DRAMMEN
KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Bystyret
Møtedato:
Fra/til kl:
Møtested:

21.06.2016
17:00 – 22:05
Bystyresalen

Fra saksnr:
Til saksnr:

72/16
112/16

Utvalgets medlemmer:
Tore Opdal Hansen - H, Yousuf Gilani - V, Tove Paule - H,
Kristin Haftorn Johansen - H, Jannike Thorsen - H, Dag
Fjeld Edvardsen - H, Fredrik A. Haaning - H, Johan
Baumann - H, Kjell Arne Hermansen - H, Ana Maria SilvaHarper - H, Mustafa Ünsal - H, Ivar Bjørnøy Lalim - H,
Henriette Aanesen - H, Sigrid Thielemann - H, Harald Chr.
A. Wessel-Berg - H, Freddy Hoffmann - H, Victoria
Elisabeth Cavallini Fevik - H, Ravi Sunder - H, Masud
Gharahkhani - AP, Merete Andrea Risan - AP, Arve
Vannebo - AP, Lin-Merete Carlsen - AP, Nicoline A.
Bjerge Schie - AP, Eivind Knudsen - AP, Karoline Soot AP, Andreas Brandt - AP, Arif Erkök - AP, Aisha Ahmed AP, Dag Ingvald Ebbestad - AP, Havva Cukurkaya - AP,
Lina Strandbråten - AP, Victoria Øverland - AP, Sølvi
Brandt Bestvold - AP, Jon Engen-Helgheim - FRP, Lavrans
G. Øvensen Kierulf - FRP, Ulf Erik Knudsen - FRP, Hilde
Hovengen - FRP, Arild Østeby - FRP, Ståle Sørensen MDG, Tonje Fossnes - MDG, Thorbjørn Faber Geirbo MDG, Odd A. Gusrud - KRF, Billy Taranger - KRF, Ida
Marie Jelstad Brown - V, Sadi Emeci - SV, Lene Aure
Hansen - SV, Marianne Lundteigen - SP, Haydar Øzbal DB, Caroline Hoff - H,
Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Kine Strand Bye (H), Lin-Merete Carlsen (AP),
Arve Vannebo (AP), Arif Erkök (AP), Odd Gusrud
(KrF), Marianne Lundteigen (SP), Ida Marie Brown
(V), Thorbjørn Faber Geirbo (MDG)
Leif Auke (H), Lise Løff (AP), Torbjørn Pettersen
Følgende varamedlemmer møtte:
(AP), Jorun Jagland (AP), Hege Tegler (KrF), Trine
Borge Johansen (SP), Nadim Badjawa (V), Silje
Marie Breivik (MDG)
Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Osmund Kaldheim
HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen
Kommunaldirektør Kari Høyer
Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin

Merknad:

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli
Helse- og sosialdirektør Eva Milde
Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal
Pressesjef Gard Nybro-Nilsen
Økonomisjef Roar Paulsen
Møtesekretær Anette Korneliussen
Interpellasjon nr. 13/16 ble utsatt behandlet til neste
møte i bystyret.

Ordfører
Tore Opdal Hansen
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Møtet starter med:
Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsrådet og minoritetsrådet
- inntil 10 minutter til saker på dagsorden.

Bjørn Ragnar Karlsen fra eldrerådet holdt et innlegg om livsglede for eldre og livsgledesertifiserte sykehjem.
Soroor Talebpour fra ungdomsrådet holdt et innlegg hvor hun oppsummerte året i
ungdomsrådet.
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72/16

16/4622
Møteprotokoll fra bystyret 31.05.2016

73/16

16/5175
Drammen bykasse - Årsberetning og regnskap 2015

74/16

16/5175
Drammen kommunes lånefond - årsberetning og regnskap 2015

75/16

16/5175
Drammen Eiendom KF - Årsberetning og regnskap 2015

76/16

16/5175
Drammen Drift KF - Årsberetning og regnskap 2015

77/16

16/5175
Drammen Kjøkken KF - Årsberetning og regnskap 2015

78/16

16/5175
Drammen Parkering KF - Årsberetning og regnskap 2015

79/16

16/5175
Drammensbadet KF - Årsberetning og regnskap 2015

80/16

16/5175
Drammen kommunale pensjonskasse - Årsberetning og regnskap 2015

81/16

16/5175
Drammen kommune - Finansrapport 2015

82/16

08/14254
Registrering av kommunal kunst - status og videre plan

83/16

16/5333
Drammen kommune - 1. tertialrapport 2016

84/16

15/1153
Innføring av oppgaveutvalg som prøveordning

85/16

15/1153
Drammen kommune - generelt delegeringsreglement

86/16

15/9872
Forslag på meddommere/lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett,
Drammen Tingrett og Nedre Buskerud Jordskifterett - 2017/2020

87/16

16/4743
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Formannskapet utsatte sak 87/16 til september 2016 - Drammen kommunes
eierpolitikk 2016 - 2020
88/16

16/4646
Næringsvekst 2020 - et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og
Drammen kommune

89/16

16/1486
Grundersenter

90/16

16/4168
Høring - Strategisk Næringsplan Øvre Eiker kommune 2016-2019

91/16

14/8228
Fv. 319 Svelvikveien - kommunedelplan med konsekvensutredning.
sluttbehandling

92/16

14/9691
Reguleringsplan for E134 Strømsåstunnelen - sluttbehandling av
planprogram

93/16

16/6
Ny kulturpolitikk

94/16

14/11420
116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 - reguleringsplan sluttbehandling

95/16

15/1290
Gatenorm for Drammen kommune - revisjon

96/16

12/5089
Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter
implementering av kostnadsdekkende husleie

97/16

15/10460
110/141, 110/538 og 110/537, Centralkvartalet, detaljrguleringsplan med
konsekvensutredning, fastsettelse av planprogram

98/16

16/1118
113/602, ABB Holmen - detaljregulering - sluttbehandling

99/16

16/2698
Høring: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet

100/16

16/3350
Alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjer for perioden 2016 2020
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101/16

16/4444
Høring - forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet adgang til å gi
bostøtte til personer i bokollektiv

102/16

16/4747
Læringsløp Drammen - Å lykkes i hele læringsløpet

103/16

16/4797
Kartlegging av forebyggende og helsefremmende tilbud til innvandrere over
60 år i Drammen

104/16

16/5020
Høring - felles sykkelplan for Buskerudbyområdet

105/16

16/4589
Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven – nytt
kapittel om skolemiljø

106/16

16/1296
Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser - bykassen

107/16

16/1296
Forvaltningsrevisjon om etterlevelse av regelverket for offentlige
anskaffelser innen Drammen kommunes foretak

108/16

16/3373
Kommunereform - søknad om å danne en ny kommune

109/16

15/1153
Godtgjørelse til arbeidsgruppe oppnevnt av kontrollutvalget

110/16

15/1153
Godtgjøring for folkevalgte studenter med studiested utenbys

111/16

15/8569
Gulskogen-Hokksund, Kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor og hensettingsanlegg, sluttbehandling av planprogram

112/16

16/4790
Regionreformen - Buskerud som del av en ny folkevalgt region
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SAK NR. 72/16
Møteprotokoll fra bystyret 31.05.2016

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Vedlagte protokoll fra møtet i bystyret 31. mai 2016 godkjennes.
Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Vedlagte protokoll fra møtet i bystyret 31. mai 2016 godkjennes.

SAK NR. 73/16
Drammen Bykasse - Årsberetning og regnskap 2015

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsberetning og regnskap 2015 for Drammen bykasse godkjennes.
2. Udisponert mindre forbruk (overskudd) på kroner 160 797 661,69 i driftsregnskap
2015 avsettes til disposisjonsfond.
Bystyrets behandling:
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Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

1. Årsberetning og regnskap 2015 for Drammen bykasse godkjennes.
2. Udisponert mindre forbruk (overskudd) på kroner 160 797 661,69 i driftsregnskap
2015 avsettes til disposisjonsfond.

SAK NR. 74/16
Drammen kommunes lånefond - årsberetning og regnskap 2015

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Regnskap 2015 for Drammen kommunes lånefond godkjennes.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Regnskap 2015 for Drammen kommunes lånefond godkjennes.

