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Spørsmål fra partiene til rådmannens forslag til 2. tertial 2022 

Innledning 
Frist for spørsmål var 18. oktober kl. 12.00, med svarfrist innen 21. oktober. Spørsmålene er i dette 

dokumentet sortert per parti og programområde. Det er kort svarfrist og det tas derfor forbehold 

om at feil kan forekomme. 
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Venstre 
P01 Skole  
1. Viser til Drammensbadet KFs rapport som sier at “årets resultat er på 63 % av elever i fjerde 

trinn som har oppnått kompetansemålet for svømmedyktighet.” Det beskrives å ha gått ned 
med 3,3% (siden når? Prosent eller prosentpoeng?) Hvordan har utviklingen av dette tallet 
(andel elever som har oppnådd kompetansemålet) utviklet seg over lengre tid tilbake i tid?  

 
Svar: 
Drammensbadet KF rapporterer bare på svømmeopplæringen som er gitt ved Drammensbadet, og 
ikke i Eikerbadet og badet i Svelvik. Drammensbadet KF rapporterer alltid resultat i 2. 
tertialrapportene for skoleåret som har vært. Måloppnåelse skoleåret 21/22 for fjerde trinn i forhold 
kompetansemålet ble på 63 %. Det er en nedgang fra skoleåret 20/21, da resultatet ble på 66,3 %. 
Dermed er det en nedgang med 3,3 prosentpoeng. I 19/20 var resultatet cirka 80%.   
  
Skolene i Drammen kommune er i gang med å innføre et digitalt kartleggingsprogram av elevenes 
svømmeferdigheter. Her vil det være mulighet for å identifisere de elevene som ikke har oppnådd 
kompetansekravene i svømming. Elevene som ikke har oppnådd kompetansekravene etter 4.trinn, 
vil få ekstra svømmeopplæring på 6.trinn, i tillegg til ordinære timer med svømmeopplæring.  
  

P09 Kultur, idrett og frivillighet  
1. Hva er status på etablering det nye studenthuset? Dette er ikke omtalt i noen rapport siden 

bevilgningen for 2021.  
 
Svar:   
Studenthuset er planlagt ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2023   
  
2. Rådmannen sier i vedlegget ikke noe mer om framdrift i kommunestyrets vedtak “Involvering av 

frivilligheten i vedlikehold av grøntområder (2022)” utover at det er ressurskrevende og krever 
mye koordinering. Hva er rådmannens videre framdriftsplan for å levere på dette vedtaket?  

 
Svar:   
Rådmannen vil komme tilbake med en fremdriftsplan for dette arbeidet i løpet av første del av 
2023.  
  
 

P11 Utbygging og samferdsel 
1. Hva blir negativ provenyeffekt dersom gebyr for leie av uteområder på Bragernes Torg for 3. 

tertial settes til 0,-?  
 
Svar:  
Kommunen har i utgangspunktet to leieperioder, sommer og vinter (eller begge deler), de fleste 
leietakere benytter større arealer i sommerperioden enn vinterperioden. September er 
sommerperiode, mens oktober til desember er vinter. Kommunens inntekter for 3. tertial for 
uteservering på Bragernes torg blir utfra dette som følger:   
September kr. 136 475,-. For perioden oktober til desember er det kr. 136.213,-. Totalt kr. 272.688,-.  
All leie er allerede innbetalt av leietakerne. Så en redusert leie for 2022 vil måtte justeres når det 
faktureres leie for 2023, noe som igjen vil redusere inntektene tilsvarende for 2023.  
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2. Hva er den videre framdriftsplanen for omklassifisering av Tollbugata til kommunal vei? Viser til 
statusrapportering i vedlegg.  

  
Svar:  
Det er gjennomført møter med Viken fylkeskommune om saken og forventes å ha en løsning på 
plass første halvår 2023.  
  
  
3. Hva er framdriftsplan for tidligere vedtatt tiltak “Geofence”?   
  
Svar:   
Hvilke arealer og ulike muligheter som er aktuelle er utredes. Utredningen forventes å være på plass 
første halvår 2023.  
  
