rette for utdanning

• Minoritetsgrupper; få kvinnene ut i arbeid, etablere flere praksisplasser, 
stille krav til språkkunnskaper i norsk, barnehageplasser, skape flere 
møteplasser

• Flere i arbeid; sette krav til større byggeprosjekter om å bruke arbeidskraft 
fra NAV/tilby lærlingeplasser, motivere og legge til rette for utdanning

• Økning i livsstilssykdommer; tidlig innsats og helsefremmende tjenester

• Samarbeide med frivilligheten i større og mer organisert grad



MULIGHETSOMRÅDER: Rus og psykiatri

• Forebygging; tidlig innsats i barnehage/skole, flere yrkesgrupper med 
sosialfaglig kompetanse inn i skolen, satse på fritidstilbud

• Rask tilgang til psykisk hjelp; Energihuset, psykososial tjeneste.

• Samarbeide med frivilligheten i større og mer organisert grad

• Forebyggende tjenester, tidlig innsats og helsefremmende tjenester



Oppsummeringer fra 
arbeidsverkstedene 

Hovedutvalg for kultur, idrett og 
frivillighet
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Hovedutvalgets prioriterte satsinger

• Skape liv og aktivitet i det offentlige rom gjennom lavterskeltilbud.

• Prioritering av familier med svak økonomi, felles innsats mot 
barnefattigdom.

• Ressursmobilisering av frivillige krefter. Legge til rette for å få maksimal 
effekt av dugnadsånden i samfunnet. Kommunen som tilrettelegger og 
fasilitator.

• Støtte kultursektoren igjennom en utfordrende tid

Gjennomføre prioriteringer av tildeling av midler i samarbeide med 
paraplyorganisasjonene Idrettsrådet, Kulturrådet og Friluftsforum. 

Målsetning om forutsigbarhet, langsiktighet og konsekvente prioriteringer.



Muligheter for å fremskaffe nødvendig 
økonomisk handlingsrom

• Søke sentrale støtteordninger og prosjektmidler for å øke inntektene.

• Gjennomgå inntjeningsmodellene for kommunens egne lokaler og scener.

• Sørge for at avsatte potter får tilsiktet effekt og ha fleksibilitet til å foreta
justeringer underveis.

• Søke å etablere fellesprosjekter, f.eks. med helse for folkehelsetiltak hvor 
frivilligheten kan bidra.

En særlig sårbar/utsatt situasjon i 2020 vil få store konsekvenser inn i 2021.



PAUSE
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Økonomisk utfordringsbilde

Vi trenger å frigjøre 250 millioner kroner over driften

• 100 millioner kroner for å oppnå budsjettbalanse i 2020

• 150 millioner kroner for å etablere økonomisk handlingsrom
(fra 2020 til 2023)



Repetisjon fra økonomiplan 2020-2023(1) 

• Bemanningsplanene nedjustert med rundt 100 årsverk (netto)

• I tillegg er det tatt ut ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering

• Alle kommunens løpende inntekter  brukes for å dekke løpende utgifter

• Investeringsnivå  1,1 milliarder kroner per år

• 20 prosent av investeringene skal egenfinansieres. (For de nærmeste årene er kravet 
satt til 15 prosent)

• Egenfinansiering i 2020 (83,6 millioner kroner) dekkes av disposisjonsfondet.



Repetisjon fra økonomiplan 2020-2023(2) 

• Driften må tas ned med anslagsvis 2 prosent for å ha egenkapital til investeringer og for 
å etablere et politisk handlingsrom

• Driften nedjusteres med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner i 
2022 og 150 millioner kroner i 2023

• Bruken av disposisjonsfondet vil avta i takt med redusert driftsnivå. Mot slutten av 
økonomiplanperioden vil budsjettet på denne måten gå i pluss

• Driftsoverskuddet vil kunne brukes til økt egenfinansiering eller til å øke det politiske 
handlingsrommet



