
Handlings- og økonomiplan 2022-25
Rådmannens forslag



En ny kommune bygges

• Kommuneplanens samfunnsdel vedtas i 
kommunestyret i desember

• Temaplaner om innhold og kvalitet i de 
kommunale tjenestene behandles første 
halvår 2022

• Den første handlings- og økonomiplanen 
legges fram høsten 2021



Økonomisk handlingsrom



Demografiske endringer



Demografiske endringer
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Indikatorer

• Kommuneplanens samfunnsdel
• Seks politiske satsingsområder

• Ett hovedmål knyttet til hvert 
satsingsområde

• Tre eller fire delmål til hvert hovedmål

• To til fire strategier knyttet til hvert 
delmål

• Én til to indikatorer knyttet til hvert 
delmål



Klimabudsjettet

• Omfatter i første omgang Drammen 
kommune som organisasjon

• Egen sak om klimastrategi for 
Drammen kommune

• Sak om klimastrategi for hele 
drammenssamfunnet kommer i 
2022

• Fremtidige klimabudsjett vil omfatte 
hele samfunnet, ikke bare 
kommuneorganisasjonen



Handlingsdelen

• Tiltak for å oppfylle målene i 
kommuneplanens samfunnsdel

• Temaplanene for kvalitet og innhold 
i tjenestene vil legge føringene 
fremover

• Handlingsdelen blir mer konkret når 
de politiske prioriteringene er 
diskutert og vedtatt

• Strategiske grep skal bygge 
oppunder visjon, verdier og mål



Koronapandemien

• Store ressurser er brukt på testing, 
smittesporing og vaksinering

• En mer normalisert hverdag

• Mindre ekstrabelastning på 
tjenestene

• Noen tjenester er fortsatt berørt i 
nokså stor grad

• Ekstraordinære kostnader knyttet til 
pandemien forventes redusert 



Økonomidelen



Økonomisk status

• Lite økonomisk handlingsrom

• Fortsatt svakt driftsresultat, men 
stigende utover i planperioden

• Forventer at programområdenes 
rammer er dekkende for behovet 
og at vedtatt innsparingstiltak gir 
effekt i 2022

• Aktiv bruk av disposisjonsfondet

• Ufordelt innsparingskrav fra 2023 
og midler til nye satsinger de to 
siste årene 

Beløp i 
1000 kr

2022 2023 2024 2025

Sentrale 
inntekter

- 6.381.027 -6.394.370 -6.412.453 -6.442.488

Sentrale 
utgifter

988.504 997.375 971.702 942.726

Utgifter 
progr.omr.

5.208.250 5.156.059 5.131.151 5.147.756

Netto 
finansutg.

176.542 225.984 260.005 275.976

Innsparing - 30.000 - 60.000 - 100.000

Til satsing 10.000 40.000

Netto 
driftsres.

- 7.731 - 44.953 - 99.595 - 136.030

Res.grad 0,10% 0,58% 1,29% 1,77%



Disposisjonsfondet (prognose 2022-25)

2022 2023 2024 2025

Saldo disposisjonsfond pr. 1.1. (prognose) 598,6 446,3 338,8 342,0

Budsjettert bruk (rådmannens forslag) -152,3 -107,5 0,0 0,0

Budsjettert avsetning til disposisjonsfondet 3,2 66,7

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12. (prognose) 446,3 338,8 342,0 408,7

Generell reserve (tilsv. 3% av brutto driftsinntekter) 229,6 231,3 232,5 232,5

«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld) 93,2 98,5 102,3 102,3

«Eier-risikofond» 20,0 20,0 20,0 21,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12. (prog.) 342,8 349,9 354,8 355,8

Avsetning utover handlingsreglenes krav 103,6 - 11,1 - 12,8 52,9



Investeringsbudsjettet

• Forslaget til investeringsbudsjett 
følger vedtatt 12-årsplan

• 900 millioner kroner pr. år i snitt de 
kommende årene
• Oppgradering/fornyelse 380’’

• Sykkelplan 20’’

• Vann og avløp 200’’

• Prosjekter 300’’



Investeringsbudsjettet

• Investeringsplanen utfordres av 
kostnadsøkninger på vedtatte 
prosjekter 

• Årets forslag inneholder en 
kostnadsøkning på 271 millioner 
kroner i forhold til gjeldende 
økonomiplan
• Tallet inkluderer rebevilgninger, 

periodiseringer og tekniske justeringer



Hovedtrekk i 2022-budsjettet

• Rådmannen foreslår at 2022-
budsjettet i all hovedsak blir identisk 
med det som ble vedtatt i 
økonomiplan 2021-24

• Noen få satsinger:
• Nye læreverk i skolen

• Personvern

• Beredskap

• IKT-sikkerhet

• Nye varslingssystemer på sykehjem

• Styrking av politisk sekretariat



To spesielle forhold

• Foreslåtte tiltak i fremlagt forslag til 
statsbudsjett fra Solberg-regjeringen 
er lagt inn i rådmannens forslag til 
handlings- og økonomiplan

