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Representant fra  hvert av rådene  Minoritetsrådet,  Eldrerådet  og Ungdomsrådet ga 
bystyret innspill til økonomiplan 2015-2018/årsbudsjett 2015.

SAK NR. 128/14
PROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE  28.10.2014
 

Ordførers forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i bystyret 28.10.2014 godkjennes.
 

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Protokoll fra møte i bystyret 28.10.2014 godkjennes.
 
á

 
SAK NR. 129/14
ØKONOMIPLAN 2015-2018/ÅRSBUDSJETT 2015
 
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2015-2018

2a) Driftsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til 
innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme 
per programområde. 

  b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til 
innstillingen.

c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2015 fastsettes 2 750 000 kroner, inkludert 
kjøp av revisjonstjenester.

d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2015 fastsettes til            
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      38 704 000 kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på 2 163 000 kroner til Drammen 
brannstasjon. 

e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2015 fastsettes til 1 788 000 kroner. 

f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2015 fastsettes til                 
      16 582 000 kroner.

g)  Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2015 fastsettes til 29 266 000 kroner. 
Tilskuddet fordeles til følgende:
Drift kirkeformål                                                                            21 059 000
Tilskudd kapital (Investeringer 2013 og 2015):                                900 000
Drift gravferdsformål                                                                      7 307 000

I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds 
reguleringspremie.

3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 og
forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 5.1.1
 

b)  Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg 
III til innstillingen.

4.  Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 
innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.2 og 
vedlegg IV til innstillingen. 

5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor 
de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.3.

6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor 
de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.4 og vedlegg 
IV til innstillingen. 

7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de 
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.5 og vedlegg IV 
til innstillingen. 

8.   Budsjett 2015 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 
til økonomiplan 2015-2018. 

9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2015 til 
investeringsformål på kroner 385 700 000:

a) Drammen bykasse kr    163 600 000
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b) Drammen Eiendom KF kr    209 300 000
c) Drammen Drift KF kr        2 300 000
d) Drammen Kjøkken KF kr      10 000 000
e) Drammensbadet KF kr           500 000

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor 
de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved 
refinansiering av tidligere opptatte lån. 

10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner 
120 000 000. 

11. For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i 
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2015 vedtas i samsvar med 
spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres 
gebyrsatsene med 3,0 prosent.  

13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med 
offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 millioner kroner per år i 
perioden 2015-2018. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle 
samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og 
eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av 
tertialrapportene.

14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for tilsyn for små 
avløpsanlegg i Drammensregionen fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 13 til økonomiplan 2015-
2018.

15. Innslagspunktet for gratis barnehage endres fra 4G til kroner 405 000 med virkning fra 1. 
januar 2015.

16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 1 million kroner fra 
disposisjonsfondet til satsing på sosialt entreprenørskap i 2015

17. Kommunestyrevalget i 2015 gjennomføres som endagsvalg 

18. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i 2015 (inkludert 15 enslige 
mindreårige personer) forlenges for årene 2016,2017 og 2018 i tråd med IMDi’s 
anmodning.

19. Referanserenten for beregning av kostnadsdekkende husleie knyttes fra 2015 til Norges 
Banks kortsiktige styringsrente. For 2015 opprettholdes dagens avkastningskrav på 3,5 
prosent som tilsvarer Norges Banks kortsiktige styringsrente + 2,0 prosentpoeng. 

20. Det foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi. Vurderingen forelegges 
bystyret ved fremleggelsen av kommunens finansrapport for 2014. 
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21. Satsene for styrehonorar i de kommunale foretakene fastsettes med virkning fra 1. januar 
2015 til kroner 72 000 for styreledere og kroner 43 200 for styremedlemmer. Fra og med 
budsjettåret 2016 reguleres honorarsatsene årlig tilsvarende utviklingen i kommunal 
deflator. 

22. Det foretas en gjennomgang av kommunens budsjettreglement i 2015, med sikte på å 
iverksette revidert reglement fra 1. januar 2016.

23. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og 
matrikkelsaker godkjennes med virkning fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 15.
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Tabeller til rådmannens innstilling
I. Drammen bykasse – forslag til driftsbudsjett 2015-2018 (Jfr. innstilling pkt. 2a)
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II. Drammen Bykasse – forslag til investeringsbudsjett 2015-2018
 (jfr. innstilling pkt. 2b)

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

01 Barnehager -      4,0      6,0        4,0      4,0      18,0        
Oppgradering inventar og utstyr 2,0        2,0          2,0        2,0        8,0             
Oppgradering uteområder 2,0        2,0          2,0        2,0        8,0             
Fjellhagen - inventar/utstyr 2,0          2,0             

02 Oppvekst -      -      3,0        -      -      3,0           
Utvidelse barnebolig - inventar/utstyr 3,0          3,0             

03 Samfunnssikkerhet -      1,4      -        -      -      1,4           
Beredskapsutstyr (flom, aggregater mv.) 1,4        1,4             

04 Byutvikling 23,0    9,0      9,0        4,0      4,0      26,0        
Knutepunktsutvikling (planmidler Bragernes etc.) 15,0      5,0        5,0          10,0           
Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere 
(tilsagnsramme 15 mill. kr pr. år)

-             

Fjell 2020 - parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige 
avsetninger - statlige midler kommer i tillegg)

8,0        4,0        4,0          4,0        4,0        16,0           
-             

05 Helse og omsorg 10,0    9,4      9,4        9,4      9,4      37,6        
Lokal luftkvalitet  0,1        0,1          0,1        0,1        0,4             
Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene 
og hjemmetjenestene 2,3        2,3          2,3        2,3        9,2             

Velferdsteknologi 10,0      5,0        5,0          5,0        5,0        
IKT Helse og omsorg   2,0        2,0          2,0        2,0        8,0             

 -             

06 Kultur og fritid -      2,2      2,2        2,2      2,2      8,8           
Oppgradering av utstyr - samlepott kultur  0,9        0,9          0,9        0,9        3,6             
Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5        0,5          0,5        0,5        2,0             

IKT Kultur/Biblioteket 0,8        0,8          0,8        0,8        3,2             
  

 07 Ledelse, org., styring 5,0      14,0    11,0      11,0    11,0    47,0        
Nye informasjons- og styringssystemer  11,0      11,0         11,0      11,0      44,0           
Nytt lønn- og personalsystem (netto behov) 1,2         -             
Digitalisering av gravplasser 0,8        0,8        0,8             
Rådhuset som møteplass - inventar og utstyr 3,0        2,0        2,0             
Formidling av avrkiv og byhistorie 0,2        0,2             
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Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