Side 8 av 56

SAK NR. 75/16
Drammen Eiendom KF - Årsberetning og regnskap 2015
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. Drammen Eiendom KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Årsresultatet for 2015 på kr 79 904 071 disponeres slik:
Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2015)
Overføres til foretakets egenkapital

kr 48 054 651
kr 31 849 420

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

1. Drammen Eiendom KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Årsresultatet for 2015 på kr 79 904 071 disponeres slik:
Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2015)
Overføres til foretakets egenkapital

kr 48 054 651
kr 31 849 420

SAK NR. 76/16
Drammen Drift KF - Årsberetning og regnskap 2015
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16
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1. Drammen Drift KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 2 846 374,- tilføres foretakets egenkapital.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

1. Drammen Drift KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 2 846 374,- tilføres foretakets egenkapital.

SAK NR. 77/16
Drammen Kjøkken KF - Årsberetning og regnskap 2015
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. Drammen Kjøkken KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 2 474 295 disponeres slik:
Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2015) kroner 2 228 000
Overføres til foretakets egenkapital
kroner 246 295
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Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

1. Drammen Kjøkken KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 2 474 295 disponeres slik:
Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2015) kroner 2 228 000
Overføres til foretakets egenkapital
kroner 246 295

SAK NR. 78/16
Drammen Parkering KF - Årsberetning og regnskap 2015
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. Drammen Parkering KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 15 981 756,- disponeres slik:
Overføres til eier (ordinært eieruttak 2015)
Tilføres foretakets egenkapital

kroner 15 000 000
kroner
981 756

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak:

1. Drammen Parkering KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 15 981 756,- disponeres slik:
Overføres til eier (ordinært eieruttak 2015)
Tilføres foretakets egenkapital

kroner 15 000 000
kroner
981 756

SAK NR. 79/16
Drammensbadet KF - Årsberetning og regnskap 2015

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Drammensbadet KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 1 438 900 tilføres foretakets egenkapital.
Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

1. Drammensbadet KF’s regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Regnskapsoverskuddet på kroner 1 438 900 tilføres foretakets egenkapital.
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SAK NR. 80/16
Drammen kommunale pensjonskasse - Årsberetning og regnskap 2015

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsberetning og regnskap 2015 for Drammen Kommunale Pensjonskasse tas til orientering.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Årsberetning og regnskap 2015 for Drammen Kommunale Pensjonskasse tas til orientering.

SAK NR. 81/16
Drammen kommune - Finansrapport 2015
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Drammen kommunes finansrapport for 2015 tas til orientering.
Bystyrets behandling:
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Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Drammen kommunes finansrapport for 2015 tas til orientering.

SAK NR. 82/16
Registrering av kommunal kunst - status og videre plan

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Arbeidet med registrering av kommunens kunst videreføres som prosjekt til årsskiftet
2016/2017, og blir deretter avsluttet.
Erfaringer og resultat fra prosjektet skal legge grunnlaget for en permanent kunstforvaltning
som administreres av Drammen eiendom KF, i tråd med tidligere bystyresak om
forvaltningsordning for kunst i kommunale bygg.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Arbeidet med registrering av kommunens kunst videreføres som prosjekt til årsskiftet
2016/2017, og blir deretter avsluttet.
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Erfaringer og resultat fra prosjektet skal legge grunnlaget for en permanent kunstforvaltning
som administreres av Drammen eiendom KF, i tråd med tidligere bystyresak om
forvaltningsordning for kunst i kommunale bygg.

SAK NR. 83/16
Drammen kommune - 1. tertialrapport 2016
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2016 tas til etterretning.
2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens
innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.
3. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2015 gjennomføres i
henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3.
4. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2015 for
Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges
i 2016. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i
samsvar med tidligere forutsetninger.
5. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens
innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.
6. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med
rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen.
7. Vedtatt driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016, fastsatt til 28 848 000
kroner, omfordeles som følger:
Drift kirkeformål:
Drift gravferdsformål:

Økes fra kroner 21 417 000 til kroner 21 636 000
Reduseres fra kroner 7 431 000 til kroner 7 212 000

8. Det bevilges kroner 300 000 til omlegging av ledningsnett på Skoger kirkegård.

Side 15 av 56

9. Vedtak 28 i økonomiplan 2016-2019 iverksettes gjennom bevilgning av kroner 760 000
per år i planperioden til kirkeformål. Bystyret tilrår at bevilgningen brukes til utredning av
vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker.
10. Korrigert prisregulativ 2016 for gravplassforvaltningen fastsettes som angitt i tabellen
nedenfor:
Gravplassforvaltningen avgifter som fastsettes av kommunen,
satser 2016
Kremasjon

Avdøde bosatt
i Drammen
per kremasjon

-

Bruk av kapell

per gravferd

kr 3 115

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) – første 20 år

per grav per år, innkreves for 20 år

-

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) – neste 20 år

per grav per år, innkreves for 5 år

Feste, navnet minnelund (urner) – første 20 år

per grav per år, innkreves for 20 år

Feste, navnet minnelund (urner) – neste 20 år

per grav per år, innkreves for 5 år

Avdøde bosatt
i andre
kommuner
kr 6 160
kr 3 115
kr 310

kr 310

kr 310

-

kr 155
kr 155

kr 155

11. Bruksperioden for avsatte midler fra ”Eldremilliarden” til KulturOasen for perioden
2013-2015 forlenges til og med 2016. Resterende midler på kroner 250 000 forutsettes
brukt til utstyrsanskaffelser.
12. Det søkes Husbanken om utvidelse av lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 175
millioner kroner til 300 millioner kroner i 2016.
13. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om grunnerverv/makeskifte og avtale om
gjennomføring av gang- og sykkelveg på Sundland.
14. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom som berøres av planlagt
utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre.
15. Rådmannen bes utarbeide forslag til tiltak for å bistå privatpersoner som midlertidig må
fraflytte egen bolig ved utbygging av offentlig infrastruktur.
16. Frikjøpsordning fra parkeringskrav iverksettes fra 1. juli 2016 med hjemmel i
parkeringsveilederen i kommuneplanens arealdel 2014-2036.
Satsen for frikjøp i 2016 settes til kroner 225 000 per plass. Innbetalte beløp avsettes til
Fond til parkeringsformål i Drammen bykasse.
Nærmere bestemmelser, retningslinjer og forutsetninger for ordningen fastsettes ved
behandlingen av økonomiplan 2017-2020.
17. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 40 millioner kroner fra Drammen
kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis
finansiering av reguleringskostnaden for 2016.
18. Revidert eierstrategi for Drammen Drift KF vedtas.
19. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe aksjeposter i Enter Kompetanse AS til bokført verdi.
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20. Drammen kommune garanterer for videre drift av Drammen Scener AS.
21. Oppdatert økonomiplan for perioden 2016-2019 tas til etterretning.

Osmund Kaldheim
rådmann

Trond Julin
kommunaldirektør økonomi og næring
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Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket
Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2016
Hovedoversikt

Mill. kroner
Rammer pr. programområde 1-14:
01 Barnehage
02 Oppvekst
03 Samfunnssikkerhet
04 Byutvikling
05 Helse- sosial- og omsorgstjenester *
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Kultur
Ledelse, org. og styring
Kompetanse, markedsføring, næring
Idrett, park og natur
Politisk styring
Vei
Grunnskole
Introduksjonstjenester
*
Vann og avløp
**

Revidert
budsjett pr.
30.04.16

Justeringer 1. tertial 2016
Justering i
Virksom
hht.
mer/mindre
salderings2015
skisse

3 292,1
507,7
251,4
46,7
16,9

13,5
1,0
0,2

12,1

-0,2

1 248,6

1,1

142,0
192,3
9,0
71,3
23,1
58,6
750,6
67,8
-93,9

0,8
2,2
-0,3

Revidert
Sum forslag budsjett pr.
justeringer 1. tertial 2016

4,0

25,6
1,0
0,2
0,0
3,8

3 317,7
508,6
251,6
46,7
20,7

2,0

3,1

1251,7

0,3
1,8
0,3
0,4
2,9

1,1
4,0
0,3
0,1
2,9
0,0
6,9
2,3

143,1
196,3
9,3
71,4
26,0
58,6
757,5
70,1
-93,9

6,4
2,3

0,5

-3 488,3
-1 805,4
-1 532,0
-129,2
-1,8
-19,9

0,0

-17,5
-7,4
-3,1
-7,0

-17,5
-7,4
-3,1
-7,0
0,0
0,0

-3 505,8
-1 812,8
-1 535,1
-136,2
-1,8
-19,9

128,9
94,8
-26,4
109,2
-48,7

0,0

0,0

0,0

128,9
94,8
-26,4
109,2
-48,7

Overføring til/fra komm. bedrifter
Lindum AS - utbytte
Drammen Drift KF - eieruttak
Drammen Eiendom KF - eieruttak
Energiselskapet Buskerud AS
Drammen Kjøkken KF - eieruttak
Drammen Parkering KF - eieruttak
Drammen Kino AS - utbytte

