Høyres forslag til økonomiplan 2022-25, budsjett 2022
Verbalforslag:

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (P01, P02, P03)
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1.
tertialrapport 2022:
a) Styrking av det forebyggende arbeidet mot rus og kriminalitet blant unge i aktivt
samråd med skole, elever, foreldre og frivilligheten.
b) Gratis kollektivkort i 1 år for studenter på læresteder i Drammen som melder flytting
til kommunen.
c) Rådmannen bes legge frem en sak som ser på kostnadene for å videreutdanne og øke
kompetansen for rådgiverne ved ungdomskolen for holde de ansatte oppdatert om
elevenes muligheter innenfor høyere utdanning og arbeidsliv.
d) Øke legeressursen på helsestasjon for ungdom med 20% slik at den oppjusteres til en
40% stilling.

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Innføring av fraværsgrense i ungdomsskolen
b) Sak om samarbeid med Vitensenteret for evnerike elever.
c) Rullerende opptak i kommunale barnehager.
d) Rådmannen bes legge frem en sak om søknad om å gjennomføre et prøveprosjekt
om å drifte de videregående skolene i kommunen.
e) Sak om psykisk helse blant studenter og elever i grunnskolen
f) Videreutvikling av sommerskolen, som ser på blant annet samarbeid med og bidrag
fra næringslivet, også med hensikt på sikring av plasser for lavinntektsfamilier.
g) Tiltaksplan mot kriminelle ungdomsmiljøer.
h) Forsøksprosjekt om valgfritt sidemål
i) Styrking av tilbudet for rusfrie møteplasser for ungdom i samarbeid med frivillige

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (P04, P05, P06, P07, P08)
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Sak om utvidet forpliktende samarbeid med frivillige i alle deler av de kommunale
helse- og omsorgstjenestene med mål om å legge ut en bestilling på de aktiviteter
og tjenester kommunen ønsker at frivilligsektoren bidrar med. Etter en dialog
med aktuelle organisasjoner, lages en partnerskapsavtale. Det utarbeides en
helhetlig evaluering av alle tilskuddsordninger med tanke på oppnådd målsetting i
tråd med kommuneplaner.

b) Sak om innføring av fritt brukervalg innen hjemmesykepleie. Frist: i løpet av 1.
halvår 2022.
c) Sak om videreutvikling av lavterskeltilbud innen psykiatrien, med særlig fokus på
samarbeid med frivillige. Med større satsing på forebygging av ensomhet, mer
inkludering og bedre fysisk og mental folkehelse i alle aldre.
d) Sak om bytterett for eldre – Eldre i kommunen som ikke er fornøyd med tilbudet
de mottar av hjemmetjenesten eller på sykehjemmet skal få rett til å bytte
hjemmetjeneste eller sykehjem. Kommunen skal i tillegg tilby hjemmetjenesten i
faste team slik at de eldre og pårørende har færre pleiere å forholde seg til.
e) Pårørendestrategi – Det skal utarbeides en pårørendestrategi i Drammen
kommune. Den skal legges fram for behandling i kommunestyret senest høsten
2022. Strategien skal definere hvordan pårørende best kan brukes og ivaretas
som den ressurser de er.
f) Orienteringssak om fortsatt Livsglede på sykehjem, hvordan livsglede for eldre
blir ivaretatt på alle våre sykehjem.
g) Rådmann bes legge frem en sak om hvordan man påser at alle beboere i
kommunens institusjoner får gode, næringsrike måltider og hvilken påvirkning
dette har på trivsel og helse. (kan ses i sammenheng med punktet over)
h) Sak om å anbudsutsette kommunalt drevne kafeer til frivillige organisasjoner.
i) Sak om bedre utnyttelse av Lille Åsgata og andre kommunale boliger med lav
utnyttelsesgrad.
j) Sak om hvordan Drammen kommune skal påvirke den nye regjeringen til å
komme med konkrete tiltak for å bedre fastlegeordningen utover det som ble lagt
frem av Solberg-regjeringen.
k) Styrke støttefunksjoner til økonomiarbeidet i HSO-virksomhetene.

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet (P09, P10)
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1.
tertialrapport 2022:
a) At alle barn og unge skal kunne delta i minst én ukentlig idrettsaktivitet, uavhengig av
familiens økonomi, som en erstatning for dagens fritidskort.

Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Sak om hvordan idretten og frivillige organisasjoner, i samarbeid med kommunen kan
bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.
b) Sak om tiltak for å inngå offentlig og frivillig samarbeid på drift av anlegg.
c) Sak om Brageteatret for å vurdere kommunens fremtidige tilskudd til drift.
d) Sak om bidrag til et spleiselag for vedlikehold av Drammen museum.
b) Sak om aktive lokalsamfunn i samarbeid med skole.

c) Sak om digitale møteplasser for dataspilling og den digitale kulturen, gjerne i
samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Det legges fram en
sak i løpet av våren 2022 med forslag til hvordan dette skal gjennomføres.

Hovedutvalg for tekniske tjenester (P11, P12, P13)
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Sak om utvikling av nye arealer for næringsutvikling både innenfor kommunens
grenser og i regionalt samarbeid.
b) Sak om arkitektur i utbyggingsprosjekter. I større utbyggingsprosjekter i kommunen
skal det legges vekt på god by- og stedsutvikling, herunder arkitektur, estetikk og
nabolagsutforming.
c) Sak om konkurranseutsetting av de resterende 35 % av renholdstjenester som i dag
gjøres i kommunal regi.
d) Sak på organisering av veidrift mellom Drammen kommune, Viken fylkeskommune
og Statens vegvesen.
e) Sak om økning av kommunale utgifter for vann og avløp med tanke på å møte
fremtidige behov for vedlikehold på renseanlegg.
f) Rådmannen bes påse at påbegynte investeringsprosjekter prioriteres gjennomført i
tråd med tidligere kommunestyrevedtak.

Formannskap (P14, P15, P16, P17, P18, P19)
Kommunestyret ber om at følgende vurderes i prosessen frem mot behandlingen av 1.
tertialrapport 2022:
a) Oppfyllelse av anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund om 2 lærlinger pr.
tusen innbyggere.
Kommunestyret ber om at følgende saker legges frem for politisk behandling:
a) Sak om satsing på turisme i Drammen, der man inngår i dialog med Byen vår
Drammen, kulturaktører, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører i
forbindelse med arbeidet.
b) Sak om midlertidige ansettelser slik at personer uten erfaring og referanser fra norsk
arbeidsliv enklere kan komme inn i arbeidslivet.
c) Sak om samarbeid med Viken fylkeskommune om plan for å øke antallet
lærlingplasser både offentlig og privat i Drammen.
d) Digitale søknadsprosjekt - Kommunestyret ber om en sak som redegjør for
kommunens bruk av digitale løsninger for å gi innbyggerne bedre velferdstjenester.
Drammen kommune skal i tillegg ta i bruk digitale søknadsprosesser for regulering og
bygging.
e) Rådmannen bes legge frem en sak om igangsetting av en inkluderingsdugnad med
mål om at fem prosent av nyansettelser i kommunen skal være mennesker med hull i
CV-en eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

f) Sak om å utrede muligheten for etablering av ny vei fra Konnerud til E18 i
Kobbervikdalen.
g) Gå i dialog med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for etablering av ny
Svelvikvei.
h) Sak om konsulentbruk i DKEF.
i) Sak om redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler.
Endringer investeringsbudsjett:
a) Åskollen ungdomsskole – forskjøvet oppstart til 2027
b) Vedlikeholdsbudsjettet økes med 50 mill. per år i perioden
c) Ebbestad skole selges
d) Sette av 3 millioner i tillegg på P09 for å møte nye forskrifter og fra Staten
eksisterende på kommunale og lagseide kunstgressbaner.
e) Vedlikehold av toalettanlegg, gulv og nye stoler i Harmonien WC gulv - 1 million, tas
innenfor rammen til DEKF.
Endring driftsbudsjett:
Driftsbudsjett
Ung 11
Sosialfaglige stillinger
Gratis skolemat
Livsgledemidler
Innslagspunkt gratis
barnehageplass
Fontenehuset
Psykososial beredskap
Engangstilskudd studenthus/pub
Ebbestad skole
Tilskudd Brageteatret
Likebehandling lagseide
uteanlegg
Totalsum

2022
-1625
625
500
-300

2023
-3900
1225
500
-300

2024
-3900
1225
500
-300

2025
-3900
1225
500
-300

2000
-300
-1600
-500
250
2350

4000
-300
-1600

4000
-300
-1600

4000
-300
-1600

500
4700

500
4700

500
4700

-1160
240

-1160
3665

-1160
3665

-1160
3665

