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Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt) har stilt spørsmål til rådmannen. Spørsmålene besvares på 
politikkportalen. 
 

1) Hvilke avtaler med bemanningsbyråer/vikarbyråer har de tre tidligere kommunene, hva er 
kostnaden ved dette og hva er det samlet sett budsjettert med for 2020? 

  
2) Foreligger det beregninger på hva kommunen ville fått i inntekter ved innføring av 

eiendomsskatt på de dyreste boligene, eksempelvis de 25 % dyreste? 
 

3) Hva vil det koste å gi familier som har barn både i barnehage og SFO/AKS søskenmoderasjon? 
 
Svar på spørsmål 1 
 
Svelvik kommune har i 2019 kjøpt bemannings-/vikartjenester fra Manpower, Personalhuset og Konstali 
Helsenor: 
 
Manpower   862.000 kroner knyttet til et investerings- og næringsprosjekt 
Personalhuset   81.000 kroner knyttet til barnehager 
Konstali Helsenor  144.000 kroner knyttet til sykehjemmet 
Totale utlegg i Svelvik       1.087.000 kroner 
 
Drammen kommune har i 2019 kjøpt bemannings-/vikartjenester fra Dedicare AS, Accurate Care AS, 
Personalhuset, Manpower, Pedagogisk VikarSentral AS og Glasspaper LEARNING: 
 
Dedicare AS   98.075 kroner knyttet til helse og omsorg 
Accurate Care AS  276.093 kroner knyttet til helse og omsorg 
Personalhuset Staffing        8.491.367 kroner knyttet til barnehage, skole, catering mm 
Manpower   2.323.652 kroner knyttet til barnehage, skole, helse og Byprosjekter  
Pedagogisk VikarSentral AS 474.390 kroner knyttet til barnehage og skole 
Glasspaper LEARNING           11.925 kroner knyttet til IKT 
Totale utlegg i Drammen 11.675.502 kroner 
 
Nedre Eiker kommune har en avtale med Personalhuset som brukes primært av oppvekst- og 
kulturetatene. I 2019 er det brukt ca. fire millioner kroner gjennom denne avtalen. Det er ikke satt opp 
et eget budsjett for formålet. 
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Når det gjelder 2020 er det avsatt samme nivå som i 2019. Selve nivået til vikarbyråer vil vurderes ved 
detaljeringen av budsjettene fram mot februar. 
 
Svar på spørsmål 2 
 
Det ble høsten 2015 foretatt beregninger av eiendomsskatt som svar spørsmål fra SV til økonomiplan 
2016-2019 for tidligere Drammen kommune. Beregningene var basert på at det skulle settes et 
bunnfradrag på 3,2 millioner kroner. De beregninger som ble gjort viste at med forutsatt bunnfradrag 
ville 25 – 30 prosent av kommunens boliger få eiendomsskatt. Basert på diverse forutsetninger og grove 
anslag ble beregnet at eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer kunne utgjøre 15 – 20 millioner 
kroner per år. Beregningene ble da basert på lovens laveste sats på 2 promille – da det ikke kan benyttes 
høyere sats det første året eiendomsskatt innkreves. Skattesatsen kan senere økes til 5 promille1. I 
tillegg ble det anslått at inntekter fra annen eiendom (næringseiendommer) kunne utgjøre 5 – 10 
millioner kroner per år.  
 
På generelt grunnlag kan det imidlertid antas at inntektspotensialet inklusiv Nedre Eiker og Svelvik 
kommuner ville vært i størrelse 5 - 10 millioner kroner høyere enn beregningene som ble gjort for 
tidligere Drammen kommune.  
 
Det er ikke foretatt oppdaterte beregninger basert på dagens boligmasse i nye Drammen, og oppdaterte 
ligningsverdier/takstgrunnlag. En slik vurdering vil i så fall kreve en større jobb.  
 
Svar på spørsmål 3 
 
Rådmannen forutsetter at det legges til grunn søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO/AKS, 
med samme moderasjonssatser som for barnehage og SFO/AKS i gamle Drammen kommune (30 
prosent for barn nummer 2 og 50 prosent for barn nummer 3 eller flere). Det legges også til grunn at alle 
har full plass og betaler full pris. 
 
Det er vesentlig flere barn i SFO/AKS med søsken i barnehage, enn barn i SFO/AKS med søsken i 
SFO/AKS. I Drammen har per i dag ca. 29 prosent av barna i SFO/AKS søsken i barnehage. Dersom man 
legger disse andelene til grunn for Nye Drammen vil dette gi en årlig estimert kostnad på ca. 8,4 
millioner kroner. 
 

                                                           
1 I statsbudsjettet for 2020 forslår regjeringen at maksimalsatsen for eiendomsskatt settes ned fra 5 til 4 promille 