-127,9
-11,0
0,0
-49,4
-50,0
0,0
-16,0
-1,5

0,0

-2,5
-1,0

-2,5
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,5

-130,4
-12,0
0,0
-49,350
-50,000
0,000
-16,021
-3,000

Fellesutgifter/ufordelte poster
Årets premieavvik (Å190)
Inndekning tidligere års premieavvik (Å191)
Premieavsetning pensjon (Å192)

120,2
-119,0
83,6
8,0
0,0
107,6
46,1
-6,0

0,0

-6,0
64,7
0,7
0,0
0,0
-65,4
-6,0
0,0

114,2
-54,3
84,3
8,0
0,0
42,2
40,1
-6,0

0,0
190,0
-190,0

0,0

0,0

0,0

0,0
190,0
-190,0

-74,9

13,5

-13,9

-0,4

-75,3

74,9
0,0
4,1
0,0

0,0

0,4
-160,8
161,2

0,4
-160,8
161,2
0,0

75,4
-160,8
165,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

98,0
-4,5
-25,9
3,3

0,0

0,0

Sentrale inntekter
Skatt
Rammetilskudd
Integreringstilskudd
Vertskommunetilskudd asylmottak
Kompensasjonstilskudd
Finansielle poster
Renteutgifter
Renteinntekter
Avdrag på lån=Netto avdrag
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)

Diverse utgifter (inkl. P20)

Reguleringskostnad pensjon
Avsetning lønnsreserve
Budsjettforutsetning fellesposter
Avskrivninger
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)
Årsoppgjørsdisposisjoner
Tidligere års regnskapsresultat

+ avsetning til disposisjonsfond
+ avsetning til bundne fond
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)
- bruk av disposisjonsfond
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)
- bruk/avsetning VA fond
Årsresultat

-1,5
-6,0
64,7
0,7

-65,4
-6,0

98,0
-4,5
-25,9
3,3
0,0

13,5

-13,5

*) Tilbakeføring av mindreforbruk på 1,1 mill. kr gjelder Senter for rusforebygging, som fra 1. januar 2016 er overført fra programområde 13
**) Netto driftsinntekt i prog.område 14 er bidrag til dekning av kapital- og overheadutgifter i selvkostregnskapet for vann og avløp
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Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtak
Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2015

Programområde (mill. kr)
01 Barnehager
02 Oppvekst
03 Samfunnssikkerhet
04 Byutvikling
05 Helse
06 Kultur
07 Ledelse, org., styring
08 Kompetanse, markedsf., næring
09 Idrett, park og natur
10 Politisk styring
11 Vei
12 Grunnskole
13 Introduksjonstjenester
14 Vann og avløp
20 Diverse investeringer
Sum netto investeringer
Statstilskudd mv.
Salg av eiendom
Mva-kompensasjon
Annen finansiering
Låneramme
Sum finansiering

Drammen
bykasse
1,379
-0,075
0,934
21,887
18,820
0,112
27,267
13,129
0,984
1,393
5,866
0,147

Drammen
Eiendom KF

Totalt

91,841

5,919
12,843
32,968
5,807
2,827
1,139
0,095
97,023
7,070
44,058
209,749

7,298
12,768
0,934
21,887
51,787
5,919
30,094
14,268
0,984
1,488
102,889
7,070
0,147
44,058
301,590

-91,841
-91,841

-11,992
-32,971
-24,640
-3,130
-137,016
-209,749

-11,992
-32,971
-24,640
-3,130
-228,856
-301,590
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Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket
Drammen bykasse – forslag til revidert investeringsbudsjett 2016
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)

Budsjett 2016
pr. 30.04.16*)

Nye tiltak/justeringer 2016:

Forslag
revidert
budsjett 2016

Foreslåtte
endringer
145,205

01

010300

"Nye" Fjellhagen barnehage -inventar og utstyr

0,800

-0,800

0,000

02

020600

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig - inventar/utstyr

2,000

0,800

2,800

04

040615

Samarbeidsprosjekter med andre for byutvikling

2,715

5,200

7,915

05

Ny

0,500

0,500

07

071900

Digitalisering av gravplasser

1,395

-1,395

0,000

09

091901

Kunstis-/kunsgressbane Øren - planmidler (til DEKF)

2,000

-2,000

0,000

09

092700

Drammen Park - oppgradering

16,531

2,000

18,531

12

Ny

Gulskogen skole - inventar/utstyr modulbygg

0,200

0,200

17

Ny

Kjøp av aksjer i Enter Kompetanse

17

Ny

Aksjeinnskudd Drammen kommune Eiendomsutvikling AS

18

180100

Bedriftssenter - planlegging erstatningslokaler (fra DEKF)

Utlånsramme Startlån (videreutlån)

175,000

Finansiering:

0,700

0,700

15,000

15,000

125,000

300,000

-145,205

19

Ekstraordinært eieruttak Drammen Eiendom KF

19

Eksterne låneopptak videreutlån

19

Eksterne låneopptak investeringer *)

-15,000

-15,000

-175,000

-125,000

-300,000

-270,141

-5,205

-275,346

SUM

0,000

*) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler i 2016

Justert låneramme Drammen bykasse i 2016

275,346
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Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket
Drammen Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett 2016
Prog. Prosjekt Prosjektnavn

(mill. kr)

Budsjett pr. Foreslåtte
30.04.2016 *) endringer
-72,800

Endret periodisering:
01
01

10325

05

"Nye" Fjellhagen barnehage - midlertidig løsning
Barnehager - oppgradering av bygningsmassen

6,000
3,400

10348

Erik Olsensgate 3 og 7 - oppgradering

8,000

05
12

10318

Helse og omsorg - oppgradering av bygningsmassen
Brandengen skole - utvidelse

4,600
54,300

12

10340

Fjell skole - flerbrukshall

25,000

12

10217

Fjell skole - oppgradering

5,000

12
20

10338

Øren Skole - flerbrukshall
Energikonvertering

61,000
9,700

Nye tiltak/justeringer 2016:
Ombygging Marienlyst helse- og omsorsgdistrikt
05
Ny
05
10347 Bedriftssenter - erstatningslokaler (flyttes til bykassen)
09

10333

12

Ny

12

Ny

12

10218

Marienlyst - multifunksjonshall

Forslag
revidert
budsjett
2016

0,500
1,000

Øren - driftsbygg kunstisbane og infrastruktur bane/hall/skole
Gulskogen skole - modulbygg

-4,500

1,500

-2,500
-2,000

0,900
6,000

-2,800

1,800

-20,000

34,300

-20,000

5,000

-1,000
-15,000

4,000
46,000

-5,000

4,700

7,500
8,000
-0,500
1,000

8,000
0,000
2,000

10,000

10,000

2,000

2,000

Frydenhaug skole - nybygg (rest) og rehabilitering

14,596

-5,000

9,596

20

Oppgradering tekniske anlegg

13,129

-2,000

11,129

20

Generell investeringsramme DEKF

12,200

-6,000

6,200

65,300

Finansiering:

Bruk av eksterne lån *)

-272,916

SUM

65,300

-207,616

0,000

*) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2016

Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2016:

-207,616

Bystyrets behandling:
Billy Taranger fremmet følgende protokolltilførsel:
”I samsvar med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjett 2016 følger
rådmannen opp med styrking av lærere og annet fagpersonell i skolen denne høsten. Det skal
særlig vektlegges tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats på 1. – 4. trinn og fagpersonell i
Side 21 av 56

skolehelsetjenesten. Ytterligere styrking legges fram i forbindelse med budsjettet 2016 –
2020.”
Tove Paule (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP, KrF og V:

Forslag endring i investeringsbudsjettet (i mill. kroner):
Programområde

P02 - oppvekst
P04 - byutvikling
P05 - helse og
omsorg
P06 - kultur
P07 - ledelse, org.,
styring

Sum

Drift
2016
0,05

Investeringer

2017 2018

201
9

2016 2017 2018 2019

0,025

0,02
5

0,02
5

10
1,8

1,7

1,7

1,7

0,5

0,5

1

1,72
11,375
5

1,72
5

1,7

0,5

0,5

1

-0,5

Endringen er markert i rødt!