09 Idrett, park og natur 0,5      25,0    28,0      17,5    17,5    88,5        
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder  1,5        1,5          1,5        1,5        6,0             
Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 4,0        4,0          4,0        4,0        16,0           
Sammenhengende turveier langs Drammenselva  1,0        1,0          1,0        1,0        4,0             

Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet  8,0        8,0          8,0        8,0        32,0           
Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0        3,0          3,0        3,0        12,0           
Skilting av gang-, sykkel- og turveier 0,5        0,5        0,5          1,0             
Drammen Park - oppgradering 7,0        10,0         17,0           

10 Politisk styring -      1,2      0,1        0,1      0,1      1,5           
PC-ordning politikere 0,9        0,1          0,1        0,1        1,2             

Valgutstyr - nye avlukker 0,3        0,3             
 

11 Vei 8,5      36,0    37,5      38,0    33,0    144,5      
Oppgradering infrastruktur vei  21,0      21,0         21,0      21,0      84,0           

Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere  5,0        5,0          5,0        5,0        20,0           
Fellesprosjekter med vann og avløp  4,0        4,0          4,0        4,0        16,0           
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 0,5        4,5          5,0        9,5             
Trygge skoleveier 3,0        3,0          3,0        3,0        12,0           
Oppgradering av gatelys - lavenergi 8,0        1,0        1,0             
Spiralen - utbedring/vantetting (planmidler) 2,0         2,0             

12 Grunnskole -      13,5    13,4      20,9    17,5    65,3        
Rullering av digitalt utstyr i skolene  7,5        7,5          10,0      7,5        32,5           
Oppgradering inventar og utstyr 5,0        5,0          5,0        5,0        20,0           
Oppgradering uteområder ungdomsskoler -        -          -        -        -             
Konnerud skole - inventar/utstyr oppgradering 1,0        1,0             
Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0        5,0             
Øren skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9          0,9             
Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0        5,0             
Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9        0,9             

14 Vann og avløp -      125,5 125,5    116,0 116,0  483,0      
Tiltak vannforsyning 37,0      37,0         37,0      37,0      148,0         
Tiltak avløp 73,0      73,0         73,0      73,0      292,0         
Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,5      15,5         6,0        6,0        43,0           

 Sum investeringer 47,0      241,2    245,1       223,1    214,7     924,6         

Sum investeringer ekskl. vann/avløp 47,0      115,7    119,6       107,1    98,7      441,6         



Side 10 av 85

Salderingsskisse – Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015-2018

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

Anvendelse av midler:
Brutto investeringsutgifter i programområdene 241,2 245,1 223,1 214,7 924,1
Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0
Avdragsutgifter videreutlån 40,3 45,1 49,9 54,7 190,0
Avsetning ubundet investeringsfond 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1

Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0

Sum anvendelse av midler 414,7 422,9 404,6 401,0 1 643,2

Anskaffelse av midler: 
Overføring fra driftsbudsjettet -66,7 -80,0 -80,0 -80,0 -306,7
Momskompensasjon investeringer -19,7 -20,3 -18,2 -16,8 -75,0
Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2 -1,7 -0,6 -0,6 -5,1
Mottatte avdrag videreutlån -40,3 -45,1 -49,9 -54,7 -190,0
Bruk av ubundet investeringsfond -2,2 -1,7 -0,6 -0,6 -5,1

Eksterne låneopptak til videreutlån -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -480,0

Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -251,1 -268,8 -269,3 -272,7 -1 061,9

Eksterne låneopptak investeringer -163,6 -154,1 -135,3 -128,3 -581,3

Sum anskaffelse av midler -414,7 -422,9 -404,6 -401,0 -1 643,2
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III. Drammen Eiendom KF – forslag til investeringsbudsjett 2015-2018 
(jfr. innstilling pkt. 3b)

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

01 Barnehager 5,0      23,0    16,0     23,0    28,0    90,0        
Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 5,0        20,0      13,0        33,0          
Etablering nye barnehageplasser 20,0       25,0      45,0          
Oppgradering av bygningsmassen 3,0        3,0         3,0        3,0        12,0          

02 Oppvekst 9,0      20,5    10,0     -      -      30,5        
Utvidelse av barnebolig (inntil 14 plasser) 9,0        20,5      10,0        30,5          

05 Helse og omsorg 14,0    27,0    15,0     113,0  113,0  268,0     
Drammen Helsehus/Oppfølging HSO-plan - Avsetn. 4,0        9,0         98,0       98,0 205,0        
Buskerudveien 17, hjelpemiddelsentral 3,0        3,0            
Kjøp av omsorgsboliger 10,0      5,0        5,0         5,0        5,0        20,0          
Oppgradering av bygningsmassen 10,0      10,0        10,0       10,0      40,0          

06 Kultur og fritid 19,0    4,0      3,0       3,0      3,0      13,0        
Harmonien - oppgradering 19,0      1,0        1,0            
Oppgradering av bygningsmassen 3,0        3,0         3,0        3,0        12,0          
  

 07 Ledelse, org., styring -      0,5      0,5       0,5      0,5      2,0          
Oppgradering av bygningsmassen 0,5        0,5         0,5        0,5        2,0            

09 Idrett, park og natur 16,0    9,0      -       -      -      9,0          
Marienlyst - ny tribune Klokkesvingen 16,0      9,0        9,0            

12 Grunnskole 48,5    81,0    67,5     163,0  154,0  465,5     
Aronsløkka skole - utvidelse og ombygging  1,0        1,0            
Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 3 30,0      30,0          
Øren skole - flerbrukshall 40,0      10,0        50,0          
Øren skole - utvidelse 1,0        24,0        25,0       50,0          
Brandengen skole - utvidelse 26,0      10,0        20,0       44,0      74,0          
Brandengen skole - flerbrukshall 10,0        40,0       50,0          
Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 20,0      2,0        3,0         65,0       30,0      100,0        
Fjell skole - utvidelse 2,5        2,5         5,0        70,0      77,5          
Oppgradering - kapasitetsutvidelse 8,0        8,0         8,0        8,0        32,0          
Strømsø inntaksområde - utvide kapasitet u-trinet  -        1,0        1,0            