Driftsbudsjettet 
2020 2021 2022 2023

Skatt og rammetilskudd - 5 771 704 - 5 815 704 - 5 848 079 - 5 892 719

Andre sentrale inntekter - 287 291 - 232 230 - 219 039 - 215 003

Programområdenes rammer 5 253 791 5 287 727 5 275 527 5 283 227

Sentrale utgifter – pensjon mv 685 895 614 252 562 705 507 035

Finansielle poster 119 309 120 327 145 447 175 557

Netto driftsresultat - 25 628 - 83 440 - 141 903

Resultatgrad* 0,00 % 0,34 % 1,12 % 1,89 %

Bruk av disposisjonsfond - 83 600 - 74 373 - 16 560 -

Overføring til disposisjonsfond - - - 41 903

Overført til 

investeringsregnskapet 

(egenfinansiering)

83 600 100 000 100 000 100 000



Investeringsbudsjettet
Programområde 2020 2021 2022 2023 2020 - 2023

P01 Skole 197,9 90,9 10,9 10,4 310,1

P02 Barnehage 23,4 3,4 3,4 3,4 33,6

P03 Forebyggende tjenester - - - - -

P04 Helse - - - - -

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne - - - - -

P06 Hjemmetjenester og Institusjon 111,2 11,2 11,2 11,2 144,6

P07 Rus og psykisk helse - - - - -

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 25,8 20,8 20,8 20,8 88,2

P09 Kultur ,idrett og frivillighet 83,1 8,1 8,1 8,1 107,4

P10 Medvirkning og lokaldemokrati - - - - -

P11 Utbygging og Samferdsel 197,7 92,7 77,7 77,7 445,9

P12 Vann, avløp og renovasjon 103,3 103,3 103,3 103,3 413,2

P13 Arealplan og miljø - - - - -

P14 Ledelse, styring og administrasjon 35,2 34,2 34,2 34,2 137,9

P15 Samfunnssikkerhet - - - - -

P16 Næringsutvikling - - - - -

P 17 Arbeid og inkludering - - - - -

P18 Politisk styring - - - - -

Drammen Eiendom KF 65,1 65,1 65,1 65,1 260,4

P19 Sentral poster -udisponert - 670,3 765,3 765,8 2 201,5

Totalsum 842,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 4 142,7



Hvor finnes handlingsrom 

Tjenesteomfang  

Tilgjengelighet  

Dreining til 
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til andre 
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private 

Utnytte 
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Organisatoriske 
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Reduserte 
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Salg av aktiva

Økte skatte- og 
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Bruk av Fond

Endre 
Handlingsregler 

Tjenesteområdene Kommunekassen  



Dagens økonomiske situasjon i et planperspektiv 
• Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel, og omfatter tiltak og  

prioriteringer som understøtter langsiktige mål og føringer som er vedtatt av 
kommunestyret.   

• Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er igangsatt med planlagt behandling av  
planstrategi og planprogram i juni. Kommuneplanen vil, etter oppstart og 
medvirkningsprosesser i 2020, vedtas i 2021.

• Beslutninger om tiltak og prioriteringer i dagens situasjon vil måtte bygge på de 
føringer som er gitt til nå (politisk plattform, veivalgsdokumentet og 
budsjettvedtaket). 

• Beslutninger som tas nå vil kunne ha langsiktig karakter og få langsiktige 
konsekvenser.

• Dette vil kunne binde opp handlingsrommet for alternative løsninger i den  
kommende planprosessen.



Mulige strategiske grep

Det presenteres nå 15 mulige strategiske grep.

Felles for de alle er at det så langt ikke er foretatt 
beregninger av hvilken økonomisk effekt det enkelte 
grep vil kunne ha. 



1. Ostehøvel

• Kjennetegnes av like reduksjoner i alle (eller de fleste) 
tjenesteområder.

• Reduksjoner gjennomføres i virksomhetene, ut fra at «alle 
har litt å gå på» og «de vet best hvor skoen trykker, som har 
den på»

• Mindre muligheter der metoden har vært brukt over tid 
(potensialet brukt opp). 