Masud Gharahkhani (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, MDG, SV, SP og
DB:
Helse og omsorg:
Drammen trenger sårt et eldreomsorgsløft. Eldreomsorgen i Drammen må styrkes, slik at alle
som har behov for det kan bli tilbudt de tjenestene de har krav på. Drammen må også
planlegge utbygging av omsorgskapasitet i tråd med behovet som vil øke betydelig i tiden frem
mot 2025 jfr. HSO-planen. Rådmannen poengterer behovet for 900 årsverk, og 100 nye
omsorgplasser de neste 10 årene. Opptrapningsplanen må igangsettes nå.
Forslag:
1. HSO budsjettet styrkes med 4,8 millioner til økt bemanning, både ved institusjon og
innenfor hjemmebaserte tjenester.
2. Det vises til Arbeiderpartiets forslag til HSO-plan. Rådmannen fremmer en sak om
utbygging av nye omsorgsplasser tilknyttet Landfalløya Helsehus innen 2. tertial 2016.
Det vises til prosjektet Ladesletta Velferdssenter i Trondheim.
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Skole:
Det å satse på kunnskap er å satse på Drammens fremtid. "Norges beste skole" oppnår mange
gode resultater, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder elevenes gjennomføring av et
helhetlig utdanningsløp etter grunnskolen. Drammen ligger på bunn sammenlignet med alle
storbyer når det kommer til lærertetthet. Innsatsen må settes inn tidlig, gjennom økt
lærertetthet.
Forslag:
1. Skolebudsjettet styrkes med 3,5 millioner kroner til økt lærertetthet. Det skal gi rom for
8 nye lærere på 1.- 4. trinn i 2016. Rådmannen legger frem en sak for
oppvekstkomiteen om fordeling av stillingene.
2. Drammen kommune søker staten om et pilotprosjekt for å gjennomføre en norm for
lærertetthet.
3. Det forutsettes at rådmannen fortsetter opptrapning av skolehelsetjenesten, og at
statlige midler tildelt Drammen i 2016 øremerkes dette, budsjettet korrigeres i 2 tertial.
Rådmannen legger frem en sak til oppvekstkomiteen om status.
Miljø:
1. Det opprettes et ENØK-fond. Det settes av 10 millioner fra disposisjonsfondet til dette
formålet. Rådmannen bes fremme en sak.
2. Det utarbeides et klimaregnskap og en bærekrafts rapport for Drammen kommune.
Rådmannen bes fremme en sak om hvordan alle kommunens virksomheter kan bli
klimanøytrale.

Kultur
1. Grensen for friplass ved kulturskolen justeres til samme nivå som prisgradering på barnehager
i 2016.
2. Resterende sum av ”eldremillarden” skal disponeres i samråd med kulturkomiteen.

Barnehage
1. Rådmannen legger frem en sak om en lokal bemanningsnorm. Saken skal utarbeides i
samarbeid med de ansattes organisasjoner.
2. Rådmannen utarbeider en plan for å nå et mål om at 50% av de ansatte skal ha
barnehagelærerutdanning, som f.eks. kan innebære at ufaglærte ansatte får finansiert
deltidsutdanning.
Ledelse og organisasjon:
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Rådmannen legger frem en sak om etablering av vikarpool innenfor alle programområder der
man har høyt sykefravær. Saken utarbeides i samarbeid med de ansattes organisasjoner.
Vikarpool skal også bidra til faste ansettelser og flere hele stillinger.
Revidertbudsjet
t 2016
Mill 2014-kroner

2016

HSO

4,8

Skole
Kultur

3,5
0,2

Sum endringer P1-P14

8,5

Mindre overføring disp.fond

8,5

Årsresultat

0

Innstillingen med tilleggsforslaget fra H, FrP, KrF og V ble vedtatt med 27 (H + FrP + KrF +
V) mot 22 stemmer.

Bystyrets vedtak:

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2016 tas til etterretning.
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2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens
innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.
3. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2015 gjennomføres i
henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3.
4. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2015 for
Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jf. vedlegg II til innstillingen, rebevilges
i 2016. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i
samsvar med tidligere forutsetninger.
5. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med rådmannens
innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.
6. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2016 korrigeres i samsvar med
rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen.
7. Vedtatt driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016, fastsatt til 28 848 000
kroner, omfordeles som følger:
Drift kirkeformål:
Drift gravferdsformål:

Økes fra kroner 21 417 000 til kroner 21 636 000
Reduseres fra kroner 7 431 000 til kroner 7 212 000

8. Det bevilges kroner 300 000 til omlegging av ledningsnett på Skoger kirkegård.
9. Vedtak 28 i økonomiplan 2016-2019 iverksettes gjennom bevilgning av kroner 760 000
per år i planperioden til kirkeformål. Bystyret tilrår at bevilgningen brukes til utredning av
vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker.
10. Korrigert prisregulativ 2016 for gravplassforvaltningen fastsettes som angitt i tabellen
nedenfor:
Gravplassforvaltningen avgifter som fastsettes av kommunen,
satser 2016
Kremasjon

Avdøde bosatt
i Drammen
per kremasjon

-

Bruk av kapell

per gravferd

kr 3 115

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) – første 20 år

per grav per år, innkreves for 20 år

-

Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) – neste 20 år

per grav per år, innkreves for 5 år

Feste, navnet minnelund (urner) – første 20 år

per grav per år, innkreves for 20 år

Feste, navnet minnelund (urner) – neste 20 år

per grav per år, innkreves for 5 år

Avdøde bosatt
i andre
kommuner
kr 6 160
kr 3 115
kr 310

kr 310
-

kr 310
kr 155

kr 155

kr 155

22. Bruksperioden for avsatte midler fra ”Eldremilliarden” til KulturOasen for perioden
2013-2015 forlenges til og med 2016. Resterende midler på kroner 250 000 forutsettes
brukt til utstyrsanskaffelser.
23. Det søkes Husbanken om utvidelse av lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 175
millioner kroner til 300 millioner kroner i 2016.
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24. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om grunnerverv/makeskifte og avtale om
gjennomføring av gang- og sykkelveg på Sundland.
25. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom som berøres av planlagt
utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre.
26. Rådmannen bes utarbeide forslag til tiltak for å bistå privatpersoner som midlertidig må
fraflytte egen bolig ved utbygging av offentlig infrastruktur.
27. Frikjøpsordning fra parkeringskrav iverksettes fra 1. juli 2016 med hjemmel i
parkeringsveilederen i kommuneplanens arealdel 2014-2036.
Satsen for frikjøp i 2016 settes til kroner 225 000 per plass. Innbetalte beløp avsettes til
Fond til parkeringsformål i Drammen bykasse.
Nærmere bestemmelser, retningslinjer og forutsetninger for ordningen fastsettes ved
behandlingen av økonomiplan 2017-2020.
28. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 40 millioner kroner fra Drammen
kommunes andel av premiefondet i Drammen kommunale pensjonskasse til delvis
finansiering av reguleringskostnaden for 2016.
29. Revidert eierstrategi for Drammen Drift KF vedtas.
30. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe aksjeposter i Enter Kompetanse AS til bokført verdi.
31. Drammen kommune garanterer for videre drift av Drammen Scener AS.
32. Oppdatert økonomiplan for perioden 2016-2019 tas til etterretning.

Osmund Kaldheim
rådmann

Trond Julin
kommunaldirektør økonomi og næring
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Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket
Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2016
Hovedoversikt

Mill. kroner
Rammer pr. programområde 1-14:
01 Barnehage
02 Oppvekst
03 Samfunnssikkerhet
04 Byutvikling
05 Helse- sosial- og omsorgstjenester *
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Kultur
Ledelse, org. og styring
Kompetanse, markedsføring, næring
Idrett, park og natur
Politisk styring
Vei
Grunnskole
Introduksjonstjenester
*
Vann og avløp
**

Revidert
budsjett pr.
30.04.16

Justeringer 1. tertial 2016
Justering i
Virksom
hht.
mer/mindre
salderings2015
skisse

3 292,1
507,7
251,4
46,7
16,9

13,5
1,0
0,2

12,1

-0,2

1 248,6

1,1

142,0
192,3
9,0
71,3
23,1
58,6
750,6
67,8
-93,9

0,8
2,2
-0,3

Revidert
Sum forslag budsjett pr.
justeringer 1. tertial 2016

4,0

25,6
1,0
0,2
0,0
3,8

3 317,7
508,6
251,6
46,7
20,7

2,0

3,1

1251,7

0,3
1,8
0,3
0,4
2,9

1,1
4,0
0,3
0,1
2,9
0,0
6,9
2,3

143,1
196,3
9,3
71,4
26,0
58,6
757,5
70,1
-93,9

6,4
2,3

0,5

-3 488,3
-1 805,4
-1 532,0
-129,2
-1,8
-19,9

0,0

-17,5
-7,4
-3,1
-7,0

-17,5
-7,4
-3,1
-7,0
0,0
0,0

-3 505,8
-1 812,8
-1 535,1
-136,2
-1,8
-19,9

128,9
94,8
-26,4
109,2
-48,7

0,0

0,0

0,0

128,9
94,8
-26,4
109,2
-48,7

Overføring til/fra komm. bedrifter
Lindum AS - utbytte
Drammen Drift KF - eieruttak
Drammen Eiendom KF - eieruttak
Energiselskapet Buskerud AS
Drammen Kjøkken KF - eieruttak
Drammen Parkering KF - eieruttak
Drammen Kino AS - utbytte