13 Sosiale tjenester 6,0      32,0    26,0     26,0    26,0    110,0     
Boliger for sosialt vanskeligstilte  12,0 10,0 10,0 10,0 42,0          
Kjøp av boliger ("Leie til eie" - tilsv. salg) 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0          
Christian Blomsgate 18-20 - gjenoppbygging 6,0        4,0 4,0            
Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0          
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Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

Drammen Eiendom KF - Ufordelt 
myndighetskrav 40,0    10,0    5,0       5,0      5,0      25,0        
Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 40,0      5,0        5,0            
Oppgraderinger tekniske anlegg 5,0        5,0         5,0        5,0        20,0          

Drammen Eiendom KF - utvikling 
eiendomsmassen 34,0    51,0    5,0       5,0      5,0      66,0        
Generell investeringsramme DEKF 5,0        5,0         5,0        5,0        20,0          

Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 34,0      46,0      46,0          
 

 Sum investeringer 191,5    258,0    148,0      338,5     334,5     1 079,0      

Salderingsskisse – Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2015-2018

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

 Anvendelse av midler:

 Brutto investeringsutgifter i programområdene 258,0 148,0 338,5 334,5 1 079,0

 Sum anvendelse av midler 258,0 148,0 338,5 334,5 1 079,0

 Anskaffelse av midler: 

Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -20,0

Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -40,0

Statstilskudd -4,0 -14,0 -14,0 -14,0 -46,0
Tilskudd fra Husbanken - kjøp av boliger
Momskompensasjon investeringer DEKF -29,7 -20,5 -53,2 -52,5 -155,9
 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -48,7 -49,5 -82,2 -81,5 -261,9
 Eksterne låneopptak investeringer -209,3 -98,5 -256,3 -253,0 -817,1
 Sum anskaffelse av midler -258,0 -148,0 -338,5 -334,5 -1 079,0
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IV. Øvrige kommunale foretak – forslag til investeringsbudsjett 2015 
(jfr. innstilling pkt.  4-7)

      Mill. 2015-kroner                               Tidl. bevilget 2015

Drammen Drift KF 0 2,3                 

Diverse utstyrsoppgraderinger 2,3                 

Drammen Kjøkken KF 10,0

Inventra/utstyr nye produksjonslokaler 10,0               

Drammen Parkering KF 3,0

Diverse utstyrsoppgraderinger 3,0                 

Drammensbadet KF 0,5                 

Diverse utstyrsoppgraderinger 0,5                 

 Sum investeringer 15,8               
Finansiering:
Låneramme Drammen Drift KF -2,3
Låneramme Drammen Kjøkken KF -10,0
Egenkapital Drammen Parkering KF -3,0
Låneramme Drammensbadet KF -0,5
Sum finansiering -15,8
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V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015
Virkning fra 1.1.2015
(jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak)

Programområde 01 Barnehager

Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser 2015
0 – 405 000 Gratis
Over 405 000 kr 2 405  kr 2 580
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 % 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 % 50 %

Satsene gjelder per måned. Siden ny ordning innføres fra 1.1.2015 er ikke laveste sats for 2014 
oppgitt.

Programområde 03 Samfunnssikkerhet 

Feie- og tilsynsgebyr *)

Prisliste feiing: Satser 2014 Satser 2015

Vanlig skorsteinsløp (per stk.) Kr  558,75 Kr  571

Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme 
boligenhet (per stk.) Kr  282,50 Kr  289
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing 
ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig 
ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg) 

Kr  358,75 Kr  367
Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke 
gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget 
fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall 
fyringsanlegg). Minimum 

Kr  558,75
Minimum 

Kr  571
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.)

Kr  973,75 Kr  995
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter)

Kr  120,00 Kr  123
Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp 
(per stk. <1 meter)

Kr  107,50 Kr  112

Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp 
(per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) Kr    73,75 Kr    75
Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) Kr  163,75 Kr  167
Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) Kr  270,00 Kr  276
Fjerning av beksot–fresing av skorsteinsløp (per time)

Kr  615,00 Kr  629
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Prisliste tilsyn: Satser 2014 Satser 2015
Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet

Kr 1 435,00 Kr 1 464
Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme 
boligenhet (per stk.)

Kr   706,25 Kr   741
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn 
ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall  
fyringsanlegg)

Kr   487,50 Kr   497
Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør”, 
faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført 
(prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Minimum 

Kr 1 435,00
Minimum 
Kr 1 464

Større fyringsanlegg (per stk.)
Kr 3 075,00 Kr 3 138

Fabrikkfyringsanlegg (per stk.)
Kr 4 850,00 Kr 4 949

*) Satsene er inkludert mva.

Ikke lovpålagte tjenester *)
Satser 2014 Satser 2015

Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. 
(per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, 
kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers 
eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 923 Kr 923
*) Satsene er inkludert mva.

Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri *)
Satser 2014 Satser 2015

Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative 
utgifter ved første tilsyn) kr 2 278,75 Kr

2 347,11
Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr    508,75 Kr 524,01
Gebyr for 2. gangs tilsyn kr 1 306,25 Kr 1 

345,44
*) Satsene er inkludert mva.

Programområde 04 Byutvikling

Gebyr for plan- og byggesaker 
Satser 2014 Satser 2015

Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker angis med 
bokstaven M

1M = 
kr  2 200,-

1M = 
kr 2 270,-
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For fullstendig gebyroversikt vises forslag til ”Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, 
delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2015”, jfr. vedlegg 15. 

Programområde 05 Helse og omsorg

Egenbetalingssatser – pleie- og omsorgstjenester
TJENESTE 2014 01.01.2015
PRAKTISK BISTAND
INKLUDERT BPA *

< 2 G Kr 59 pr time < 2 G  90, per time maks 2 timer

2 – 3 G Kr 175 per time 2 – 3 G 225,- per time maks 4 timer
>3 G Kr 377 per time 3 – 4 G 395,- per time maks 6 timer 

>4 G 395,- per time maks 8 timer
Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste 
halvtime. For å skjerme storbrukere er 
det innført et tak på 8 t per mnd

DAGOPPHOLD / 
DAGSENTER/
Inkl transport og mat

Per gang kr 72
Villa Fredrikke - gratis

Per gang jf vedtak kr 74,-
Villa Fredrikke – gratis

** Endring fra oppmøte til vedtakstid.
KORTTID Per døgn kr 137,-

Inkl korttidsopphold utover 60 døgn 
per kalenderår

Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift *
Maks 60 døgn per kalenderår.