4. Viser til besvarelse på verbalpunktet “Status busstilbud til Spiraltoppen”. Er det i samme prosess 

undersøkt noe ytterligere om det finnes private aktører som kan tenke seg å delta i å finansiere 
et slikt rutetilbud som et offentlig-privat samarbeid?  

 
Svar:   
I tilknytning til den tidligere saken fra 16.6 2021 ang. vurdering av mulig busstilbud til Spiraltoppen, 
ble det tatt kontakt med ulike aktører, herunder Byen Vår Drammen, Næringslivsforeningen og 
kafedriver på Spiraltoppen. Administrasjonen fikk da ingen positive tilbakemeldinger om privat-
offentlig samarbeid om drift og/eller private økonomiske bidrag til et mulig busstilbud. I 2022 har 
det, i tråd med vedtaket, bare vært ny kontakt med Brakar.  
 

 

P13 Arealplan og miljø 
1. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett kuttet Klimasats-ordningen helt ut. Er det pågående 

prosjekter i Drammen som berøres av dette og vil måtte settes i bero i påvente av avklaring av 
fremtidig finansiering?  

  
Svar:   
Nei, dette har ikke tilbakevirkende kraft.  Prosjekter/tiltak som kommunene allerede har fått tilsagn 
om støtte til, berøres ikke. Prosjektene/tiltakene som har fått tilsagn i 2022 skal gjennomføres innen 
2024.   
  
2. Når skal arbeidet med kjøkkenhager påbegynnes? Viser til svar på status i klima-vedlegget.  
  
Svar:   
I løpet av våren 2023 vil det gjennomføres en kartlegging av hvilke skoler og barnehager som har 
mulighet til å sette i gang arbeid med kjøkkenhager. Etter dette er gjort vil den enkelte virksomhet 
starte planleggingen av dette prosjektet. Kostanden for etablering og drift av kjøkkenhager må 
driftes innenfor den enkelte virksomhets egen ramme. Per dags dato er det 1 skole og 6 barnehager 
som har kjøkkenhage, 5 barnehager dyrker grønnsaker i pallekarmer.   
  
3. Handlingsplan for solenergi har endt opp som et mulig utredningstema i utkastet til klimastrategi 

og ligger i praksis langt fram i tid før det kan materialisere seg i økt handling. Samtidig ser det ut 
til at Stortinget enstemmig vil myke opp i regelverket for etablering av solenergi nå og alt ligger 
til rette for hurtigere utrullinger. Dersom kommunestyret vil forsere denne planprosessen for å 
få fortgang i solenergi spesifikt; på hvilken måte kan kommunestyre gjøre denne prioriteringen? 
Kan kommunestyret feks vedta å løfte dette ut som en separat handlingsplan (slik det 
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opprinnelig var tiltenkt)? Forslag til innretning må kunne tilrettelegge for tildeling av 
budsjettmidler i ØP23-26 og dermed effekt allerede for 2023.  

  
Svar:    
I forslag til klimastrategi står det at: Kommunen skal utrede potensialet for å øke bruken av lokal 
fornybar energi i Drammen.  Solenergi vil være en viktig lokal fornybar energiløsning, men andre 
energiløsninger kan også være aktuelle (geovarme, sjøvarme, nærvarme), basert på lokale forhold, i 

tillegg til fjernvarme. Rådmannen tar sikte på å gjennomføre potensialstudie og utarbeide 
handlingsplan for lokal fornybar energi, samt legge frem for politisk behandling i mars/april 2023. 
Innretning på nasjonale støtteordninger er i endring, ref regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi bør 
derfor avvente til vi vet mer om innretningen på nasjonale støtteordninger, før vi kan vurdere behov 
for eventuelt ytterligere økonomisk støtte til solenergi for næringsliv og innbyggere.   
 Det finnes allerede et kunnskapsgrunnlag om solceller som kan benyttes i kommunens egne bygg i 
2023-2026. Drammen Eiendom KF har utført en potensialstudie om solenergi på egne bygg og 

monterer løpende solceller på aktuelle bygg innenfor tildelt budsjettramme. Økt etterspørsel etter 

solceller vil sannsynlig føre til økte kostnader og leveringstid.  

