Drammen FrPs kommunestyregruppe
Fremskrittspartiets endringsforslag til økonomiplan 2022-2025 og
årsbudsjett 2022
Endringer av rådmannens vedtakspunkter (nummerering viser til rådmannens forslag):
1. Kommunestyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2022-2025 med
følgende endringer:
2.
a) Driftsbudsjett 2022 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det fremgår av innstillingen, med de
korrigeringer som følger av dette forslag.
b) Investeringsbudsjett 2022 for Drammen kommunekasse vedtas, slik det fremgår av innstillingen,
med de endringer som følger av dette forslag.
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2022 fastsettes til 81.117.582 kroner,
inklusiv eierbidrag til Sørøst 110-sentral IKS. Innsparing 2 millioner.
Verbalforslag 1: Rådmannen bes utrede en avvikling av DRBV IKS, alternativt et IKS som kun dekker
Drammen og Lier kommuner.
Verbalforslag 2: Kommunestyret mener gebyrene fra DRBV IKS er i ferd med å bli for høye og vil
innskjerpe at kostnadene i IKSet må ned. Rådmannen bes iverksette en gjennomgang av DRBVs
virksomhet med sikte på reduksjon av selvkost på tilsyn og feiing. Herunder vurderes
anbudskonkurranse på feiing slik andre brannvesen har.
e) Driftstilskudd til Drammen kirkelige fellesråd for 2022 fastsettes til 42.523.000 kroner.
Tilskuddet fordeles slik:
• Drift kirkeformål: 31.393.000 kroner.
• Drift gravferdsformål: 11.130.000 kroner.

Innsparing 5 millioner.

7. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2022 til
investeringsformål på 810.505.000 kroner:
a) Drammen kommunekasse 434.278.000 kroner
b) Drammen Eiendom KF 374.228.000 kroner
c) Drammensbadet KF 2.000.000 kroner
Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas foreløpig slik det fremgår av vedlegg til forslag
til vedtak med tilhørende finansiering. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS legges ut for salg antatt inntekt 1-1,5 mrd. kroner som skal gå til å styrke investeringsbudsjettet. Rådmannen kommer
tilbake med revidert investeringsbudsjett i første møte i januar der følgende endringer i forhold til
budsjett tas med:
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•
•
•
•
•

Legevakt / helsehus realiseres raskere.
Det nye sykehjemmet i Krokstadelva bygges med planlagt størrelse – men gå ned på
miljøkrav og at kjøkkenløsning vurderes.
300 millioner til investering i oppgradert veinett.
Ishall med bandy og ishockey hall realiseres i planperioden.
Ta igjen noe av formålsbygningenes tekniske oppgraderingsbehov (estimert til om lag
980 millioner kroner).

Rådmannen bes om å iverksette bygging av ungdomsskole og flerbrukshall på Åskollen, i henhold til
vedtatt beliggenhet og uten fordyrende miljøtiltak, umiddelbart etter at reguleringsprosessen er
ferdigstilt. Skolen bygges som fire-parallell, med tilrettelegging for senere utvidelse. Videre bes
rådmannen om å legge til rette for at skolens administrasjonsavdeling legges slik at det er mulig med
samdrift med barne- og ungdomsskole.
13. Drammen kommune legger foreløpig til grunn ingen bosetting av flyktninger i 2022. Dette gjelder
også resten av planperioden 2023-2025 legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn.
14. I arbeidet med temaplaner og handlings- og økonomiplan 2023-2026 bes rådmannen legge opp til
prosesser i hovedutvalgene og formannskapet med formål å prioritere og utrede nærmere tiltak som
er beskrevet i dokumentet med sikte på øke det økonomiske handlingsrommet. Det forutsettes at
man vektlegger kommunal effektivisering, bruk av anbudskonkurranser og ikke legger økt byrde på
byens innbyggere i form av skatter, avgifter og gebyrer.

Øvrige forslag fra FrP
Innbyggerne i Drammen betaler mindre skatt enn sammenlignbare kommuner på grunn av en
befolkningssammensetning som blant annet tjener mindre, har lavere utdanning, består av flere
eldre, færre barn og unge og færre som står i arbeid. Dette gir kommunen betydelige utfordringer. I
planperioden må dette settes på dagsorden i langt større grad enn tidligere. FrP har spurt hvordan
rådmannen mener vi i planperioden kan ta grep for å endre trenden med mål om en mer bærekraftig
økonomi på sikt. I rådmannens svar heter det: «Dette bør innarbeides i videre arbeide med
oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og kommende Handlings- og
økonomiplaner jfr. kapitel om Handlingsdelen». FrP er enige i dette. Drammens største utfordring må
settes på dagsorden de kommende år.