-127,9
-11,0
0,0
-49,4
-50,0
0,0
-16,0
-1,5

0,0

-2,5
-1,0

-2,5
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,5

-130,4
-12,0
0,0
-49,350
-50,000
0,000
-16,021
-3,000

Fellesutgifter/ufordelte poster
Årets premieavvik (Å190)
Inndekning tidligere års premieavvik (Å191)
Premieavsetning pensjon (Å192)

120,2
-119,0
83,6
8,0
0,0
107,6
46,1
-6,0

0,0

-6,0
64,7
0,7
0,0
0,0
-65,4
-6,0
0,0

114,2
-54,3
84,3
8,0
0,0
42,2
40,1
-6,0

0,0
190,0
-190,0

0,0

0,0

0,0

0,0
190,0
-190,0

-74,9

13,5

-13,9

-0,4

-75,3

74,9
0,0
4,1
0,0

0,0

0,4
-160,8
161,2

0,4
-160,8
161,2
0,0

75,4
-160,8
165,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

98,0
-4,5
-25,9
3,3

0,0

0,0

Sentrale inntekter
Skatt
Rammetilskudd
Integreringstilskudd
Vertskommunetilskudd asylmottak
Kompensasjonstilskudd
Finansielle poster
Renteutgifter
Renteinntekter
Avdrag på lån=Netto avdrag
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)

Diverse utgifter (inkl. P20)

Reguleringskostnad pensjon
Avsetning lønnsreserve
Budsjettforutsetning fellesposter
Avskrivninger
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)
Årsoppgjørsdisposisjoner
Tidligere års regnskapsresultat

+ avsetning til disposisjonsfond
+ avsetning til bundne fond
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)
- bruk av disposisjonsfond
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)
- bruk/avsetning VA fond
Årsresultat

-1,5
-6,0
64,7
0,7

-65,4
-6,0

98,0
-4,5
-25,9
3,3
0,0

13,5

-13,5

*) Tilbakeføring av mindreforbruk på 1,1 mill. kr gjelder Senter for rusforebygging, som fra 1. januar 2016 er overført fra programområde 13
**) Netto driftsinntekt i prog.område 14 er bidrag til dekning av kapital- og overheadutgifter i selvkostregnskapet for vann og avløp
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Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtak
Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2015

Programområde (mill. kr)
01 Barnehager
02 Oppvekst
03 Samfunnssikkerhet
04 Byutvikling
05 Helse
06 Kultur
07 Ledelse, org., styring
08 Kompetanse, markedsf., næring
09 Idrett, park og natur
10 Politisk styring
11 Vei
12 Grunnskole
13 Introduksjonstjenester
14 Vann og avløp
20 Diverse investeringer
Sum netto investeringer
Statstilskudd mv.
Salg av eiendom
Mva-kompensasjon
Annen finansiering
Låneramme
Sum finansiering

Drammen
bykasse
1,379
-0,075
0,934
21,887
18,820
0,112
27,267
13,129
0,984
1,393
5,866
0,147

Drammen
Eiendom KF

Totalt

91,841

5,919
12,843
32,968
5,807
2,827
1,139
0,095
97,023
7,070
44,058
209,749

7,298
12,768
0,934
21,887
51,787
5,919
30,094
14,268
0,984
1,488
102,889
7,070
0,147
44,058
301,590

-91,841
-91,841

-11,992
-32,971
-24,640
-3,130
-137,016
-209,749

-11,992
-32,971
-24,640
-3,130
-228,856
-301,590
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Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket
Drammen bykasse – forslag til revidert investeringsbudsjett 2016
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)

Budsjett 2016
pr. 30.04.16*)

Nye tiltak/justeringer 2016:

Forslag
revidert
budsjett 2016

Foreslåtte
endringer
145,205

01

010300

"Nye" Fjellhagen barnehage -inventar og utstyr

0,800

-0,800

0,000

02

020600

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig - inventar/utstyr

2,000

0,800

2,800

04

040615

Samarbeidsprosjekter med andre for byutvikling

2,715

5,200

7,915

05

Ny

0,500

0,500

07

071900

Digitalisering av gravplasser

1,395

-1,395

0,000

09

091901

Kunstis-/kunsgressbane Øren - planmidler (til DEKF)

2,000

-2,000

0,000

09

092700

Drammen Park - oppgradering

16,531

2,000

18,531

12

Ny

Gulskogen skole - inventar/utstyr modulbygg

0,200

0,200

17

Ny

Kjøp av aksjer i Enter Kompetanse

17

Ny

Aksjeinnskudd Drammen kommune Eiendomsutvikling AS

18

180100

Bedriftssenter - planlegging erstatningslokaler (fra DEKF)

Utlånsramme Startlån (videreutlån)

175,000

Finansiering:

0,700

0,700

15,000

15,000

125,000

300,000

-145,205

19

Ekstraordinært eieruttak Drammen Eiendom KF

19

Eksterne låneopptak videreutlån

19

Eksterne låneopptak investeringer *)

-15,000

-15,000

-175,000

-125,000

-300,000

-270,141

-5,205

-275,346

SUM

0,000

*) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler i 2016

Justert låneramme Drammen bykasse i 2016

275,346
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Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket
Drammen Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett 2016
Prog. Prosjekt Prosjektnavn

Budsjett pr. Foreslåtte
30.04.2016 *) endringer

(mill. kr)

-72,800

Endret periodisering:
01
01

10325

05

"Nye" Fjellhagen barnehage - midlertidig løsning
Barnehager - oppgradering av bygningsmassen

6,000
3,400

10348

Erik Olsensgate 3 og 7 - oppgradering

8,000

05
12

10318

Helse og omsorg - oppgradering av bygningsmassen
Brandengen skole - utvidelse

4,600
54,300

12

10340

Fjell skole - flerbrukshall

25,000

12

10217

Fjell skole - oppgradering

5,000

12
20

10338

Øren Skole - flerbrukshall
Energikonvertering

61,000
9,700

Nye tiltak/justeringer 2016:
Ombygging Marienlyst helse- og omsorsgdistrikt
05
Ny
05
10347 Bedriftssenter - erstatningslokaler (flyttes til bykassen)
09

10333

12

Ny

12

Ny

12

10218

Forslag
revidert
budsjett
2016

-4,500

1,500

-2,500
-2,000

0,900
6,000

-2,800

1,800

-20,000

34,300

-20,000

5,000

-1,000
-15,000

4,000
46,000

-5,000

4,700

7,500
8,000
-0,500
1,000

8,000
0,000
2,000

10,000

10,000

2,000

2,000

0,500
1,000

Marienlyst - multifunksjonshall
Øren - driftsbygg kunstisbane og infrastruktur bane/hall/skole
Gulskogen skole - modulbygg
Frydenhaug skole - nybygg (rest) og rehabilitering

14,596

-5,000

9,596

20

Oppgradering tekniske anlegg

13,129

-2,000

11,129

20

Generell investeringsramme DEKF

12,200

-6,000

6,200

65,300

Finansiering:

Bruk av eksterne lån *)

-272,916

65,300

SUM

-207,616

0,000

*) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2016

Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2016:

-207,616

Endring i investeringsbudsjettet (i mill. kroner):
Programområde

P02 - oppvekst
P04 - byutvikling
P05 - helse og
omsorg
P06 - kultur
P07 - ledelse, org.,

Drift
2016
0,05
0,025
10
1,8
-0,5

Investeringer

2017 2018
0,02
5

0,02
5

1,7

1,7

201
9

2016 2017 2018 2019

1,7

0,5

0,5

1
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styring

Sum

11,375

1,72
5

1,72
5

1,7

0,5

0,5

1

Endringen er markert i rødt!