2. Konkrete tiltak på programområdenivå

• Det er foretatt en gjennomgang av alle 
tjenesteområder med forslag til mulige tiltak som 
legges frem til politisk behandling.

• Første gjennomgang har gitt rundt 30 tallfestede 
tiltak, med mulige innsparinger (anslagsvis) på 41,3 
millioner kroner (beregnet effekt i 2020).



3. Færre og større skoler 

• Det er generelt billigere å drive større skoler enn 
skoler med relativt få elever. 

• Det pågår et arbeid med en barnehage- og 
skolebruksanalyse. Vi vil få nærmere kjennskap til 
kapasitetsproblematikken, når denne foreligger i 
mai.



3. Færre og større skoler (2)

• Selv om man legger ned en skole, skal elevene derfra ha 
undervisning et annet sted og grunnet lærernormen er 
det begrenset hvor store stordriftsfordeler man klarer å 
ta ut (i form av reduserte lønnskostnader). 

• Et skoleanlegg genererer imidlertid også driftsutgifter. 
Det kan være grunn til å vurdere muligheten til å utnytte 
dagens kapasitet maksimalt, før det bygges nytt. Nye 
investeringer genererer både nye driftsutgifter og høyere 
finanskostnader. 



4. Færre og større barnehager

• Drammen har god dekning av barnehageplasser, og 
en viss overkapasitet. 

• Vi får nærmere kjennskap til barnehagestrukturen 
når barnehage- og skolebruksanalysen foreligger i  
mai.

• Det er generelt billigere å drive store barnehager enn 
små, selv om barnehagene nå skal oppfylle både 
bemannings- og pedagognormen.



5. Færre og større sykehjem

• Det planlegges for at nytt Krokstad sykehjem skal 
bygges.

• Dette kan gjøre det mulig å nedlegge driften ved 
små og mindre kostnadseffektive sykehjem – og 
følgelig ta ut stordriftsfordeler.



6. Omorganisering av kjøkkendriften

• All matproduksjon i kommunen legges til Drammen 
kjøkken.

• Andre kjøkken, Bråta kafe, Svelvik og Solberglia, blir 
rene mottakskjøkken.

• Dette gir stordriftsfordeler, og begrenser behovet for 
oppgradering ved mindre kjøkken.

• Lavere investeringsutgifter ved Krokstad sykehjem.



7. Reduksjon i kjøpte tjenester

• Reduksjon i kjøpte tiltak i det private markedet, innenfor 
barnevern, rus og psykiatri og andre områder. Dette dreier 
seg ofte om enkeltpersoner med svært kostnadskrevende 
tiltak. 

• Erfaringer viser at det kan være store besparelser å hente 
ved å utvikle slike tiltak i egenregi. 

• Dette vil formodentlig kreve et utviklingsarbeid på 
systemnivå.



8. Gratisplasser og moderasjonsordninger

• Dette er tiltak som er iverksatt for å motvirke 
fattigdom og utenforskap. 

• Dagens ordning representerer betydelige utgifter for 
kommunen.

• Effekten av moderasjonsordninger ut over nasjonale 
ordninger er usikker.



9. Organisatoriske grep

Kommunedeler – knutepunkt

• Kommunedeler med «nære tjenester» gjør det vanskelig 
å trekke ut stordriftsfordeler i en større kommune. Dette 
må veies mot ønsket om å være tett på innbyggerne.

• Forutsetningen om fordeling av arbeidsplasser må også 
veies mot ønsket om mest mulig effektiv drift av 
tjenester.



10. Organisatoriske grep

• Ledelse, styring, administrasjon.

• Saksbehandling, utrednings- og utviklingskapasitet

• Kommunikasjons- og advokattjenester

• Hvor høyt skal lista legges?

• Hva skal være intern kapasitet og kompetanse?

• Kjøpte konsulenttjenester versus egne ressurser? 