LANGTID Statlig forskrift ** Statlig forskrift **
TRYGGHETSALARM Inntil 2 G kr 1048 per år

2 – 3 G kr 2096 per år
Over 3 G kr 3350 per år 

Inntil 2 G kr 1048 per år
2 – 3 G kr 2096 per år
Over 3 G kr 3350 per år 

Abonnementet løper fra alarmen er 
montert til den er demontert av 
kommunen. 
Montering og demontering kr 395 per 
gang.

NØKKELSAFE Montering og demontering kr 200 per 
gang.

HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 
120,-

FASTLEGE OG 
FYSIOTERAPI 

Egenandel inntil et fribeløp se 
http://www.helfo.no/privatperson/friko
rt/Sider/default.aspx#.UwXqsWJ5OLw

G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr 88 370 (justeres årlig per 1. mai)
*   Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G
** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar

Programområde 06 Kultur 

Kulturskolen Satser 2014 Satser 2015
Årsavgift kr 4 130 kr 4 255
Søskenmoderasjon: 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent for barn nr. 3. 

G60 Satser 2014 Satser 2015
Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 175 kr 180

http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/default.aspx#.UwXqsWJ5OLw
http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/default.aspx#.UwXqsWJ5OLw
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
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Langtidsleie per måned kr 1 500 kr 1 545

Gravferdsforvaltningen – 
avgifter som fastsettes av kommunen
(Endret 21.11.2014)

Avdøde bosatt i 
Drammen

Avdøde bosatt i 
annen kommune

Satser 
2014

Satser 
2015

Satser 
2014

Satser 
2015

Kremasjon, pr kremasjon 5 820 5 995
Leie/bruk av kapell, per gravferd 2 940 3 030 2 940 3 030

Gravplass
Vanlig 
gravsted, 
kister / 
urner

Feste, pr grav, per år – første 20 år 290 300

Innkreves for 20 år 5 800 6000
Feste, per grav, per år – neste 20 år 290 300 290 300

Innkreves for 5 år 1 450 1 500 1 450 1 500
Feste, reservering ved siden av ny 
grav, per grav, per år

290 300 290 300

Innkreves for 20 år 5 800 6000 5 800 6000
Gravplass
Navnet 
minnelund, 
urner

Feste, per grav, per år – første 20 år 145 150

Innkreves for 20 år 2 900 3000
Feste, per grav, per år – neste 20 år 145 150 145 150

Innkreves for 5 år 725 745 725 745

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring
For mer utfyllende informasjon se vedlegg 15

Kart og geodatatjenester 

Oppretting av matrikkelenhet Satser 2014 Satser 2015

§ 5-1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
         Areal 0-300 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 301-2000 m2 Kr 24 320 Kr 25 050
         Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr   2 150 Kr   2 210
§5-2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
         Areal 0-300 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 301-2000 m2 Kr 24 320 Kr 25 050
         Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr   2 150 Kr   2 210
§ 5-3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2014 Satser 2015

         Areal 0-50 m2 Kr   7 150 Kr   7 360
         Areal 51-250 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
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         Areal 251-2000 m2 Kr 14 300 Kr 14 730
         Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr   2 150 Kr   2 210
§5-4 Oppretting av anleggseiendom
         Volum 0-2000 m3 Kr 28 600 Kr 29 460
         Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr   2 150 Kr   2 210
§5-6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført   
        Oppmålingsforretning Kr   4 580 Kr   4 720
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§5-7 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
         Areal 0-250 m2 Kr  10 740 Kr  11 060
         Areal 251-500 m2 Kr  12 870 Kr  13 260
§5-8 Anleggseiendom
         Volum 0-250 m3 Kr 14 300 Kr 14 730
         Volum 251-1000 m3 Kr 16 450 Kr 16 940
§5-9 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
         Areal 0 – 250 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 251 – 1000 m2 Kr 14 300 Kr 14 730
         Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr   2 150 Kr   2 210
§5-10 Anleggseiendom
         Volum 0-250 m3 Kr 17 900 Kr 18 440
         Volum 251-500 m3 Kr 21 450 Kr 22 090
         Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr   2 150 Kr   2 210
§5-11 Klarlegging av eksisterende grense – der grensen 
        tidligere er koordinatbestemt ved   
       oppmålingsforretning
         For inntil 2 punkter
         1 punkt Kr  3 030 Kr  3 120
         2 punkter Kr  5 000 Kr  5 150
         For overskytende grensepunkter per punkt Kr     790 Kr     810
§5-12 Klarlegging av eksisterende grense – der grensen 
        tidligere ikke er koordinatbestemt ved   
       oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter
         For inntil 2 punkter
         1 punkt Kr  5 450 Kr  5 610
         2 punkter Kr  8 590 Kr  8 850
         For overskytende grensepunkter per punkt Kr  2 870 Kr  2 960
§5-21 Utstedelse av matrikkelbrev
         Inntil 10 sider Kr     175 Kr     175
         Over 10 sider Kr     350 Kr     350
 §5-23 Forenklet situasjonskart
          Gebyr for forenklet situasjonskart Kr     810 Kr     830
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Programområde 09 Idrett, Park og Natur

Idrett

Leiepriser per time:  
Satser 
2014 Satser 2015

     Drammenshallen per flate
Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 355 kr 365 
Gymsal kr 210 kr 215
Speilsal kr 210 kr 215
Møterom kr 210 kr 215
Styrkerom kr 210 kr 215
Bedrift kr 495 kr 500
Kamper/turneringer og lignende kr 495 kr 500

Pistolbane per leietaker pr halvår
kr 5 
925 kr 6 000 

Kommersielle arrangement                                                                               
Etter 

avtale Etter avtale

Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud:
 - Enkel tur kr      35 kr      35
 - Årskort (felles kort) kr    600 kr    600

Se priser og gebyrer for programområde 11 Vei for utleie av arealer i parker og friområder
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Programområde 11 Vei 

Parkeringspriser *)
 Satser 2014 Satser 2015

Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum  

Første time kr  24 kr  24
Andre time kr  27 kr  28
Fra og med tredje time kr  30 kr  31
Maks. 5 timer parkeringstid
Avgiftsperiode:    Mandag-fredag kl. 8.00 – 18.00
                             Lørdag kl. 9.00 – 16.00

Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø
Sats per time kr  19 kr  19
Maks. 5 timer parkeringstid
Avgiftssperiode:    Mandag-fredag kl. 8.00 – 18.00

Lørdag kl. 9.00 – 16.00

Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet
Sats per time kr 18 kr 18
Maks. 5 timer parkeringstid
Avgiftssperiode:    Mandag-fredag kl.08.00 – 18.00
                              Lørdag kl. 9.00 – 16.00

*) Satsene er inkl. mva.