SAK NR. 84/16
Innføring av oppgaveutvalg som prøveordning
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Arbeidsformen oppgaveutvalg innføres som en prøveordning for resterende del av innværende
valgperiode. En eventuell varig innføring av oppgaveutvalg ses i sammenheng med
kommunereformens målsetting om utvikling av gode løsninger for bruker- og
innbyggermedvirkning, jf. pkt. 2d i politisk plattform.
Nærmere detaljer avklares i egen sak som fremmes høsten 2016. Saken utarbeides i samarbeid
med Svelvik kommune og eventuelt andre kommuner som slutter seg til den politiske
plattformen for en ny kommune.
Bystyrets behandling:
Hilde Hovengen (FrP) opprettholdt forslaget fra FrP i formannskapet:
”Første avsnitt fjernes.
Nærmere detaljer avklares i egen sak som fremmes høsten 2016. Saken utarbeides i samarbeid
med Svelvik kommune og eventuelt andre kommuner som slutter seg til den politiske
plattformen for en ny kommune.”
Forslaget fra FrP fikk 9 stemmer (FrP + KrF + DB + SP) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 9 stemmer (FrP + KrF + DB + SP).
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Bystyrets vedtak:

Arbeidsformen oppgaveutvalg innføres som en prøveordning for resterende del av innværende
valgperiode. En eventuell varig innføring av oppgaveutvalg ses i sammenheng med
kommunereformens målsetting om utvikling av gode løsninger for bruker- og
innbyggermedvirkning, jf. pkt. 2d i politisk plattform.
Nærmere detaljer avklares i egen sak som fremmes høsten 2016. Saken utarbeides i samarbeid
med Svelvik kommune og eventuelt andre kommuner som slutter seg til den politiske
plattformen for en ny kommune.

SAK NR. 85/16
Drammen kommune - generelt delegeringsreglement

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Reglement for delegering og innstillingsrett i Drammen kommune vedtas slik det
fremgår av vedlegg 1.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Bystyrets behandling:
Eivind Knudsen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Arbeiderpartiet foreslår å utsette sak 85/16 fordi vi ønsker grundigere belyst:
- Hvilke saker som er av ikke prinsipiell og enkel art som ordfører får fullmakt til å
avgjøre.
- Hva det vil bety at bystyret ikke lenger skal avgjøre saker som gjelder hovedtrekkene i
kommunens organisasjon.
- Samt en redegjørelse for hva vi har delegert bort.”
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Utsettelsesforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Behandling av saken utsettes.

SAK NR. 86/16
Forslag på meddommere/lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett,
DrammenTingrett og Nedre Buskerud Jordskifterett - 2017/2020
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. For perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås følgende
meddommere/lagrettemedlemmer valgt i henhold til vedlagte lister:
Meddommere til Drammen Tingrett.
Meddommere og lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett.
Meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett
2. Formannskapet gis fullmakt til å behandle fritakssøknader og oppnevne nye
meddommere ved behov i perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:
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1. For perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås følgende
meddommere/lagrettemedlemmer valgt i henhold til vedlagte lister:
Meddommere til Drammen Tingrett.
Meddommere og lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett.
Meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett
2. Formannskapet gis fullmakt til å behandle fritakssøknader og oppnevne nye
meddommere ved behov i perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.

SAK NR. 87/16
Formannskapet utsatte sak 87/16 til september 2016 - Drammen kommunes eierpolitikk
2016 - 2020
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Saken er utsatt.

Bystyrets behandling:
Saken er utsatt.
Bystyrets vedtak:

Saken er utsatt.

SAK NR. 88/16
Næringsvekst 2020 - et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og Drammen kommune
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Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Bystyret godkjenner mandat og prosjektbeskrivelse for Næringsvekst 2020.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Bystyret godkjenner mandat og prosjektbeskrivelse for Næringsvekst 2020.

SAK NR. 89/16
Grundersenter
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Saken tas til orientering.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK NR. 90/16
Høring - Strategisk Næringsplan Øvre Eiker kommune 2016-2019
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Drammen kommune avgir følgende uttalelse:
Drammen kommune tar Strategisk næringsplan for Øvre Eiker 2016-2019 til orientering.
Planen er et godt utgangpunkt for videre samarbeid om næringsutvikling og vekst i regionen.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Drammen kommune avgir følgende uttalelse:
Drammen kommune tar Strategisk næringsplan for Øvre Eiker 2016-2019 til orientering.
Planen er et godt utgangpunkt for videre samarbeid om næringsutvikling og vekst i regionen.
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SAK NR. 91/16
Fv. 319 Svelvikveien - kommunedelplan med konsekvensutredning. Sluttbehandling
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. Forslag til kommunedelplan for fv. 319 Svelvikveien, som vist på plankart 1
strekningen Tørkop-Eik, alternativ B2, datert 23.05.2016, plankart 2 strekningen
Solumstrand-Rundtom, datert 23.05.2016 og med bestemmelser som vist på
plankartene vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.
2. Det forutsettes at det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan legges vekt på å
minimere naturinngrep gjennom utforming av veganlegget og kompensasjonstiltak.
Bystyrets behandling:
Harald Wessel-Berg (AP) meldte seg inhabil og fratrådte under behandling av saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

1. Forslag til kommunedelplan for fv. 319 Svelvikveien, som vist på plankart 1
strekningen Tørkop-Eik, alternativ B2, datert 23.05.2016, plankart 2 strekningen
Solumstrand-Rundtom, datert 23.05.2016 og med bestemmelser som vist på
plankartene vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.
2. Det forutsettes at det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan legges vekt på å
minimere naturinngrep gjennom utforming av veganlegget og kompensasjonstiltak.

SAK NR. 92/16
Reguleringsplan for E134 Strømsåstunnelen - sluttbehandling av planprogram
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16
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Forslag til planprogram, datert 30.05.2016 for E134 Strømsåstunnelen vedtas etter Plan- og
bygningslovens § 12-9.
Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Forslag til planprogram, datert 30.05.2016 for E134 Strømsåstunnelen vedtas etter Plan- og
bygningslovens § 12-9.

SAK NR. 93/16
Ny kulturpolitikk
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Bystyret tar fremdriftsplan og beskrevet prosess i saksfremlegget til etterretning. Forslag til
opplegg for medvirkning legges til grunn, i tråd med saksutredningen.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:
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Bystyret tar fremdriftsplan og beskrevet prosess i saksfremlegget til etterretning. Forslag til
opplegg for medvirkning legges til grunn, i tråd med saksutredningen.

SAK NR. 94/16
116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 - reguleringsplan - Sluttbehandling
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

1. Forslag til reguleringsplan for Buskerudveien 119-131 (detaljregulering), som vist på
plankart datert 04.02.16 og bestemmelser datert 10.05.2016 vedtas i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12, forutsatt at:
a) det tegnes opp riktige frisiktsoner mot Buskerudveien. Disse skal være i tråd med
Statens vegvesens håndbok.
b) det legges inn gangveg på hele strekningen langsfylkesvegen med feltbetegnelser
o_SG1, o_SG2 og o_SG3.
c) Rekkefølgebestemmelse §1-2 g) endres til:
Gangvei o_SG1 og o_SG2 skal være ferdigstilt senest ved midlertidig brukstillatelse
for første tiltak på ett av delområdene BKB1 eller BKB2.
Gangvei o_SG3 skal være ferdigstilt senest ved midlertidig brukstillatelse for første
tiltak på delområdet BBB4.
Gangfelt over Buskerudveien skal være ferdigstilt senest ved midlertidig brukstillatelse
for første tiltak på ett av delområdene BBB2 eller BKS1 eller BBB3.

Bystyrets behandling:

Silje Marie Breivik (MDG) fremmet følgende forslag om å opprettholde p. 2 i forslaget fra
rådmannen i formannskapet:
”2. Det oppfordres til at eiendommene delvis forsynes med energi fra solceller eller solvarme.”
Forslaget til punkt 2 fra MDG fikk 24 stemmer (MDG + AP + KrF + SV + SP + DB) og falt.
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

1. Forslag til reguleringsplan for Buskerudveien 119-131 (detaljregulering), som vist på
plankart datert 04.02.16 og bestemmelser datert 10.05.2016 vedtas i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12, forutsatt at:
d) det tegnes opp riktige frisiktsoner mot Buskerudveien. Disse skal være i tråd med
Statens vegvesens håndbok.
e) det legges inn gangveg på hele strekningen langsfylkesvegen med feltbetegnelser
o_SG1, o_SG2 og o_SG3.
f) Rekkefølgebestemmelse §1-2 g) endres til:
Gangvei o_SG1 og o_SG2 skal være ferdigstilt senest ved midlertidig brukstillatelse
for første tiltak på ett av delområdene BKB1 eller BKB2.
Gangvei o_SG3 skal være ferdigstilt senest ved midlertidig brukstillatelse for første
tiltak på delområdet BBB4.
Gangfelt over Buskerudveien skal være ferdigstilt senest ved midlertidig brukstillatelse
for første tiltak på ett av delområdene BBB2 eller BKS1 eller BBB3.

SAK NR. 95/16
Gatenorm for Drammen kommune - revisjon
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til revidert Gatenorm for Drammen sendes ut på høring.

Bystyrets behandling:
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Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Rådmannens forslag til revidert Gatenorm for Drammen sendes ut på høring.