P01 P02 Skole og Barnehage
Drammen kommune tilbyr gratis barnehage og SFO/AKS til familier med lav inntekt. Inntektsgrensen
justeres til 352.000. Innsparing: SFO/AKS innsparing 5,5 millioner. Barnehagen 5 millioner.
Styrking av grunnskolen og opprettholdelse av 11 skoleår. Utgifter 20 millioner.
Styrking barnehage. Utgifter 15 millioner.
Strategi evnerike elever / samarbeide med Vitensenteret: Utgifter 1.6 millioner.

2

Drammen FrPs kommunestyregruppe
I tidligere Nedre Eiker kommune er det gode erfaringer med sosialfaglige stillinger i skolene. FrP
foreslår 4 millioner avsettes og salderes mot kompetansesenterets budsjett. Dette for å utvikle
arbeidet til flere skoler i kommunen. Netto null.
Prosjekt med skolemat avvikles. Innsparing 0,5 millioner.
FrP er bekymret for drop-out i videregående skole – og ungdom som utdanner seg til yrker med
begrensede jobbmuligheter. FrP vil derfor styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven
har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for
yrkesmuligheter og levestandard.
Verbalforslag 3: Kommunestyret ber om at det legges frem sak om styrking av rådgivningstjenesten i
ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser
valgene vil kunne ha for yrkesmuligheter og levestandard.

P04 Helse
Fremskrittspartiet er bekymret for mangelen av fastleger. FrP mener det må tenkes nytt for å få leger
til å satse på å kjøpe eller etablere praksis i Drammen. Ved å kjøpe eller etablere praksis eksponerer
man seg for en betydelig økonomisk risiko.
Verbalforslag 4: Rådmannen bes utrede en ordning der kommunen stiller en garanti for de som
kjøper eller etablerer en fastlegepraksis. Dette må utredes men kan for eksempel være 1 million for å
overta en praksis og 1,5 millioner for å etablere en ny. Saken legges frem for kommunestyret før
sommeren.
FrP ønsker å opprettholde dagens nivå på psykososial beredskap. Det vises til rådmannens svar på
spørsmål fra Høyre: Psykososial beredskap har hatt en høyere bemanning en budsjettert siden
inngangen til 2020. Videreføring av ekstra bemanning uten at denne sees i sammenheng med resten
av driften ved Legevakten, vil ha en årlig kostnad på 1,6 millioner kroner. Utgift 1,6 millioner.
Verbalforslag 5: I den nye legevakten bør det vurderes å legge til rette for en egen avdeling for
psykiatri. Rådmannen bes utrede dette våren 2022.

P06 Hjemmetjenester og institusjon
Stadig flere eldre (også mange enslige) bor hjemme og mottar hjelp i hjemmet (praktisk bistand og
hjemmesykepleie) fra kommunen. Eldre på institusjoner har tilbud om aktiviteter og felles måltider i
hverdagen. Dette bør være aktiviteter som også de hjemmeboende eldre i nærmiljøet kan delta på
ved institusjonene.
Verbalforslag 6: Rådmannen bes starte opp et prøveprosjekt der eldre hjemmeboende i de ulike
bydelene kan hentes og bringes til aktivitetene. Dette skal ikke være vedtaksstyrt, men et åpent
tilbud. Rådmannen bes utrede en ordning med gratis transport for hjemmeboende eldre som ønsker
å delta på aktiviteter og måltider ved institusjonene.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
Kommunen har over tid sett økninger i sosialhjelpsutbetalinger. For å bremse denne utvikling og øke
motivasjonen for å delta i arbeidslivet justeres sosialhjelpssatser justeres ned 5 %. Innsparing 2
millioner.
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Om det er lovmessig rom for det kan det som alternativ sees på ordninger som kutter satsene etter
at man går på sosialhjelp i seks måneder eller et år. Dette for å motivere til aktivitet.
Ordningen “leie til eie” avvikes. Innsparing 1,5 millioner kroner.

