Programområde
P01 Skole
P02 Barnehager
P03 Forebyggende tjenester
P04 Helse
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
P06 Hjemmetjenester og institusjon
P07 Rus og psykisk helse
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
P09 Kultur, idrett og frivillighet
P11 Utbygging og samferdsel
P13 Arealplan, klima og miljø
P14 Ledelse, styring og administrasjon
Sum netto utgifter programområdene

Andel
- 15 000’
- 35 000’
- 11 000’
- 6 000’
- 9 000’
*
- 5 000’
- 10 000’
- 17 000’
- 3 000’
- 2 000’
- 7 000’
- 120 000’

Det skal ikke utredes kutt i Ung 11, sosialfaglige stillinger eller omgjøring av psykososial beredskap til et rent kriseteam
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Mulige innsparingstiltak i P13

Innsparingstiltak for P13
Tiltak 1

Totalt

2023

2024

2025

2026

Beskrivelse av tiltaket:
Vi ser nærmere på muligheten for å effektivisere geodatatjenester og skjenkekontroll. Det viser seg
at kommunen har en dyrere måte å gjennomføre skjenkekontroll enn Oslo, Bergen, Bærum og
Trondheim. Vi gjennomgår oppdragsavtaler og rutiner for skjenkekontroll for å effektivisere og
redusere utgifter med 0,3 millioner kroner.
Ved å effektivisere geodatatjenester kan det frigjøres kapasitet for til å redusere kostnadene til
kjøp av landmålingstjenester for å ta topper i saksmengder, anslått til 0,3 millioner kroner.
Konsekvenser for brukere:
Vi prøver å minimere konsekvenser for brukere og opprettholde saksbehandlingsfrister.

Innsparingstiltak for P13
Tiltak 2

Totalt

2023

2024

2025

2026

Tiltak

Beløp

Nr. og navn på tiltak
ALT 1. Økte inntekter gjennom at el-biler betaler 100 %
takst i stedet for 50 %

3 millioner kroner

ALT 2. Øke parkeringsavgifter ut over deflatorregulering

1 million kroner

ALT. 3 Kutte drift og vedlikehold på en rekke områder
som vil synes i kommunen

SUM beløp

3 millioner kroner

Inntektsøkning: 3 millioner kroner
Konsekvens/virkning:
• Elbilene står i dag lengre parkert enn andre biler og øker raskt i antall.
• Vi forventer et inntektstap i forhold til budsjett 2022 på om lag 1 millioner kroner dersom ordningen
med 50 prosent rabatt for el-biler videreføres.
• Ordningen med full avgift bør derfor innføres allerede andre halvår 2022.

• I henhold til oversikt på nettsidene til El-bilforeningen er det i dag
• 39 kommuner som tar full betaling for elbiler, derav Trondheim, Bergen, Tromsø, Kristiansand og
Fredrikstad.
• 13 kommuner, inklusiv Drammen, tar betalt inntil 50 prosent.
• Oslo har 30 prosent takst for elbiler. 4 kommuner, inklusiv Bærum har oppgitt at de har gratis parkering.

• Bedrer tilgjengeligheten til parkering fordi el bilene ikke opptar plassene i lange perioder
• Bidrar til nullvekstmål i biltrafikken

Inntektsøkning: 1 million kroner
Konsekvens/virkning:
• Økte parkeringsavgifter i tillegg til deflatorøkning.
• Parkeringsavgift i indre sone økes fra 45 til 49 kroner
• Parkeringsavgift i ytre sone økes fra 30 til 33 kroner

• Økt avgift for alle som parkerer bil i sentrum. Dette vil imidlertid gi bedre
omløpstid og lettere for alle bilister å finne plass
• Bidrar til nullvekstmål i biltrafikken

Alle vedlikeholdstiltak som retter seg inn mot etterslep ble kuttet i 2020/21. Kun driftstiltak som kan
reguleres i kontrakt kan kuttes. Noen tiltak er lovregulert, og kan av den grunn ikke kuttes.


Fjerne torgseilet



Oslofjorden friluftsråd og skjærgårdstjenesten - si opp medlemsskap



Kommunal innsats ved arrangementer (skisprint og elvefestival)



Redusere renhold sentrum



Reklamefinansiere drift av lehus



Slukke lys på nattestid



Økte inntekter torgutleie/uteservering - prisregulativet



Kutte grasbakkeslått



Stenge flere gatevarmeanlegg



Organisering og lokalisering for å effektivisere driften



Tiltak som er kontraktsfestet må justeres ved inngåelse av nye kontrakter






Lovkrav




Parkdrift:
 I 2023 kommer ny avtale for drift av parker – mulig å kutte mer da
 Antall klager er tredoblet i 2021 etter nedtrekk
 Budsjettet for hele nye Drammen kommune nærmer seg det tidligere Drammen kommune hadde alene
Veidrift:
 Er kontraktsfestet, og sparer lite på å forhandle ut oppgaver – noen oppgaver er på bestilling
 Ny veikontrakt skal fremforhandles i 2026 med virkning fra 2027
 Budsjettet er 5 millioner kroner høyere enn det tidligere Drammen hadde

Noen tiltak er lovpålagt, slik som
 Tømming av sandfang – miljøkrav
 Lapping av hull i asfalt – kommunen må dekke skader på biler grunnet hull i veien.
 Sikkerhetsutrustning (f. eks Spiraltunnelen)

Det er kun driftstiltak som vil være synlig som er igjen å kutte på



Det er krevende å foreslå tiltak, alle tiltak rammer ulike grupper
Eksempel på andre mulige tiltak
 Slå av fontener, slå av varme på torgene og i gågater, brøyting av utfartsparkeringer, snømåking av trapper, fjerne
fartshumper når de må skiftes