11. Eiendomsskatt

• Eiendomsskatt er et kontroversielt spørsmål, også i 
Drammen. Politisk plattform slår fast at eiendomsskatt ikke 
skal innføres i den nye kommunen. 

• Men andelen norske kommuner som innkrever 
eiendomsskatt har vært økende det siste tiåret. I 2019 
hadde 288 norske kommuner eiendomsskatt på bolig. 

• Dette representerer en mulighet til å øke kommunens 
inntekter.



12. Salg av aktiva

• Drammen kommune har betydelige verdier i ulike selskaper.

• Deler av kommunens aktiva kan selges, for eksempel hele eller 
deler av aksjeposten i Glitre energi. 

• Dette vil gi en stor engangsinntekt for kommunen. Samtidig vil det 
innebære bortfall av et betydelig årlig utbytte.

• Det vil være risikabelt å anvende slike salgsinntekter til å 
opprettholde et driftsnivå kommunen egentlig ikke har råd til.

• Salg av aktiva bør følgelig eventuelt foretas for å avlaste 
investeringsbudsjettet og redusere finanskostnadene.



13. Salg av eiendom til pensjonskassen

• Drammen kommune kan selge eiendom til 
pensjonskassen for f.eks. 400 millioner kroner.

• Kommunen betaler husleie til pensjonskassen i 
stedet for til Drammen Eiendom.

• Dette er en sikrere plassering av 
pensjonskassens midler.

• Salgsinntektene kan brukes til å nedbetale gjeld og 
til å redusere kommunens finansutgifter.



14. Utsette innvesteringer

• Så langt er det lagt til grunn at den nye kommunen 
skal investere for i snitt 1,1 milliarder kroner per år. 

• Investeringer genererer driftsutgifter, som skal 
håndteres over driftsbudsjettet fra år til år og 
betydelige finanskostnader, selv om rentenivået i dag 
er behagelig lavt. 

• Det kan være grunn til å revurdere kommunens 
investeringsambisjoner.



15. Øke betalingssatser og gebyrer

• Drammen kommunes samlede inntekter fra ulike 
former for brukerbetaling anslås til om lag 250 
millioner kroner per år.

• Salgs- og leieinntekter kommer i tillegg, med 518 
millioner kroner.

• En flat økning (ut over prisvekst) vil gi kommunen 
merinntekter.



Dilemmaer og verdiavveininger

• Flate kutt (ostehøvel) eller store strategiske grep

• Sentralisering av tjenester og funksjoner eller tjenester og 
funksjoner lokalt

• Opprettholde tjenestesteder og arbeidsplasser lokalt eller 
organisere virksomheten mest mulig effektivt

• Økonomisk innsparing må veies mot mulig langsiktige virkninger

• Prioritere lovpålagte oppgaver i forhold til at en rekke tiltak som 
ikke er lovpålagt understøtter viktige mål for kommunen

• Mulig økonomisk effekt av forebyggende arbeid i fremtiden 
kontra nødvendigheten av å balansere budsjettene nå



Hva går vi videre med….?

• Rådmannens oppgave er å balansere budsjettene og 
fremme forslag for de folkevalgte som gjør det mulig.  

• Formannskapet har nå fått presentert en tiltaksvifte, 
et sett ulike virkemidler, som alle hver for seg kan 
bidra til å bedre budsjettbalansen.

• Rådmannen trenger å få føringer fra de folkevalgte i 
forhold til hvilke strategiske grep som skal forberedes 
for å skape budsjettbalanse og å etablere et politisk 
handlingsrom i Drammen kommune. 