  
 

P16 Næringsutvikling 
1. Hvor store resterende midler for 2022 er det på Programområde P16 – fra enten ikke-fullførte 

prosjekter og/eller i ramma?  
 
Svar:   
Det er fortsatt noe usikkerhet i tallene, og særlig knyttet til midler avsatt til innhenting av 
kunnskapsgrunnlag for næringsplanen. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og sluttsummen er derfor 
ikke helt fastsatt.  
På det nåværende tidspunkt tilsier prognosen for programområde 16 for 2022 at det kan bli et 
mindreforbruk på ca. 1. mill. kr. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn pga. vakanser og 
sykemelding i første halvdel av året, samt noen aktiviteter som har kommet senere i gang enn 
forventet.  
 

 

 

Høyre 
P01 Skole  
1. Manglende utlån av klasserom ved Gulskogen skole er forklart med at det må skifte lås i de 

enkelte klasserom før de kan lånes ut. Hva er kostnad for å foreta en utskiftning av lås på 2-3 
klasserom?  

 
Svar:   
Rådmannen legger frem en sak om arealer til utlån i kommunale bygg i hovedutvalg for oppvekst og 

utdanning i november. Her vil det komme frem hvilke skoler som kan låne ut arealer uten å foreta 

endringer i bygget. For å kunne tilrettelegge for utlån i øvrige/andre kommunale bygg vil det kunne 

bli aktuelt å tilpasse bygget for utlån. Dette kan eksempelvis være å endre låssystemer, slik at deler 
av bygget egner seg for utlån. Rådmannen vil komme tilbake til dette i handlings- og økonomiplanen 
2023-26.  
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2. I Drammen kommune lyses det ut stillinger uten krav til lærerutdanning. Hvor mange av lærerne 
i Drammensskolen er ufaglærte, og hva og hvordan gjøres for å sikre tilstrekkelig antall faglærte 
lærere?  

  
Svar:   
Det lyses ikke ut stillinger i Drammensskolen uten krav til lærerutdanning. Rådmannen legger frem 
en sak om lærere uten godkjent utdanning til hovedutvalget for oppvekst og utdanning i november, 

og her vil tiltak for å sikre lærere med godkjent utdanning presenteres.   
 
  
3. Med henvisning til tidligere innsendte spørsmål til politikerpost, hva er foreløpig 

kostnadsestimat for Ung11 i 2022?  
 
Svar: 1,6 millioner er tildelt ramme for Ung11. I tillegg må programområdet bruke 0,2 - 0,4 millioner 
fra egen ramme for å kunne drifte tilbudet. Total kostnad for Ung11 i 2022 er da 1,9 - 2,0 millioner 
kroner.  
   

P03 Forebyggende tjenester  
1. Mindreforbruket i programområdet P03 Forebyggende tjenester er forklart med ubesatte 

stillinger i barnevernet. Er disse stillingene blitt besatt nå? Hvis ikke, hvilke tiltak er det satt i 
gang for å besette de ledige stillingene i barnevernet?  

 
Svar:  
Når virksomhetene mottar en oppsigelse, starter prosessen med rekruttering.  Det tar likevel ca 4 
måneder før en nyrekruttert kan starte grunnet oppsigelsestid.  Oppsigelser er derfor krevende og 
skjer gjennom hele året.  Etter verbalvedtak fattet i sak om Tilstandsrapporten fra barnevernet er 
det igangsatt et arbeid for å oppfylle disse.  Dette kan redusere antallet som slutter.  
 

 

P04 Helse  
1. Hvilke konkrete tiltak planlegges for å rekruttere flere fastleger? Hvordan styrkes 

fastlegeordningen slik at vi når reell full dekning?  
 
Svar:   
Fastlegeordningen er en nasjonal utfordring som må løses med, primært, nasjonale virkemidler. I 
handlings- og økonomiplan 2022 – 2026 ble det beskrevet at det er forventninger om videre 
oppfølging av den nasjonale handlingsplanen og ny regjering har gitt signaler om styrking av 
fastlegeordningen. Ut over dette, må kommunen vurdere å følge opp vedtatte lokale tiltak i løpet av 
planperioden.   
  
