Spørsmål 68 (2020) fra Anders Kibsgaard Lunde (NTB): Spørsmål til budsjett
Til:
Fra:

Rådmannen
Anders Kibsgaard Lunde (NTB) på vegne av NTB

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

17.06.2020
19/00066-85

På vegne av Nei til Bomring stiller jeg følgende spørsmål til rådmannen
Rådmannens forslag til budsjett
Etter gjennomgang av 1. tertial 2020 onsdag 3.6, fremkom det ikke noe forslag til økonomiplan for
perioden 2021-2023.


Er det slik at rådmannens forslag til økonomiplan er det forslaget som ble lagt frem før
budsjettbehandlingen desember 2019?

Svar
Dette er innarbeidet som et vedlegg nr.10 ved navn «Konsekvensjustert økonomiplan 2020-2023». Dette
ble det tilleggsinformert om i saksfremlegget som ble sendt ut 8.juni 2020.

Knutepunkt i kommunedelene
I den nye sammenslåtte kommunen, skulle de tre tidligere kommunene høste fordeler av å drive
sammen, i stedet for alene. Stordriftsfordeler skulle redusere kostnadene i tjenestene, og gi mer velferd
per krone. Mens politikerne i Fellesnemda for Nye Drammen arbeidet med sammenslåing kjørte de
tydeligvis økonomien mot grøfta, og driftsbalansen er dramatisk forverret siden 2017. Både før
pandemien, og utfra dagens bilde justert for pandemiens innvirkning.
I en slik situasjon fremstår det som et sløseri med samfunnets ressurser å stykke opp kommunen til 10
mindre kommunedeler, med oppsplitting av dagens fagmiljøer og omgjøring til flere mindre lokale
tjenester. Da glipper stordriftsfordelene ved sammenslåing. Noe vi er sårt avhengig av etter det
manglende fokuset på økonomi de siste par årene.
1. Hvor mye er satt av årlig i perioden 2020-2023 til å administrere, planlegge og gjennomføre
utviklingen av tjenester lokalisert i knutepunktene?
Svar:
 Det er ikke satt av årlige budsjetter til å administrere, planlegge og gjennomføre utviklingen av
tjenester lokalisert i knutepunktene. Disse utgiftene er fordelt innenfor de ulike tjenester og
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programområder (P03 – Forebyggende tjenester, P09 Kultur, idrett, frivillighet, P10- Lokal
demokrati)
Oppbyggingen av knutepunktene kommer til å ta tid. I dag er det opprettet knutepunkt i Svelvik,
Mjøndalen, Åskollen, Fjell og Strømsø.
Knutepunkt i Gulskogen, Åssiden, Konnerud, Krokstadelva og Bragernes er i dag ikke opprettet.
Knutepunkt Strømsø er det eneste knutepunkt som er definert som en egen virksomhet med eget
budsjett under programområde 08 Sosialtjeneste, etablering og bolig. Som eneste knutepunkt i
kommunen har Strømsø egen virksomhetsleder med ansvar for å lede tjenestene (Kultur,
Innbyggertorg, Helsefremmende tjenester, PPT, Barnevern) på tvers av ulike fagområder.
De fire andre knutepunktene Svelvik, Mjøndalen, Åskollen, Fjell har lokalisert ulike tjenester som
hver for seg rapporterer faglig og budsjettmessig i linjen; For eksempel er Helsefremmende
tjenester lokalisert i knutepunkt Mjøndalen knutet til PO3 (forebyggende tjenester).

2. Hvor mye brukes av interne ressurser årlig i perioden 2020-2023 til å administrere, planlegge og
gjennomføre utviklingen av tjenester lokalisert i knutepunktene?
• Med «interne ressurser» menes tidsbruk hos ansatte, mellomledere og ledere, innen helse, skole,
teknisk osv, i sin arbeidshverdag som konsekvens av flytting og oppsplitting.
• Fint om dette tallet kan kvalitetssikres av arbeidstakerorganisasjonene.
Svar:
Prinsippene som ble valgt for å lokalisere ansatte i ny kommune har basert seg på
 Føringen om å ha like mange ansatte lokalisert i tidligere kommune før og etter 1.januar 2020.
 Nødvendigheten av å slå sammen tjenester som tidligere var lokalisert på to eller tre steder i
samme lokaler (eks: personal, økonomi, kommunikasjon, areal og miljø)
 Ønske om samlokalisere tjenester som er brukernære i knutepunktene og i ulike kommunedeler.
Det er spesielt kultur og forebyggende tjenester (Helsefremmende tjenester 0-100, barnevern,
PPT) som er delt i ulike lokasjoner.
 Mange tjenester er stedbundet (skole, barnehager, helseinstitusjoner). Ansatte ved disse har ikke
byttet arbeidslokasjon.
Ved opprettelsen av den nye kommunen er det følgelig ikke foretatt noe beregning av kostnader
relatert til tidsbruk hos ansatte og ledere som konsekvens av flytting og oppsplitting.
3. Hvor mye er satt av årlig i perioden 2020-2023 til investeringer som går til utvikling av
knutepunktene og flytting av tjenester?
Svar fra Drammen Eiendom KF:
Det er i budsjett for 2020 avsatt 12 millioner kroner til relokalisering av ansatte. Dette prosjektet
ferdigstilles i hovedsak til sommerferien 2020. I tillegg er det gjort mindre ombygninger i Svelvik,
gamle Strømsø skole og Rådhuset i Mjøndalen på til sammen 7 millioner kroner.