Boligsoneparkering/beboerparkering *)
 Satser 2014 Satser 2015
Parkeringstillatelser for beboere   
Første bil per måned Kr 250 Kr 260
Andre bil per måned Kr 300 Kr 310
Tredje bil per måned Kr 350 Kr 360
   
Parkeringtillatelse for næringsdrivende   
Første bil per måned Kr 700 Kr 720
   
Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort   
5-timers kort Kr 35 Kr 35
Dagskort Kr 70 Kr 70
Ukeskort Kr 280 Kr 280
*) Satsene er inkl. mva.
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Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde 

Satser 2014
Pris per enhet 

Satser 2015
Pris per enhet 

A. Riggplass, container o.l.
Riggplass, anleggsområde mv. per kvm kr 4,40 kr 4,50
Gebyr – tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn.
Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- gjennomføringsavtale.
Gebyr i indre byområde per kvm kr 19,00 kr 19,50
Gebyr i ytre byområde per kvm kr 10,55 kr 10,90
Container per dag (fri leie 1 uke) kr 48,90 kr 50,00
Ved plassering av container eller annen bruk av bruk av på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag.
B. Uteservering
Med skjenkeløyve per kvm kr 4,10 kr 4,20
Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,75 kr 0,80
Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,25 kr 1,30
C. Torgplass
Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20
Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr 175,00 kr 180,00

D. Arrangementer og stands
Ikkekommersielle /– idelle arrangementer kr 0,00 kr 0,00
Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker – 
halv/heldagsleie kr 520/1 040 kr 535/1 070
Kommersielt arrangement; per halv- eller heldags kr 1 300/2 100 kr 1 350/2 200
E. Mobile salgsvogner (kun små vogner)
Helårsavtaler (per kvm/år) Kr 13 300,00 kr13 700,00
F. Gatesalg og fortausalg
Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass Kr185,00 kr 180,00
G. Juletresalg kr 0,00 kr 0,00

Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2014 Satser 2015
Salgsbod gågate/torg (fastpris pr dag) kr 27,00 kr 28,00
Arrangement (fastpris pr dag) kr 265,00  kr 273,00

Gebyrsatser - graveinstruks
Satser 2014 Satser 2015

Per gravetillatelse kr 3 250,00 kr 3 650,00 
Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt 
areal        kr 160,00        kr 165,00

Utarbeide arbeidsvarslingsplan, pr plan
kr 750,00 

minim. kr  1 500,-
kr 770,00

minim. kr 1 540,00
Programområde 12 Grunnskoleopplæring 

SFO
        Ordinær pris  Moderert pris (inntekt < 2,5 G)
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Satser 2014 Satser 2015 Satser 2014 Satser 2015
Plasstype:
1 dag per uke (20 %) Kr 640 Kr 660 Kr 205 Kr 210
2 dager per uke (40 %) Kr 1 190 Kr 1 225 Kr 340 Kr 350
3 dager per uke (60 %) Kr 1 720 Kr 1 770 Kr 485 Kr 500
4 dager per uke (80 %) Kr 2 310 Kr 2 380 Kr 660 Kr 680
5 dager per uke (100 %) Kr 2 830 Kr 2 915 Kr 805 Kr 830
Kun formiddag 5 dager 
per uke (40 %) Kr 1 190 Kr 1 225 Kr 340 Kr 350
Kun ettermiddag 5 dager 
pr uke (60 %) Kr 1 720 Kr 1 770 Kr 485 Kr 500
1 formiddag per uke Kr 245 Kr 250 Kr 120 Kr 125
1 ettermiddag per uke Kr 400 Kr 410 Kr 120 Kr 125
1 tilfeldig dag (enkelt 
dager) Kr 205 Kr 210 Kr 120 Kr 125
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % 
plasser.

Utleie av gymsaler og skolelokaler:
Utleie av: Satser 2014 Satser 2015
   Gymsal per time            kr 235            kr 240
   Klasserom per kveld            kr 350            kr 360
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Programområde 14 Vann og avløp 

Satser 2014 Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Satser 2018
Fastledd per år:
Vann           kr 500           kr 530          kr 557           kr 584           kr 608
Avløp kr 838 kr 879 kr 906 kr 933 kr 961
Kr per m3:
Vann         Kr 18,40        kr 19,50        kr 20,48        kr 21,50        kr 22,36
Avløp        kr 32,52       kr 34,15        kr 35,17        kr 36,22        kr 37,31
Gebyutvikling i %
Vann 9% 6% 5% 5% 4%
Avløp 6% 5% 3% 3% 3%
*) Satsene er inkl. mva.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser

Generell bestemmelser (Kap. 1)     *) 2014 2015
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. 
gebyrregulativets punkt 1.2

920,- 948,-

Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr 
gebyrregulativets punkt 1.8

500,- 500,-

Gebyr for slamtømming (Kap. 2)   *)
Tankvolum mindre enn 3 m3 1766,- 2153,-
Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3 2864,- 3212,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 4494,- 5167,-
Tankvolum større enn 12 m3

+ behandling av volum over 12 m3
5263,-

258,-/ m3
6129,-

626,-/ m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1384,- 1454,-
Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 3295,- 3860,-
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 1229,- 680-
Tillegg for utrykning Ikke innført 1118,-
*) Satsene er inkl. mva. 

Gebyr for tilsyn (Kap. 3)    **)
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 750,- 0,-
**) Faktureres ikke i 2015 – finansieres ved bruk av fond

Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4)
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 6733,- 6935,-
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Husholdningsrenovasjon – gebyrsatser *)

2014 2015
Standard renovasjon kr  2 826 kr  2 939
Samarbeid renovasjon (80 % av standard) kr  2 261 kr  2 351
Stor familie renovasjon (130 % av standard) kr  3 674 kr  3 821
Fradrag for hjemmekompostering kr    -375 kr    -375
Hytterenovasjon standard sommer (65 % av standard) kr  1 838 kr  1 910
Hytterenovasjon samarbeid sommer (52 % av standard kr  1 470 kr  1 529
Hytterenovasjon standard helårs (100 av standard) kr  2 826 kr  2 939
Hytterenovasjon samarbeid helårs (80 % av standard) kr  2 261 kr  2 351
Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning kr     625                kr    625 
Gangtillegg standard renovasjon per 10 m kr     475 kr     475
Gangtillegg storfamilie renovasjon per 10 m kr     475 kr     475
Gangtillegg samarbeid renovasjon per 10 m kr     238 kr     238
Gangtillegg samarbeid renovasjon per 5 m kr     238 kr     238
Ekstrasekker renovasjon kr       75 kr       75
 *) Satsene er inkl. mva.

