
 

 

Rødt Drammens forslag til Handlings- og økonomiplan for 2022-2025 
 

Følgende legges til grunn utover rådmannens forslag: 
Det innføres eiendomsskatt med bunnfradrag, med sikte på å skattlegge de 25 % dyreste 

primærboligene, sekundærboliger og næringseiendom. Stipulert økt inntekt: kr 45 mill.  

Forventet økning i skatteinngang ut over rådmannens beregning: kr 5 mill. 

Udisponerte midler etter revidert forslag til statsbudsjett, ref. rådmannens tilleggsnotat: kr 30 mill. 

 

Følgende budsjettendringer fremmes: 
P01 Skole 

Demografinedtrekk skole reverseres. Kostnad kr 10 mill.  

Det innføres søskenmoderasjon for de som har barn både i barnehage og SFO. Stipulert kostnad kr 5 

mill. 

Sosialfaglige stillinger i skolen styrkes, med et mål på sikt om ett årsverk pr ungdomsskole. Kostnad kr 

4 mill. 

 

P02 Barnehage 

Demografinedtrekk barnehage reverseres. Kostnad kr 10 mill. 

 

P03 Forebyggende tjenester 

Forventet merkostnad ved gjennomføring av barnevernsreformen kr 20 mill.  

 

P06 Hjemmetjeneste og institusjon 

Redusert forventning til innsparing i Balanse 2021: kr 23 mill. 

 

P09 Kultur, idrett og frivillighet 

Det etableres flere rusfrie møtearenaer/ fritidsklubber for ungdom, med et langsiktig mål om minst 

en slik arena pr kommunedel. Inngang ved Nøstedhalllen gjøres gratis for brukere under 18 år. 

Kostnad kr 10 mill.  

 

P14 Ledelse, styring og administrasjon 

«Balanse 2022» (se verbalforslag): forventet innsparing halvårseffekt 5 mill. (kr 10 mill. 2023). 



 

 

Harmoniseringspott for utjevning av lønnsforskjeller fra de tidligere kommunene. Kostnad kr 5 

millioner. Udisponerte midler avsettes til en likelønnspott. 

 

P18 Politisk styring:  

Beregningsgrunnlaget for politikergodtgjøringer settes til 8g. Stipulert innsparing kr 1 mill. 

Forslag om ny stilling i politisk sekretariat droppes: Innsparing kr1 mill. 

 

Følgende endringer til investeringsbudsjettet fremmes 
P01  

Oppstart av bygging av Åskollen skole utsettes med 2 år.  

Oppstart utbedring av Veiavangen skole framskyndes med 2 år. 

P11 

Investeringer på vei kuttes med kr. 20 mill. 

Investeringer på trafikksikkerhetstiltak/trygge skoleveier styrkes med kr. 10 millioner. 

Investeringer på sykkelplan styrkes med kr. 10 millioner. 

 

Verbalforslag 
Det opprettes en kommunal vikarpool. Denne tilføres midler som nå benyttes til vikarbyråer.  

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med arbeidstaker og -giversiden i bygg og 

anleggsbransjen for å vurdere muligheten for å opprette en lokal variant av Fair Play Bygg Oslo og 

omegn. 

Rådmannen igangsetter et prosjekt tilsvarende «Balanse 2021» kalt «Balanse 2022» innafor 

programområde P14 Ledelse, styring og administrasjon. Prosjektet skal ha som mål å identifisere 

innsparingsmuligheter innafor området med fokus på lederlønninger, konsulentbruk, velferdsgoder 

profilering etc. Kutt i antall stillinger kan også være et virkemiddel.  

 

Kommunestyret ber rådmannen fremme følgende saker i 2022 
Sak om etablering av en Drammensmodell basert på Oslomodellen med kontraktskrav for å motvirke 

sosial dumping ved kommunale kjøp av bygg og anleggstjenester. 

Sak om prøveprosjekt med leksefri skole. 

 

Jørgen H. Wilhelmsen 
Gruppeleder 
Rødt Drammen 
 