Ny Drammenshall bygget av private investorer
Når vi ser at kommunens politikere ikke har lykkes å spille på lag når det kommer til økonomi, men
heller skutt økonomisk selvmål, er situasjonen slik at Drammen må se på vinn-vinn situasjoner på lag
med private, dersom innbyggerne skal oppleve gode tjenester og vilkår for idretten i årene som
kommer. Når vi vet at private aktører ofte er bedre på vedlikehold av bygningsmasse, og at kommunen
kan spare utgifter til investering gjennom samarbeid med private investorer, så er dette en mulighet for
kortsiktige og langsiktige innsparingen Drammen er nødt til å gripe med begge hender.
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Dersom det utlyses en konkurranse om bygging av ny Drammenshall, som et OPS (Offentlig Privat
Samarbeid) kombinert med bolig og næringsutbygging,
1. hvor mye vil dette koste for kommunen å administrere en slik konkurranse?
Svar:
Kostnader til å administrere en OPS konkurranse for bygging av ny Drammenshall kombinert med
bolig og næringsutbygging vil være avhengig av en rekke forhold. De største kostnadene vil være
knyttet til utarbeidelse av dokumentasjon til en konkurranse. Konseptvalg og omfanget av hva
kommunen ønsker å bygge må utredes og kvalitetssikres i samsvar med kommunens
investeringsreglement. Arbeid med, og avklaring av ansvar – og risikoforhold knyttet til regulering er
kostnadskrevende. I et OPS prosjekt vil spesielt de juridiske og avtalemessige utredningene være
omfattende. Kostnadene vil også være avhengig av om hva av tidligere prosjektmateriale fra
tidligere utredninger (2015-17) kan benyttes. Samlet vil kostnadene trolig kunne ligge på mellom 515 millioner kroner.
2. hvor mye kan dekkes gjennom allerede avsatte midler til OPS?
Svar:
Det er ikke avsatt egen midler til et slikt OPS prosjekt- og et nytt prosjekt må finnes gjennom nye
bevilgninger. Dersom kommunen ikke investerer selv må kostnadene belastes driftsbudsjettet.
3. når kan en slik ny hall kunne stå ferdig?
Svar:
En ny hall vil kreve detaljregulering. Avhengig av grad samordning med vedtak i formannskapet
5.5.2020 om videreføring av arbeidet med mulighetsstudie for Marienlyst vil dette ta 1-2 år. Det er
svært usikkert å anslå tidsramme for utarbeidelse av prosjekt og konkurransegrunnlag for OPS. Dette
vil kunne skje delvis parallelt med reguleringsarbeidet. I tillegg må det beregnes minst 2 års
byggetid. Dette er avhengig av utbyggingsomfang, eventuell rivning og etablering av midlertidige
løsninger for idrett og skoler.
4. kan administrasjonen peke på et foreløpig anslag på hvor mye en ny Drammenshall vil kunne koste?
Svar:
Kostnadene vil avhenge av konsept og ambisjonsnivå. I prosjektet som ble utviklet i 2015 ble det
anslått en totalkostnad for en utbygging av ny hall for 8.000 tilskuere, samt tilknytning til og
rehabilitering av den gamle hallen for samlet 366 millioner kroner i 2015 kroner. Avhengig av
standard og størrelse kan en hall bli betydelig mer kostnadskrevende.
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Kontantstøtte for ettåringer
Noen mener det bør være opp til foreldre selv, om de ønsker å sende barnet i barnehage etter at det
fyller ett år. Noen mener staten bør bestemme dette. I en kommune med en økonomi som ikke har fått
den omsorgen den trenger, kan det være lurt å tenke på hvor mye som brukes, fordi kommunen skal
bestemme over foreldres omsorg for deres egne barn.
Dersom alle foreldre til ettåringen i Drammen tilbys kontantstøtte på 10.000 kr per måned, om de velger
å være hjemme med barnet sitt:
1. Hvor mange vil anslagsvis ønske å benytte seg av et slikt tilbud?
Svar:
Det er ikke mulig å anslå hvor mange som vil benytte seg av et slikt tilbud. Et årskull i Drammen er
på 1000-1100 barn og i desember 2019 hadde 687 ettåringer barnehageplass.
2. Hvor mye ville dette kostet?
Svar:
Dagens statlige kontantstøtte er på kr. 7.500,- per måned og den kommunale støtten vil da bli på
2.500,- per måned forutsatt at samlet kontantstøtte skal være 10.000. Per barn som vil benytte
ordningen vil den kommunale utgiften bli på 30.000,-.
Dersom 1000 barn benytter seg av denne ordningen vil årlig utgift for kommunen være om lag 30
millioner kroner.

3. Hvor mye vil Drammen kommune spart i tilskudd til barnehagene?
Svar:
Tilskudd til en barnehageplass for barn under tre år er per nå om lag 210.000 per år.
Dersom det er 1000 ettåringer som går i drammensbarnehagene koster dette Drammen
kommune 210 millioner kroner. Om alle disse ønsker å motta kontantstøtte istedenfor (utgift
30 millioner kroner) blir besparelsen 210 mill. - 30 mill. = 180 mill. kroner.
Samfunnsøkonomiske konsekvenser som reduksjon av antall arbeidsplasser i barnehagene,
antallet foreldre som betaler inntektsskatt samt innsatsen rundt integrering er ikke tatt med i
analysen. For kommunen kan også redusert skattetilgang bli et resultat.
Kommunen er bundet av barnehagelovens § 8.”Kommunen har plikt til å tilby plass i
barnehage for barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.”
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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