 
Behandling:
â
Johan Baumann, H, fremmet forslag fra samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, 
Venstre og Kristelig Folkeparti:

 BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET, VENSTRE OG 
KRISTELIG FOLKEPARTI. (SAMARBEIDSPARTEIENE)
Den økonomiske politikken.
Det er enighet om at Budsjett og økonomiplan må legge opp til at veksten i lånegjelden skal 
reduseres ved følgende tiltak: 

 Egenfinansieringsgraden av nye investeringer skal økes gjennomperioden og at det 
også skal tilstrebes og ivareta en større del av egenfinansieringen av Drammen 
Eiendoms investeringer.

 I løpet av økonomiplanperioden skal budsjettene gjøres opp med et driftsresultat på 
minst 3 % av driftsinntektene, som et minimum skal vedtatt handlingsregel holdes og 
må videreutvikles i økonomiplan perioden.

 Nye investeringer må være prioriterte prosjekter for å opprettholde nivået på 
tjenesteproduksjonen som følge av den demografiske utviklingen.

 Andre nye investeringer skal være basert på vedtatt Kommuneplan. I denne Budsjett 
og økonomiplan er nye investeringsprosjekter tatt inn for å bidra til bedre 
folkehelse/sunnere Drammensere.

 Alternative finansieringsformer av investeringer videreføres i denne 
økonomiplanperioden gjennom OPS modeller i Samarbeidspartienes budsjettforslag. 
Dette er et første bidrag til å begrense låneopptakene og samtidig få gjennomført 
ønskete investeringer.
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Arbeidet med OFS (Offentlig Frivillig Samarbeid) intensiveres og skal omfatte 
hvordan strategiske økonomiske incentiver kan stimulere til økt frivillighet både når 
det gjelder driftsmodeller for anlegg og aktivitetsøkning i befolkningen (tilrettelagt 
frivillighet). 

Programområde 01 Barnehage
Forslag 1 Økt rammebevilgning.
Bakgrunn: Barnehagene er spesielt sårbare når det gjelder sykefravær. Det er behov vikarer 
med fagkompetanse. Barnehager med de største utfordringene er særlig sårbare.
Forslag: Rammen til programområdet 01 styrkes med 2 mill. nok. 
Forslag 2 Drop in barnehage.

Starte prøveprosjekt med åpne barnehager, som sosialiserings- og språktreningsarena for 
barn som ikke går fast i barnehage.

Programområde 02 Oppvekst

Forslag 3 Barnas Stasjon.

 Øke støtten til Barnas Stasjon til kr. 500 000,-

Forslag 4 Kompiskort.

Bakgrunn: For at flere barn og unge kan delta i barne- og ungdomsidretten er ordningen 
med «kompiskort» et tiltak som har fungert i andre kommuner.

Forslag: Samarbeidspartiene ber om at Rådmannen i samarbeid med Drammen Idrettsråd 
vurderer innføring av en slik ordning i Drammen. 

Programområde 04 Byutvikling.

Forslag 5 Lav- og nullutslipps tjenestebiler.

Rådmannen bes fremme sak om overgang til kommunale lav- og nullutslippsbiler i 2015.

Programområde 05 Helse og omsorg.

Forslag 6 Økt reserve.

Rammen økes med kr 10 mill. som reserve for å møte uforutsette hendelser.

Forslag 7 Økt kapasitet på dagsentrene.

Begrunnelse: Målet med Samhandlingsreformen er at våre innbyggere skal kunne bo lengre 
hjemme i egen bolig. Skal vi lykkes her, er det viktig at vi har et sosialt tilbud til de som selv 
ikke kommer seg ut, f.eks. vedtak om dagsenterplasser. Vi har i HSO planen viet 
oppmerksomheten mot etablering av aktivitetssenter på våre institusjoner.
Forslag: Det bes om sak hvor Rådmannen vurderer muligheten for å øke kapasiteten på 
dagsenterplasser i sammenheng med aktivitetssentrene slik at vedtak om opphold på dagsenter 
kan bli effektuert innen 20 dager.
Forslag 8 Opprettelse av Frivillighetskoordinator ved aktuelle HSO virksomheter,
Vi ber Rådmannen sørge for at virksomheter som skal samarbeide med frivillige, oppretter en 
funksjon som ivaretar både virksomheten og den enkelte frivillige.
Forslag 9. Fontenehuset.
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Begrunnelse: Fontenehuset i Drammen arbeider for at behandlete psykiatriske pasienter skal 
hjelpes til å komme ut i arbeidslivet igjen. De er kommet i en vanskelig økonomisk stilling. I 
det fremforhandlete forslaget til Statsbudsjett er det ekstrabevilget 10 mill. nok. Utover 
ordinære bevilgninger for å støtte deres arbeid. Det er midler Drammen kan søke om.
Forslag: Rådmannen bes om å gå i dialog med Fontenehuset i Drammen for å vurdere om 
driften ved Fontenehuset i Drammen kan videreføres med et faglig godt tilbud ved økt 
finansiering gjennom statlige og kommunale midler og på hvilket nivå.
Kommunale midler forutsettes finansiert innenfor programområdets økte ramme

Programområde 06 Kultur
Forslag 10 Johan Halvorsen Musikkfestival. 
Støtten økes til kr 250 000,- ved økning i rammen. 
Forslag 11 Drammen Scener.

 Drammen Scener AS skal ha mulighet til å arrangere et mangfold av 
kulturarrangementer, også arrangementer som ikke er rent kommersielle. Økt 
inntjeningskrav må derfor følges opp med en evaluering etter et år, for å se på 
virkningene for smalere kultur.

 Drammen Scener skal delta i samarbeide om en kulturkalender med private 
kulturtilbyder i byen, for å sikre et bredest mulig kulturtilbud til byens befolkning.

 Støtte til 10 års jubileumsarrangement for Union scene ytes med en engangsbevilgning 
på kr. 200 000,- 

Forslag 12 Drammen kirkelige fellesråd.