Kommunen har i 2022 arbeidet med rekruttering av fastleger, og har blant annet etablert fire 
kommunalt ansatte fastlegehjemler ved eksisterende legekontor. I tillegg har tjenestene arbeidet 
med rekruttering av utvikling i fastlegetjenesten i tråd med vedtatt plan for allmennlegetjenesten og 
de prioriteringene som ble vedtatt i utvalgssak 0123/21 - Oppfølging av plan for 
allmennlegetjenester innenfor programområdets økonomiske rammer. Dette gjelder blant annet:  
  

1. Styrket oppfølging av leger i spesialisering  
 Styrket faglig samarbeid mellom fastlegekontor og kommune  
 Intensivt arbeid med rekruttering til ledige hjemler og rekruttering av vikarer  
 Redusert belastning på fastlegens arbeidsoppgaver  

  

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460271/sak/100202587
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460271/sak/100202587
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I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke fastlegeordninga med 690 millioner 
kroner i 2023, med en helårsvirkning på 920 millioner kroner.   
 

 

Generelt 
1. Høyre ser med bekymring på stort turnover og dårlig rekruttering til vakante stillinger spesielt 
innenfor Helse og omsorg. Hvilke konkrete tiltak iverksettes for å rekruttere og beholde 
helsesykepleier sykepleiere, vernepleiere og annet fagpersonell i alle programområder i HSO?  
  
Svar:   
Sektoren opplever utfordringer med rekruttering av helsepersonell. Dette har blitt ytterligere 
påvirket av pandemien. Kommunen ser på ulike måter for å styrke rekrutteringsgrunnlaget, men 
også å beholde de kompetente medarbeiderne vi allerede har. Dette innebærer blant annet   

 Utforming av stillingsannonser  
 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner  
 Nærværs- og trivselstiltak   
 Analyse av årsaker til uønsket turnover   
 Kompetanseheving  

Utover dette jobbes det med å definere ny oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper. Dette 
innebærer for eksempel at sykepleiere jobber med sykepleieroppgaver. Utover dette ses det på 
muligheter for at andre yrkesgrupper, for eksempel aktivitets- og kulturmedarbeidere, overtar 
oppgaver som tradisjonelt har blitt løst av helsepersonell.  
 

 

 

Nei til bomring 
P01 Skole  
1. Hvordan er utviklingen i antall lærere ansatt i Drammensskoler, årlig fra 2019 til 2022. I antall 

årsverk. Vi trenger at det skilles mellom faste ansatte og vikarer, ledelse og administrasjon. Ta 
med antall helsesykepleiere og miljøarbeidere, også årsverk.    

  
Svar:   
Tall under er hentet i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Det er ikke mulig å skille på om dette 

er årsverk med fast ansatte eller midlertidig ansatte/vikarer. Årsverk kan endre seg noe gjennom 

året. Telledato for rapportering er 01.10.hvert år.   
  

Skole  Skoleåret   
19-20  

Skoleåret   
20-21  

Skoleåret   
21-22  

Skoleåret   
22-23  

Sum årsverk personale 
med administrative og 
pedagogiske 
lederoppgaver (C3)  

Totalt: 92 årsverk  
  
Svelvik: 6  
Nedre Eiker: 22  
Drammen: 64  

96 årsverk  93 årsverk  93,5 årsverk  

Sum beregnede årsverk til 
undervisning, i 
stillingsprosent (C27)  

Totalt: 937 årsverk  
  
Svelvik: 55  
Nedre Eiker: 256  
Drammen: 626  

933 årsverk  939 årsverk  919 årsverk  

Årsverk utført av 

assistenter og annet 
Totalt: 34 årsverk  55 årsverk  79 årsverk  59 årsverk  
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elevrettet arbeid (ikke 

undervisningspersonale) 
Timer med assistenter som 
er gitt til vedtak for 
spesialundervisning er ikke 
medregnet her)  

  
Svelvik: 3  
Nedre Eiker: 11  
Drammen: 20  
  

  
  

Helsesykepleiere i skolen  2019  2022  

  30,5  40  

  
  

Drammen eiendom KF  
1. Hva ville Drammen spart på å legge ned den delen av Drammen Eiendom som hadde ansvar for 

utredning og bygging av Krokstad Sykehjem, og overlate den biten til private eller en annen del 
av administrasjonen? Hvilke avdelinger har/hadde dette ansvaret?  