Diskusjon/innspill fra formannskapet



PAUSE



Agenda for dagen 

• Utfordringsbildet for Drammen kommune v/ Fredrik Holtan

• Hovedutvalgslederne med innspill etter arbeidsverkstedene

• Pause

• Strategier veivalg for økt økonomisk handlingsrom v/Trond Julin
• Diskusjon og innspill fra formannskapet

• Pause

• Utfordringsbildet 2020 - strategier og tiltak v/ Trond Julin og Paul Røland
• Diskusjon og innspill fra formannskapet

• Veien videre v/Elisabeth Enger



Økonomisk status per februar 2020

• Foreløpig årsprognose for 2020 tilsier merforbruk i størrelsesorden 92 
millioner kroner

• Skatteanslaget er foreløpig opprettholdt som budsjettert

• Lavere rentenivå anslås å gi besparelser i finansbudsjettet på 4-8 
millioner kroner

• Ikke hensyntatt økonomiske konsekvenser av koronapandemien
• Eget notat til Formannskapet 17.4

• Tjenesteområdene melder et samlet merforbruk i størrelse 98 
millioner kroner i 2020
• Konkrete beløpsfestede tiltak på om lag 27 millioner kroner er innarbeidet



Skatteinngangen til og med mars 
• Positiv skatteutvikling i januar 

og februar – høyere vekst i 
Drammen enn på landsbasis

• Redusert skattevekst i mars 
(+1,4% i forhold til samme 
måned i fjor)

- Lavere forskuddsskatt (1. termin) 
på grunn av utsatt betalingsfrist

• På grunn av høyere skattevekst 
enn forutsatt høsten 2019 
krever årets skatteanslag kun en 
vekst på 1,6%

- Det er stor usikkerhet knyttet til 
årets skatteutvikling pga. korona-
tiltakene

- KS-anslag gir 95 – 120 millioner 
kroner i lavere skatt og 
inntektsutjevning for Drammen
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Akkumulert vekst per måned i forhold til budsjett

Drammen bud. 2020
(1,6% vekst)
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kommune
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Landet budsjett 2020
(1,3% vekst)



Finansbudsjettet

• Styringsrenten ble redusert med 0,5 prosentenheter 12. mars
- Reduserte renteutgifter i Lånefondet og lavere renteinntekter på 

innskudd/plasseringer

- I februarrapporten ble det anslått netto mindreutgift i størrelse 4-8 millioner kroner 
på årsbasis

• Styringsrenten ble ytterligere redusert med 0,75 prosentenheter 20. mars
- Redusert styringsrente har ikke gitt tilsvarende reduksjon i lånerentene

- Oppdatert anslag viser likevel en mulig netto mindreutgift i størrelse 11-13 millioner 
kroner

- Årsprognosen er basert på at rentenivået holder seg på tilnærmet samme nivå som i 
dag ut året



Kompensasjon fra staten som følge av 
koronatiltakene

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet har så langt varslet at Drammen 
kommune vil motta følgende kompensasjon for økonomiske konsekvenser av 
koronatiltakene:

- Økt rammetilskudd til kommunene på 3,75 milliarder kroner (krisepakke 3) gir 70,5 
millioner kroner til Drammen kommune

- Økt rammetilskudd til kommunene på 1 milliard kroner i kompensasjon for bortfall av 
foreldrebetaling i barnehager og SFO gir 18,4 millioner kroner til Drammen kommune

• Regjeringen vil komme tilbake til behovet for eventuell ytterligere kompensasjon 
i revidert nasjonalbudsjett 2020



Status programområdene per februar

• Basert på foreløpige vurderinger meldes et prognostisert merforbruk på ca. 98 millioner kroner i 
2020

• Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg og hovedutvalg for oppvekst og utdanning har de største 
økonomiske utfordringene, og melder samlet sett et merforbruk på omlag 81 millioner kroner

• I prognosen er det innarbeidet tiltak for om lag 27 millioner kroner. Det er totalt kartlagt tiltak 
med effekt på ca. 43 millioner kroner i 2020, og enkelte av disse vil kreve politisk behandling



Tiltaksoversikt for programområdene (1/3)

P-område Tiltak Årseffekt i kr 2020

P01 Sommerskolen 3 000 000-                     

P01 Bemanning - effekt fom august 2020 5 000 000-                     

P01 Sosfagligstilling på barneskolene 1 200 000-                     

P01 Bemanningsnorm SFO 2 500 000-                     

P01 Aktivitetsskolen 4 900 000-                     

P01 Ledelsesressurs til SFO 550 000-                        

P01 SUM 17 150 000-                   

P02

Gjennomgå organiseringen av barnehagene 

(kommunale) på systemnivå for å utnytte 

ressursene bedre. Færre ansatte - ned på norm.