Bakgrunn: Samarbeidet med Drammen Kirkelige fellesråd vil bli videreført bl.a. for å se på 
hvordan Fellesrådets aktive kulturarbeid i større grad kan synliggjøres i budsjettsammenheng. 
I dette arbeidet skal også inngå en vurdering av Bragernes Kirke som en av Drammens store 
konsertarenaer.

Forslag: Rådmannen fremmer sak om Kirken som kulturaktør.

Forslag 13 Strømfjerdingen skole og byhistorisksenter.

Bakgrunn: Drammen historielag har stilt spørsmål om å få stilt Strømfjerdingen skole til 
disposisjon som byhistorisk senter og vil sammen med andre kultur organisasjoner stå for 
utvikling og drift av dette.

Forslag: Rådmannen bes om å reise sak om at Drammen Historie lag kan få overta 
Strømfjerdingen skole for en symbolsk sum med formål å utvikle og drive et byhistorisk senter 
i bygget. Å overføre eiendommer som har betydning for kulturaktiviteter har Drammen 
kommune gjort før bl.a. Bernåsvillaen.

Forslag 14 Familiefest.

Rådmannen bes om at i det videre arbeid med Familiefest på Bragernes Torg skal denne sees i 
sammenheng med arbeidet som gjøres av Byen Vår Drammen på oppdrag fra Drammen 
Kommune. Arrangementer der Drammen Kommune har vesentlig regi iverksettes ikke uten 
etter avklaring med komiteen.

Programområde 09 Idrett, Park og Natur. 
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Forslag 15 Utbygging av Idrettsanlegg.

Idrettsanleggene bygges ut med åpningsår som angitt nedenfor. Når det gjelder 
finansieringsskissen som her er angitt, gjøres det oppmerksom på Flerbrukshaller finansieres 
over Grunnskolens budsjett. Beløpene er tatt med i sin helhet for oversiktens skyld. 
Rådmannen skal evaluere dette frem mot 1. Tertial.
Anlegg 2015 2016 2017 2018 2019

Neste Øk 
periode

Merknad

Kunst is/gress: 

Konnerud

Øren

7 mill. 7 mill.

8 mill. 8 mill.

Åpnes så tidlig 
som mulig

Flerbrukshaller:

 Øren

Brandengen

Fjell

Åssiden, 
tilrettelagt for 
liten fotballhall 

Ny 
Konnerudhall

Ishall 
Marienlyst

40 mill.

2 mill.
10 mill.

10 mill.

3 mill.

40 mill.

65 mill. 30 mill.

25 mill.

Skal også være 
samfunnshus for 
Fjell. 
Tilrettelegges for 
at ytterligere en 
spilleflate kan 
bygges som 
tidligere vedtatt

Vurderes som 
OPS anlegg. 
Sambruk med 
skolene utredes 
slik at deler av 
finansieringen kan 
tas over 
skoleinvesteringer.

Vurderes som 
OPS anlegg

Ishall vurderes 
som en del av 
Campus 
Marienlyst.

Forslag 16 Friidrettsanlegg på Berskaug.
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Friidrettsanleggende på Berskaug vil være avhengig av framdriften på 
Marienlyst. Friidrettsanleggene skal ferdigstilles før noen byggearbeider 
starter på Marienlyst. 

Forslag 17 Nærmiljøanlegg.
Nærmiljøanlegg skal bl.a. sees i sammenheng med skolenes behov for uteområder og 
nærmiljøenes behov for lekeområder.  I utarbeidelsen av plan for nærmiljøanlegg søkes 
samarbeid med frivillige organisasjoner, grendelag, FAU og lignende. 
Forslag 18 Nytt kunstgressanlegg på Fjell.
Nytt kunstgressanlegg (uten is) utredes og fremmes som sak i tilknytning til Fjell 2020 og sees 
i sammenheng med hele utbyggingsområdet.

Forslag 19 Kompensasjon til idrettslag som har påtatt seg planoppgaver for kommunen.

Rådmannen skal legge opp til løpende dialog med idrettslag som planlegger idrettsanlegg, for 
å samkjøre reguleringsprosesser. Videre skal det utredes en ordning som legger opp til å 
kompensere idrettslag for reguleringskostnader, der kommunen kan overta hele eller deler av 
forslag til regulering.

Programområde 11 Vei.

Forslag 20 Økt tilskudd til vedlikehold av veier inkludert gang og sykkelveier.
Posten økt veivedlikeholdsbehov, inkludert gang- og sykkelveier støttes med kr. 3 mill. ved 
økning i rammen i 2015. For årene 2016 til og med 2018 økes rammen med ytterligere kr.
 1 mill. i forhold til Rådmannens forslag for samme periode.

Programområde 12 Grunnskole.

Forslag 21 Leksehjelp Galterud.
Leksehjelp prioriteres ved anvendelse av midlene fra Fjell 2020 
prosjektet, spesielt leksehjelp på Galterud ungdomsskole. 

Sammendrag endringer i forhold til Rådmannens budsjett forslag.
Drift: 2015 2016/18 Investering:

2015     2016        2017      
2018     

Barnehage 2     
mill. 
Oppvekst    0,1  «
H&O       10      
«
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Kultur         
0,375»
Idrett 7 mill.      15 mill.      8 mill. 
Vei  3,0    «     1 mill.        1.mill.   

1.mill
Sum:       12,475mill              10 mill.      16 mill.     9 mill.   1.mill                                                  Total: 36 mill
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Drammen Bykasse – forslag til investeringsbudsjett 2015-2018
 (jfr. innstilling pkt. 2b) – Inklusiv samarbeidspartienes forslag

Mill. 2015-kroner                                                                                                            2015 2016 2017 2018 Sum 2015-
2018

01 Barnehager 4,0      6,0        4,0      4,0      18,0       
Oppgradering inventar og utstyr 2,0        2,0          2,0        2,0        8,0            
Oppgradering uteområder 2,0        2,0          2,0        2,0        8,0            
Fjellhagen - inventar/utstyr 2,0          2,0            

02 Oppvekst -      3,0        -      -      3,0          
Utvidelse barnebolig - inventar/utstyr 3,0          3,0            

03 Samfunnssikkerhet 1,4      -        -      -      1,4          
Beredskapsutstyr (flom, aggregater mv.) 1,4        1,4            

04 Byutvikling 9,0      9,0        4,0      4,0      26,0       
Knutepunktsutvikling (planmidler Bragernes etc.) 5,0        5,0          10,0          
Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere 
(tilsagnsramme 15 mill. kr pr. år)