Innvandring og integrering
FrP viser til sitt forslag om å stanse alt inntak av flyktninger i planperioden. Drammen kommune er pr
i dag en betydelig andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen kommune –
opp mot 30% prosent som gir utfordringer og kostnader for kommunen. FrP mener det skal kuttes i
særtiltak. Samlet sett bør dette gi en effekt på kommunebudsjettet på anslagsvis 20 millioner kroner.
Innsparing 20 millioner kroner.
Da det her er en rekke statlige ordninger som her påvirkes bes rådmannen komme nærmere tilbake i
1. tertialrapport, med hensyn samlede budsjettmessige konsekvenser av denne reduksjonen.

P09 Kultur, idrett og frivillighet
Byen Vår Drammen AS har ikke fungert godt nok som bidragsyter for å opprettholde virksomhet i
Drammen sentrum. Dette viser de mange tomme butikklokaler. I sitt svar til FrP sier rådmannen: I
tråd med vedtak i formannskapet er det igangsatt en utviklingsprosess som skal evaluere mandat,
eierskap og finansiering av selskapet Byen Vår Drammen. Rådmannen vil legge frem en egen sak i
2022 som legger opp til en helhetlig vurdering av Drammen kommunes bruk av virkemidler for å sikre
en god by- og tettstedsutvikling basert på mangfold og lokalt særpreg i Drammen, Mjøndalen og
Svelvik.» FrP er svært tilfreds med dette.
FrP mener skattebetalerne ikke skal belastes for utgifter til matfestival – det kan heller ikke sees at
slik festival skulle ha positiv betydning for integrering.
Verbalforslag 7: Det gis ikke støtte til Globusfestivalen.
Inntektsgrense for gratisplass på kulturskolen justeres til 352.000. Innsparing 0,7 millioner.
Ordning med likebehandling av lagseide baner kunstis og kunstgress/naturgress. Utgift 1,7 millioner.
FrP mener det ikke er en kommunal oppgave å arrangere popkonserter etc. med artister fra
innvandreres hjemland. Det er imidlertid betydelig behov for at mange grupper innvandrere får
større innsikt i norsk kultur, historie og verdiene som er sentrale i vestlig kultur. Etter vårt syn bør
Interkultur omdannes til et senter som jobber for å fremme norsk kultur til befolkningen i Drammen.
Verbalforslag 8: Rådmannen bes legge frem sak om omdanning av Interkultur til et senter som
jobber for å fremme norsk kultur til befolkningen i Drammen. Dette er særlig nødvendig i en
flerkulturell kommune som Drammen.

P11 Utbygging og samferdsel
Parkeringen i Drammen er urimelig dyr og tiden man må betale for plass for lang. Dette har trolig
medført butikkdød i sentrum.
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Parkering på kommunale plasser utenfor p-hus gjøres gratis etter kl. 18 på hverdager og hele lørdag.
Utgift 7,6 millioner kroner
FrP er bekymret for at Drammen kommune ikke ivaretar vår infrastruktur og da vei/fortaustandardenspesielt. Dette handler også om trafikksikkerhet. Kommunens etterslep på vedlikehold er
av rådmannen estimert til ca. 860 millioner kroner totalt, av dette utgjør veier og fortau anslagsvis
ca. 750 millioner kroner. Veinettet består av 271 kilometer kjørevei og 102 kilometer gang/sykkelvei.
Det er satt av 20 millioner til sykkelplan. FrP foreslår at disse midlene settes av til vedlikehold
sammen med ytterligere 50 millioner til vei. Utgift 50 millioner kroner.
Når det gjelder klimabudsjett og punktet rundt fossilfrie og nullutslipps byggeplasser. Ordningen
skrinlegges. Innsparing 11 millioner kroner. (tall fra rådmannen 2020)
FrP mener det er viktig at man får avklart trase for ny Svelvikvei. Vi foreslår derfor: Oppstart
reguleringsplan ny Svelvikvei. Utgift 5 millioner.

P18 Politisk styring
Verbalforslag 9: Partistøtten ble ved politisk vedtak i 2020 redusert med 10%, noe som utgjør ca. kr.
119.000 per år. FrP gikk imot dette. FrP foreslår at den årlige godtgjørelsen for hovedutvalgsledere,
ordfører, varaordfører, ledere for andre utvalg og gruppeledere tilbakestilles til satsene som gjaldt i
forrige periode i gamle Drammen Kommune. Dette vil gi følgende effekter: Ordfører 45.000,
Varaordfører 107 167 kroner, Komiteledere/hovedutvalgsledere 437 125 x 4, Gruppeledere 1 170
019 kroner. (tall fra 2020). Innsparing 3,7 millioner kroner som omdisponeres til økning av generelle
møtegodtgjørelser og til å nulle ut kuttet på partistøtten. Rådmannen legger frem sak om dette på
første møte i 2022.