• Mulige tiltak for 
kostnadsreduksjoner er omtalt 
under hvert programområde



Tilleggsnotat etter Støre-budsjett

• Maksimalprisen i barnehager settes ned til 3 050 kroner per måned fra 1. 
august 2022. Dette er en reduksjon på 265 kroner per måned i forhold til 
foreslått maksimalpris fra 1. januar

• Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager

• Reversering av forslag om ekstra time i naturfag 



Oppvekst og utdanning



P01 Skole 
- drift

• Demografijusteringer

2022: -10,3 mill

2023: -20,2 mill

2024: -24,4 mill

• Nye læremidler i forbindelse med ny 
læreplan

• Styrking av det sosialfaglige arbeidet

• Personvern/systemforvalter Vigilo



P01 Skole 
- mulige tiltak for kostnadsreduksjoner

• 15 millioner kroner

• Langsiktig plan for fremtidig 
skolebehov
• Skolestruktur 

• Skolekretsgrenser

• Nedprioritering av ikke-lovpålagte 
tjenester og ordninger
• Reduserte moderasjonsordninger

• Sommerskolen

• Ung11

• Sosialfaglige stillinger



P01 Skole 
- investeringer

Tiltak 2022 2023 2024 2025

Rebevilgning:
Brandengen skole

100.000 0 0 0

Rebevilgning:
Brandengen skole
– inventar

10.000 0 0 0

Periodisering:
IKT Skole

30.000 15.000 15.000 15.000

Inventar og utstyr 7.000 7.000 7.000 7.000

Oppgradering av 
bygningsmasse

12.400 12.400 12.400 12.4000

Åskollen
ungdomsskole

5.000 30.000 141.000 144.000

Veiavangen
ungdomsskole

0 0 5.000 150.000



P02 Barnehage 
- drift

• Demografijusteringer

2022: -10,0 mill

2023: -20,6 mill

2024: -34,0 mill

2025: -37,5 mill

• Inntak av barn uten rett på plass

2022: 10 mill

2023:   5 mill



P02 Barnehage 
- drift

• Økning i moderasjonsutgifter

2022: 6 mill

2023: 9 mill

• Økt behov for spesialpedagogiske 
tjenester

2022: 7 mill

2023: 4 mill

2024: 2 mill



P02 Barnehage 
- mulige tiltak for kostnadsreduksjoner

• 35 millioner kroner

• Langsiktig plan for fremtidig 
barnehagestruktur
• Antall og størrelser på barnehagene

• Kutt i lokale moderasjonsordninger
• Gratis barnehageplass



P02 Barnehage 
- investeringer 

Tiltak 2022 2023 2024 2025

Rebevilgning:
Langløkka
barnehage

13.000 0 0 0

Inventar og utstyr 3.800 3.800 3.800 3.800

Oppgradering av 
bygningsmasse

3.000 3.000 3.000 3.000



P03 Forebyggende tjenester 
- drift

Barnevernsreformen

• Finansieringen av barnevernet legges 
om. Statlige oppgaver legges over til 
kommunen og skal finansieres av 
rammetilskuddet. Tilført programområde 
29,8 millioner

• Kommunen får både fullt finansierings- og 
veiledningsansvar for fosterhjem, og 
refusjonsordninger oppheves. Kommunal 
egenandel for tiltak øker.

• Kompetansekrav i barnevernet 



P03 Forebyggende tjenester 
- mulige tiltak for kostnadsreduksjoner

• 11 millioner kroner

• Redusere antall varige plasseringer i 
barnevernet

• Vurdere kapasitet og tjenestetilbud



Oppfølging av planstrategien



Planstatus

• Ferdigstilte planer

• Besluttede planer under arbeid og 
planlegging

• Nye planer
• Boligsosial handlingsplan

• Strategi parkering

• Overordnet strategi om frivillighet



Eierstyring



Utbytte og eieruttak

• Forventninger
om noe økt
utbytte i årene
som kommer

• Rådmannen har
tett dialog med
alle selskapene 
som utbetaler 
utbytte til 
kommunen

Selskapsutbytte (tall i mill. kr.) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Glitre Energi AS - 94,5 - 65,8

Lindum AS - 15,3 - 23,7

Drammen Kino AS

Drammen kommune 
Eiendomsutvikling AS

- 2,0 - 15,0

Vardar AS - 15,6 - 7,8

Glitre Energinett Holding AS - 5,9 - 5,1

Dpark AS - 2,0

Sum utbytte - 133,4 - 119,3 - 120,0 - 120,0 - 120,0 - 120,0

Eieruttak fra Drammen Eiendom - 94,7 - 97,1 - 97,1 - 97,1 - 97,1



Politisk prosess

22. november: Partssammensatt samarbeidsutvalg
23.-25. november: Behandling i hovedutvalgene
30. november: Behandling i formannskapet
13./14. desember: Behandling i kommunestyret