SAK NR. 96/16
Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger -erfaringer etter implementering av
kostnadsdekkende husleie
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Bystyrekomiteen gir sin tilslutning til forslaget til Boligsosial handlingsplan.
Bystyrets behandling:
Tonje Fossnes (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
”Kostnadsdekkende husleie skal ikke beregnes ut ifra markedspris, men ut ifra reell kostnad
for drift og vedlikehold.”
Ordfører foreslo å oversende forslaget fra MDG til komitéen for behandling. Dette ble
enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Bystyrekomiteen gir sin tilslutning til forslaget til Boligsosial handlingsplan.
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SAK NR. 97/16
110/141, 110/538 og 110/537, Centralkvartalet, detaljrguleringsplan med
konsekvensutredning, fastsettelse av planprogram
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Forslag til planprogram for detaljregulering av Centralkvartalet med tilhørende
konsekvensutredning, datert 24.05.2016, fastsettes etter plan- og bygningsloven § 12-9.

Bystyrets behandling:
Silje Marie Breivik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
”Det anbefales at utbygger inngår et samarbeid med Futurebuilt om å gjøre prosjektet til et
foregangsbygg for klima og bærekraft.”
Tilleggsforslaget fra MDG fikk 22 stemmer (MDG + AP +SV + SP + DB).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Forslag til planprogram for detaljregulering av Centralkvartalet med tilhørende
konsekvensutredning, datert 24.05.2016, fastsettes etter plan- og bygningsloven § 12-9.

SAK NR. 98/16
113/602, ABB Holmen - detaljregulering - sluttbehandling
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Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Forslag til reguleringsplan med bestemmelser for ABB Holmen, plankart sist datert 12.03.16,
bestemmelser sist datert 23.05.16, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Forslag til reguleringsplan med bestemmelser for ABB Holmen, plankart sist datert 12.03.16,
bestemmelser sist datert 23.05.16, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

SAK NR. 99/16
Høring: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Drammen kommune støtter at kommunene overtar et større ansvar for barneverntjenestene for
å kunne gi alle barn riktig hjelp til rett tid. Samtidig er Drammen kommune bekymret for
finansieringen av reformen, og en svekking av tjenestetilbudet dersom kommunen ikke blir
kompensert for den reelle kostnaden til bruk av barneverntiltak på ikrafttredelsestidspunktet.
Drammen kommune ber staten om å vurdere kostnadsnøkkelen slik at den i bedre grad ivaretar
befolkningssammensetninger som har stort behov for barneverntjenester.
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Bystyrets behandling:
Sadi Emeci (SV) fremmet følgende forslag:
”Drammen kommune støtter ikke at kommunene overtar et større ansvar for
barnevernstjenestene. Ansvarsfordelingen har ikke gode argumenter som tilsier at det vil føre
til et bedre tilbud for barn og unge som har behov for hjelp av barnevernet.”
Forslaget fra SV fikk 5 stemmer (SV + MDG) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (SV + MDG).

Bystyrets vedtak:

Drammen kommune støtter at kommunene overtar et større ansvar for barneverntjenestene for
å kunne gi alle barn riktig hjelp til rett tid. Samtidig er Drammen kommune bekymret for
finansieringen av reformen, og en svekking av tjenestetilbudet dersom kommunen ikke blir
kompensert for den reelle kostnaden til bruk av barneverntiltak på ikrafttredelsestidspunktet.
Drammen kommune ber staten om å vurdere kostnadsnøkkelen slik at den i bedre grad ivaretar
befolkningssammensetninger som har stort behov for barneverntjenester.

SAK NR. 100/16
Alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjer for perioden 2016 - 2020
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjer for perioden 2016 – 2020 vedtas i
samsvar med trykt vedlegg 2.
Bystyrets behandling:
Arild Østeby (FrP) fremmet følgende forslag:
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”Det tillates at skjenkesteder fungerer som kommisjonær for Norsk Tipping og Norsk
Rikstoto.”
Billy Taranger fremmet følgende protokolltilførsel:
”KrF vil beklage at skjenketiden fortsatt skal være 03.00 i Drammen.”
Billy Taranger (KrF) fremmet følgende forslag og endringsforslag:
”Bedre folkehelse og redusert alkoholforbruk skal være et av hovedmålene for Drammen
kommunes alkoholpolitikk.
Endring i punkt 3 Konsept, følgende punkt foreslås slettet:
Andre konsept, inkludert puber, med tidsramme til senest kl. 01.00, kan godkjennes lokalisert
også i bydelene.
Endring i punkt 10 alkoholfrie soner, følgende punkt foreslås slettet:
I bakeriutvalg...... kan skjenkebevilling gis etter en konkret vurdering av den enkelte søknad.”
Endringsforslaget fra KrF p. 3, fikk 5 stemmer (SV + AP + KrF) og falt.
Endringsforslaget fra KrF p. 10, fikk 5 stemmer (SV + AP + KrF) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjer for perioden 2016 – 2020 vedtas i
samsvar med trykt vedlegg 2.

SAK NR. 101/16
Høring - forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet adgang til å gi bostøtte til
personer i bokollektiv
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Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse:
” Drammen kommune gir sin tilslutning til kommunal- og moderniseringsdepartementets
forslag til endring i lov om bostøtte for å gi utvidet adgang til å gi bostøtte til personer i
bokollektiv.”

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse:
” Drammen kommune gir sin tilslutning til kommunal- og moderniseringsdepartementets
forslag til endring i lov om bostøtte for å gi utvidet adgang til å gi bostøtte til personer i
bokollektiv.”

SAK NR. 102/16
Læringsløp Drammen - Å lykkes i hele læringsløpet
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16
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Plan for Læringsløp Drammen gjennomføres i perioden 2016– 2020. Tiltakene i planen
vurderes i de årlige budsjettbehandlingene i planperioden.
Våren 2019 legger rådmannen frem en egen melding for bystyret som oppsummerer
sammenhengen mellom ambisjoner og resultater i planperioden, og som kan sikre at bystyret
kan gjøre nødvendige justeringer med tanke på fornyelse og kontinuitet inn i neste
bystyreperiode fra 2020 til 2024.
Bystyrets behandling:
Yousuf Gilani fremmet utsettelsesforslag.
Nicoline Bjerge Schie (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. ”Bruken av prestasjonsindikatorer drøftes løpende med virksomhetsledere for barnehager
og skoler, og de ansattes organisasjoner, samt komitéen for oppvekst og utdanning for å
sikre at verktøyene brukes på en hensiktsmessig måte.
2. Det forutsettes at planen er i tråd med Meld.St.19 (2015 – 2016) Tid for lek og læring –
Bedre innhold i barnehagen.”
Lene Aure Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag:
1. ”Hvis barnehagen skal inngå som en del av handlingsplanen må barnehagens egenart
synliggjøres.
2. Det må være opp til barnehagelærerne i den enkelte barnehage å vurdere når det er
nødvendig å bruke kartleggingsverktøy og bruke ulike kartleggingsverktøy ut fra ulike
behov hos enkeltbarn.
3. TRAS-resultater skal ikke brukes som prestasjonsindikator (KPI) for kvalitet i
barnehagens språkarbeid.
4. TRAS skal ikke brukes som kartlegging av flerspråklige barn i barnehagen.
5. I en lokal rammeplan skal det ikke inngå individuelle læringsmål for barna
6. Vedtak om særskilt språkopplæring etter §2.8 skal ikke brukes som
prestasjonsindikator.
7. Kommunen må diskutere om målstyring er den beste måte å måle kvalitet på.
8. Når det vises til forskning i planen må det følge med en referanse. Det bør også vises
til uenighet i forskningsmiljøene og ulike forskningsresultater der det ikke er stor
enighet om at noe fungerer.
9. Språkføringa i planen bør gjøres mer tilgjengelig for politikere, profesjonsutøvere og
foreldre.”

Utsettelsesforslaget fra Venstre fikk 9 stemmer (V + KrF + MDG + SP) og falt.
Forslaget fra SV fikk 7 stemmer (KrF + MDG + SP + SV) og falt.
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Innstillingen med tilleggsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Plan for Læringsløp Drammen gjennomføres i perioden 2016– 2020. Tiltakene i planen
vurderes i de årlige budsjettbehandlingene i planperioden.
Våren 2019 legger rådmannen frem en egen melding for bystyret som oppsummerer
sammenhengen mellom ambisjoner og resultater i planperioden, og som kan sikre at bystyret
kan gjøre nødvendige justeringer med tanke på fornyelse og kontinuitet inn i neste
bystyreperiode fra 2020 til 2024.
Bruken av prestasjonsindikatorer drøftes løpende med virksomhetsledere for barnehager og
skoler, og de ansattes organisasjoner, samt komitéen for oppvekst og utdanning for å sikre at
verktøyene brukes på en hensiktsmessig måte.
Det forutsettes at planen er i tråd med Meld.St.19 (2015 – 2016) Tid for lek og læring – Bedre
innhold i barnehagen.