Organisasjon og medarbeidere
Gjennom tidene har kommuner i anstrengt situasjon innført ansettelsesstopp / politisk behandling av
om stillinger som fratres skal besettes (dersom en som slutter skal erstattes). Basert på turnover kan
dette ha en effekt på 371 millioner kroner årlig. Dersom hovedutvalgsområdene oppvekst og
utdanning og helse, sosial og omsorg i sin helhet unntas fra ansettelsesstoppen vil besparelsen bli
redusert til om lag 44 millioner kroner i helårseffekt. Dog antas det at det også innen disse felt er et
potensiale for effektivisering (det skal dog ikke kuttes i pasient eller elevnære stillinger).
Ansettelsesstopp innføres: Innsparing 60 millioner kroner.
Utstrakt bruk av overtid er dyrere enn ordinær lønn. Bedre planlegging, mer effektiv ressursbruk og
stram ledelse vil kunne spare penger på dette felt. Det vises til rådmannens svar på spørsmål fra FrP.
Om man ser bort fra pandemitiltak foreslås en innstramming på overtidsreduksjon på 50%.
Innsparing 28 millioner kroner.

Strømpris
Det lokale strømselskapet Glitre Energi har for tiden ekstremt høye inntekter fra salg av elektrisitet.
Fordi Drammen kommune er deleier i Glitre Energi, havner betydelig av det som Glitre Energis
kunder betaler for strømmen, i kommunens kasse.
Glitre Energis lokale husholdnings-kunder betaler nå en så høy pris for strømmen, at det
representerer et reelt økonomisk problem. Folks produktivitet og trivselen i husholdningene
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reduseres, og det er sannsynlig at usikkerhet og bekymring gir grobunn for redusert helse.
Husholdninger med svak økonomi tvinges over på sosial støtte.
FrP mener at kommunen ikke må bruke sin eierposisjon til å melke sine innbyggere ytterligere når
strømprisen er høy, men isteden støtte private husholdninger som er kunder av Glitre Energi i
Drammen kommune direkte ved å tilby lavere strømpris.
Verbalforslag 10: Drammen kommune benytter sin posisjon i Glitre til å sørge for at private
husholdninger i Drammen kommune, som er kunder av Glitre Energi, tilbys en strømavtale med et
tak på kroner 1 per kwt før offentlige avgifter.
Drammen kommune bør levere de beste tjenestene til sine innbyggere til lavest mulig pris. Forslaget
representerer lavere inntekter for Drammen kommune, enn det kommunen kunne hatt i perioder
med ekstremt høy strømpris, men altså ikke en lavere inntekt i forhold til det som kommunen
tidligere har hatt fra Glitre Energis lokale strømkunder.

Saldering
INNSPARING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SFO/AKS innsparing (gratisplasser) 5,5 millioner
Barnehagen (gratisplasser) 5 millioner.
Ordningen “leie til eie” avvikes 1,5 millioner kroner.
Kirke 5 millioner kroner.
Brannvesen. 2 millioner kroner.
Skolemat 0,5 millioner.
Innvandring og integrering 20 millioner kroner.
Kulturskolen (gratisplasser) 0,7 millioner.
Fossilfrie og nullutslipps byggeplasser 11 millioner kroner.
«Ansettelsesstopp» 60 millioner kroner.
Sosialhjelp 2 millioner.
Overtid 28 millioner kroner.
Totalt: 141,2

ØKNINGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppstart reguleringsplan ny Svelvikvei. Utgift 5 millioner.
Grunnskole U 11: 20 millioner kroner.
Barnehage. 15 millioner kroner.
Evnerike elever: 1,6 millioner.
Psykososial beredskap 1,6 millioner.
Likebehandling lagseide baner 1,7 millioner kroner.
Parkering. 7,6 millioner.
Vei 50 millioner kroner.
Totalt: 102,5 mill.
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DISPONERING AV REST
•

Disponering av rest besluttes etter høring av budsjett.

Ulf Erik Knudsen, gruppeleder FrP
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