 
Svar:  
Utredninger av investeringsprosjekter i Drammen kommune følger vedtatt Reglement for 
investeringsprosjekter. Det jobbes tverrfaglig med slike prosjekter, med representanter fra flere av 
kommunens avdelinger. Krokstad sykehjem ble utarbeidet av eiendomsavdelingen i tidligere Nedre 
Eiker på bestilling av Helse og velferd. Prosjektet var ferdig til å utarbeide forprosjektet hensyntatt 
nye miljøkrav, konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og kontrakts bestemmelser. DEKF har 
bearbeidet grunnlaget og oversendt dokumentasjonen til en ekstern KS2 samt gjort diverse 
utredninger for å belyse kostnadssiden og se på besparelser.      
DEKF har fra oppstart til prosjektet ble utsatt hatt et årsverk som har fulgt opp arbeidene, i tillegg til 
at fagpersoner i foretaket har bidratt med innspill og bistand.   
I den grad dette arbeidet ikke skal utføres av DEKF vil en tilsvarende byggherrefunksjon måtte 
bygges opp annet sted, og slik sett er vår vurdering at det ikke er besparelser her.  
I forslaget til budsjett settes det av betydelige midler til omsorgsbygg som også trenger ressurser til 
oppfølging.  
  

Generelt 
1. Hvordan vil strømprisene påvirke økonomien til de ulike programområdene? Hvilke tiltak er 

foreslått for å redusere konsekvensene av høye strømpriser?   
 
Svar:   

Rådmannen har i 2. tertialrapport tatt inn følgende omtale av økte utgifter til strøm og 

fjernvarme:  

«Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett oppjusterte regjeringen anslaget for prisvekst i 
kommunesektoren fra 1,2 til 3,7 prosent. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble 
programområdene som følge av dette kompensert med totalt 31 millioner kroner. I tillegg ble det 
satt av 9 millioner kroner for å kompensere programområdene for økte kostnader til strøm og 
fjernvarme.   
Det har vært kraftig prisøkning for disse tjenestene hittil i år, selv om prisøkningen på strøm dempes 
av kommunens sikringsstrategi på dette området. Drammen kommune har over flere år hatt en 
strategi for kjøp av strøm der 75 posent av forventet årsforbruk er prissikret, mens 25 prosent kjøpes 
til spotpris. Sikringene rulleres gradvis med 25 prosent per år slik at for kjøp i 2022 er ¼ sikret i 2019, 
¼ sikret i 2020 og ¼ sikret i 2021. Dette har bidratt til holde innkjøpsprisene på strøm på et 
akseptabelt nivå i 2022. Likevel påvirkes den gjennomsnittlige innkjøpsprisen av den fjerdedelen som 
handles til spotpris. For 2022 ble det i budsjettet lagt til grunn en innkjøpspris (kraftpris ekskl. 
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nettleie, forbruksavgift og mva.) på 47,25 øre/kwh. Oppdatert prognose per 10. september viser et 
anslag for gjennomsnittlig innkjøpspris på 88,91 øre/kwh som følge av vesentlig høyere spotpris.   
Regnskapstall per utgangen av august viser at kommunekassens utgifter til strøm og fjernvarme 
ligger 4,5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. I forhold til budsjett viser regnskapet en 
merutgift på 4,2 millioner kroner. På dette grunnlag vurderes avsetningen på 9 millioner kroner å 
være tilstrekkelig til å dekke programområdenes merutgifter i år. Det er da ikke tatt hensyn til 
eventuell kompensasjon til eksterne aktører som idrettslag, private barnehager og kirkelig fellesråd.   
Drammen Eiendom KF har regnet på mulig besparelse ved å senke innetemperaturen med en grad i 
fyringssesongen. Dette vil kunne gi en besparelse på anslagsvis 4-5 millioner kroner. Rådmannen vil 
komme nærmere tilbake til dette i handlings- og økonomiplan 2023-2026.»  
 