SAK NR. 103/16
Kartlegging av forebyggende og helsefremmende tilbud til innvandrere over 60 år i
Drammen
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Kartleggingen tas til orientering.
Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:
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Kartleggingen tas til orientering.

SAK NR. 104/16
Høring - felles sykkelplan for Buskerudbyområdet
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Drammen kommune slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget til felles sykkelplan for
Buskerudbyen.
Bystyrets behandling:
Masud Gharahkhani (AP) fremmet følgende forslag:
1. ”Drammen kommune ønsker utredet en regional elsykkel-ordning som prøveprosjekt.
Tilbudet bør sikre et nettverk av sykkelstasjoner ute i Buskerudbyen. Det bør ses på
kombibilletter der man kan kombinere sykkelordningen med Brakar i et samarbeid med
kommunene og næringslivet slik som i Rogaland (hjemjobbhjem-ordningen).
2. Det bør utredes et sammenhengende ekspressykkelveinett regionalt og gjennom
Drammen. Når Vestfoldbanen utbedres og legges i ny trasé frigjøres den gamle traséen
til nye formål. Det anbefales at man ser på mulighet for hvordan denne traséen kan
være en kobling til sykkelveinett nedover Vestfoldbyene og Statens Vegvesens arbeid
med ekspressykkelveinett fra Drammen til Mjøndalen.”
Yousuf Gilani (V) ba om et gruppemøte med posisjonen.
Forslaget fra AP fikk 22 stemmer (AP + MDG + SP + DB + SV).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:
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Drammen kommune slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget til felles sykkelplan for
Buskerudbyen.

SAK NR. 105/16
Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven – nytt kapittel om
skolemiljø
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Drammen kommune støtter i all hovedsak endringsforslagene som kan sikre elever et bedre
vern mot krenkelser i skolehverdagen.
Drammen kommune støtter bruk av tvangsmulkt som et pressmiddel for å sikre pålegg i saker
om håndheving av aktivitetsplikt.
Bystyrets behandling:
Kristin Haftorn Johansen (H) fremmet forslag om å opprettholde ordet ikke i andre avsnitt i
rådmannens forslag til vedtak:
”Drammen kommune støtter ikke bruk av tvangsmulkt som et pressmiddel for å sikre pålegg i
saker om håndheving av aktivitetsplikt.”
Forslaget fra Høyre fikk 22 stemmer (H + MDG + DB + SP) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 22 stemmer.

Bystyrets vedtak:

Drammen kommune støtter i all hovedsak endringsforslagene som kan sikre elever et bedre
vern mot krenkelser i skolehverdagen.
Drammen kommune støtter bruk av tvangsmulkt som et pressmiddel for å sikre pålegg i saker
om håndheving av aktivitetsplikt.
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SAK NR. 106/16
Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser - bykassen

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Bystyret tar rapport om offentlige anskaffelser til etterretning.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Bystyret tar rapport om offentlige anskaffelser til etterretning.

SAK NR. 107/16
Forvaltningsrevisjon om etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser innen
Drammen kommunes foretak
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Bystyret tar rapporten til etterretning.
Bystyret forutsetter at kontrollutvalget følger opp de foretakene som ikke følger lovverket.
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Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Bystyret tar rapporten til etterretning.
Bystyret forutsetter at kontrollutvalget følger opp de foretakene som ikke følger lovverket.

SAK NR. 108/16
Kommunereform - søknad om å danne en ny kommune
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Drammen kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å danne en ny
kommune med Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende positive vedtak.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Drammen kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å danne en ny
kommune med Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende positive vedtak.
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SAK NR. 109/16
Godtgjørelse til arbeidsgruppe oppnevnt av kontrollutvalget

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Honorarkomitéens innstilling:
Det åpnes for å betale møtegodtgjørelser for alle arbeidsgrupper nedsatt av bystyret,
formannskap, komiteer og kontrollutvalg.
Rådmannen legger frem egen sak med detaljer om hvordan dette kan løses og budsjettmessige
konsekvenser.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Det åpnes for å betale møtegodtgjørelser for alle arbeidsgrupper nedsatt av Bystyret,
Formannskap, Komiteer og Kontrollutvalg.
Rådmannen legger frem egen sak med detaljer om hvordan dette kan løses og budsjettmessige
konsekvenser.

SAK NR. 110/16
Godtgjøring for folkevalgte studenter med studiested utenbys

Innstilling til:

Bystyret

21.06.16
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Honorarkomitéens innstilling:
Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som
avholdes i Drammen kommune (parkeringsutgifter, reiseutlegg mv), anses dekket av den
alminnelige møtegodtgjøringen, også for folkevalgte studenter med studiested utenbys. Dette
er i samsvar med hovedregelen § 10.5 i godtgjørelsesreglementet for folkevalgte i Drammen
kommune, vedtatt av bystyret 20. oktober 2015.

Bystyrets behandling:
Masud Gharahkhani (AP) fremmet følgende forslag:
”For studenter som bor utenbys dekkes skyssutgifter for reise mellom bosted og rådhuset som
arbeidssted kun til de formelle møter. Reisen skal foretas på den billigste måten for
kommunen.”
Forslaget fra AP fikk 19 stemmer (AP + MDG + SV) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med 30 stemmer (H + KrF + FrP + V + DB + SP).

Bystyrets vedtak:

Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som
avholdes i Drammen kommune (parkeringsutgifter, reiseutlegg mv), anses dekket av den
alminnelige møtegodtgjøringen, også for folkevalgte studenter med studiested utenbys. Dette
er i samsvar med hovedregelen § 10.5 i godtgjørelsesreglementet for folkevalgte i Drammen
kommune, vedtatt av bystyret 20. oktober 2015.

SAK NR. 111/16
Gulskogen-Hokksund, Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor og
hensettingsanlegg, sluttbehandling av planprogram
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til planprogram for Kommunedelplan for dobbeltspor og hensettingsanlegg
Gulskogen-Hokksund, datert 6.6.2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens §
11-13.
2. Jernbaneverket har som en konsekvens av innspill i høringsperioden meddelt at de
igangsetter en egen Kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet (omfang
inntil 3-4 mil fra Drammen). Drammen kommune forutsetter at Jernbaneverket
oppdaterer planprogrammet for dobbeltsporet i henhold til dette.

Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

1. Forslag til planprogram for Kommunedelplan for dobbeltspor og hensettingsanlegg
Gulskogen-Hokksund, datert 6.6.2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens §
11-13.
2. Jernbaneverket har som en konsekvens av innspill i høringsperioden meddelt at de
igangsetter en egen Kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet (omfang
inntil 3-4 mil fra Drammen). Drammen kommune forutsetter at Jernbaneverket
oppdaterer planprogrammet for dobbeltsporet i henhold til dette.

SAK NR. 112/16
Regionreformen - Buskerud som del av en ny folkevalgt region
Innstilling til:

Bystyret

21.06.16

Rådmannens forslag til vedtak:
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Drammen kommune støtter regjeringens mål om at fylkene slås sammen til færre og større
regioner. Drammen kommune mener en region bestående av Østfold, Buskerud og Akershus i
størst grad vil bidra til å løse de felles utfordringene som kommunene rundt Oslo har, med
hensyn til samferdsel, næringsutvikling og arealplanlegging.
Dersom Buskerud velger å danne en ny region med Vestfold og Telemark, vil det være
naturlig at Drammen kommune tar opp spørsmålet om grensejustering med
kommunaldepartementet, i og med at Drammen deler bo – og arbeidsmarkedet med Akershus
og Oslo og dermed er ett fungerende samfunnsutviklingsområde.
Bystyrets behandling:
Enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak:

Drammen kommune støtter regjeringens mål om at fylkene slås sammen til færre og større
regioner. Drammen kommune mener en region bestående av Østfold, Buskerud og Akershus i
størst grad vil bidra til å løse de felles utfordringene som kommunene rundt Oslo har, med
hensyn til samferdsel, næringsutvikling og arealplanlegging.
Dersom Buskerud velger å danne en ny region med Vestfold og Telemark, vil det være
naturlig at Drammen kommune tar opp spørsmålet om grensejustering med
kommunaldepartementet, i og med at Drammen deler bo – og arbeidsmarkedet med Akershus
og Oslo og dermed er ett fungerende samfunnsutviklingsområde.
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