2 600 000-                     

P02

Unnlate å ta inn "ikke-rettighetsbarn". 

Handlingsrom kun i kommunale barnehager. Kan 

gi maksimal effekt på 5,6 mill. kr. Avhenger av 

politisk vedtak. Vridiningseffekt ved at de går til 

de private. Effekt er svært usikkert.

5 600 000-                     

P02 SUM 8 200 000-                     

P03

Sommer jobb prosjektet. Ungdommer i arbeid i 

regi av kommunen 375 000-                        

P03 Holmstart. Avtale med familiekontakten  avvikles 250 000-                        

P03 SUM 625 000-                        

  - Tiltak markert grønt er innarbeidet i årsprognosen for 2020 

  - Øvrige tiltak vil vurderes i 1.tertialrapport 2020 



Tiltaksoversikt for programområdene (2/3)

  - Tiltak markert grønt er innarbeidet i årsprognosen for 2020 

  - Øvrige tiltak vil vurderes i 1.tertialrapport 2020 



Tiltaksoversikt for programområdene (3/3)

  - Tiltak markert grønt er innarbeidet i årsprognosen for 2020 

  - Øvrige tiltak vil vurderes i 1.tertialrapport 2020 



• Tiltak som kan gjennomføres i 2020
- Tiltak utover det som er forutsatt i februar rapporten

• Disponere engangsmidler
- Resultat 2019 ca. 81 millioner kroner

- Reformmidler 2020 på 33,5 millioner kroner

• Utsette eller redusere investeringsbudsjettet
- Noe besparelser i finansutgiftene for 2020, men hoved effekten vil komme fra og med 2021

Strategier for å møte de økonomiske 
utfordringene i 2020



Diskusjon/innspill fra formannskapet



Agenda for dagen 

• Utfordringsbildet for Drammen kommune v/ Fredrik Holtan

• Hovedutvalgslederne med innspill etter arbeidsverkstedene

• Pause

• Strategier veivalg for økt økonomisk handlingsrom v/Trond Julin
• Diskusjon og innspill fra formannskapet

• Pause

• Utfordringsbildet 2020 - strategier og tiltak v/ Trond Julin og Paul Røland
• Diskusjon og innspill fra formannskapet

• Veien videre v/Elisabeth Enger



Budsjettseminar Kommunestyremøte Kommunestyremøte

Dato

Deltakere

17.4.2020

Formannskapet Kommunestyret Kommunestyret

17.6.2020 24. november

Sted Digitalt møte Kommunestyresalen* Kommunestyresalen

Tema Utfordringer i 2020 og 
fremover 

Hovedutvalgsledernes 
innlegg etter 
arbeidsverkstedene

Budsjett 2020. Mulige 
strategier og tiltak

Vedtak knyttet til 1. 
tertialrapport og budsjett 
2020;
- Omdisponeringer
- Tiltak for å håndtere den 

økonomiske situasjonen i 
inneværende år

Behandling av neste års 
budsjett og Økonomiplan 
2021-2024

Økonomi- og 
omstillingsseminar

Kommunestyret

Ca. september

Eksternt m/overnatting

Nåsituasjonen, 
utviklingstrekk og aktuelle 
tilnærminger til større 
omstillingsgrep de neste 
årene

*dersom situasjonen tillater. Eventuelt 
digitale møter

Arbeidsverksted 
3 av 3

6.2020

Hovedutvalgene

Ulike møtesteder*

Gjennomgang og drøfting 
av strategier og tiltak 
innenfor hovedutvalgenes 
ansvarsområder

Basert på rådmannens 
forslag