-            

Fjell 2020 - parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige 
avsetninger - statlige midler kommer i tillegg)

4,0        4,0          4,0        4,0        16,0          
-            

05 Helse og omsorg 9,4      9,4        9,4      9,4      37,6       
Lokal luftkvalitet 0,1        0,1          0,1        0,1        0,4            
Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene 
og hjemmetjenestene 2,3        2,3          2,3        2,3        9,2            

Velferdsteknologi 5,0        5,0          5,0        5,0        20,0          
IKT Helse og omsorg   2,0        2,0          2,0        2,0        8,0            

 -            

06 Kultur og fritid 2,2      2,2        2,2      2,2      8,8          
Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9        0,9          0,9        0,9        3,6            
Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5        0,5          0,5        0,5        2,0            

IKT Kultur/Biblioteket 0,8        0,8          0,8        0,8        3,2            
  

 07 Ledelse, org., styring 14,0    11,0      11,0    11,0    47,0       
Nye informasjons- og styringssystemer  11,0      11,0         11,0      11,0      44,0          
Nytt lønn- og personalsystem (netto behov)  -            
Digitalisering av gravplasser 0,8        0,8            
Rådhuset som møteplass - inventar og utstyr 2,0        2,0            
Formidling av avrkiv og byhistorie 0,2        0,2            
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Mill. 2015-kroner                                                                                                            2015 2016 2017 2018 Sum 2015-
2018

09 Idrett, park og natur 32,0    43,0      25,5    17,5    118,0     
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5        1,5          1,5        1,5        6,0            
Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 4,0        4,0          4,0        4,0        16,0          
Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,0        1,0          1,0        1,0        4,0            

Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet 8,0        8,0          8,0        8,0        32,0          
Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0        3,0          3,0        3,0        12,0          
Skilting av gang-, sykkel- og turveier 0,5        0,5          1,0            
Drammen Park - oppgradering 7,0        10,0         17,0          
Kunstis-/kunstgressbane Konnerud 7,0        7,0          14,0          
Kunstis-/kunstgressbane Øren 8,0          8,0        16,0          

10 Politisk styring 1,2      0,1        0,1      0,1      1,5          
PC-ordning politikere 0,9        0,1          0,1        0,1        1,2            

Valgutstyr - nye avlukker 0,3        0,3            
 

11 Vei 39,0    41,5      42,0    37,0    159,5     
Oppgradering infrastruktur vei 24,0      25,0         25,0      25,0      99,0          

Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0        5,0          5,0        5,0        20,0          
Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0        4,0          4,0        4,0        16,0          
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 4,5          5,0        9,5            
Trygge skoleveier 3,0        3,0          3,0        3,0        12,0          
Oppgradering av gatelys - lavenergi 1,0        1,0            
Spiralen - utbedring/vantetting (planmidler) 2,0         2,0            

12 Grunnskole 13,5    13,4      20,9    17,5    65,3       
Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5        7,5          10,0      7,5        32,5          
Oppgradering inventar og utstyr 5,0        5,0          5,0        5,0        20,0          
Oppgradering uteområder ungdomsskoler -        -          -        -        -            
Konnerud skole - inventar/utstyr oppgradering 1,0        1,0            
Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0        5,0            
Øren skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9          0,9            
Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0        5,0            
Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9        0,9            

14 Vann og avløp 125,5 125,5    116,0 116,0  483,0     
Tiltak vannforsyning 37,0      37,0         37,0      37,0      148,0        
Tiltak avløp 73,0      73,0         73,0      73,0      292,0        
Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,5      15,5         6,0        6,0        43,0          

 Sum investeringer 251,2    264,1       235,1    218,7     969,1        

Sum investeringer ekskl. vann/avløp 125,7    138,6       119,1    102,7     486,1        
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Salderingsskisse – Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015-2018

Mill. 2015-kroner                                                                                                            2015 2016 2017 2018 Sum 2015-
2018

Anvendelse av midler:
Brutto investeringsutgifter i programområdene 251,2 264,1 235,1 218,7 969,1
Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0
Avdragsutgifter videreutlån 40,3 45,1 49,9 54,7 190,0
Avsetning ubundet investeringsfond 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1

Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0

Sum anvendelse av midler 424,7 441,9 416,6 405,0 1 688,2

Anskaffelse av midler: 
Overføring fra driftsbudsjettet -54,0 -76,2 -75,1 -74,4 -279,6

Statstilskudd 0,0
Momskompensasjon investeringer -19,7 -20,3 -18,2 -16,8 -75,0
Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2 -1,7 -0,6 -0,6 -5,1
Mottatte avdrag videreutlån -40,3 -45,1 -49,9 -54,7 -190,0
Bruk av Tilfluktsromfond (bundet fond) 0,0
Bruk av ubundet investeringsfond -2,2 -1,7 -0,6 -0,6 -5,1

Eksterne låneopptak til videreutlån -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -480,0

Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -238,3 -265,0 -264,4 -267,0 -1 034,8

Eksterne låneopptak investeringer -186,4 -176,9 -152,2 -138,0 -653,4

Sum anskaffelse av midler -424,7 -441,9 -416,6 -405,0 -1 688,2

 

Masud Gharahkhani, AP, fremmet forslag fra Arbeiderpartiet og SV:

Arbeiderpartiets og SVs forslag til budjett 2015-2018

Programområdene 01 Barnehage:

Arbeiderpartiet og SV er opptatt av kvaliteten i barnehagene og mener dette må gjenspeiles i 
satsingen på «Norges beste barnehage». Tidlig innsats er avgjørende for at barna våre skal få 
en god oppvekst og en solid utdanning i Drammen.

Vedtak:



Side 37 av 85

1. Barnehagenes vikarmidler økes med 4 millioner kroner perioden. Rådmannen legger 
frem en sak om vikarbruk i barnehagene.

2. Rådmannen legger frem en sak om innføring av «søsken-garanti» i barnehagene i 
Drammen. Ingen foreldre skal måtte trenge å forholde seg til flere enn én barnehage.

3. Kompetanseplanen skal også inkludere språkkunnskaper. Det skal opprettes et 
obligatorisk innføringskurs for alle barnehageassistenter som skal jobbe i Drammen 
kommune.

4. Rådmannen legger frem en sak om hvordan man kan rekruttere flere menn til 
barnehageyrket

Programområde 02 Oppvekst:

Programområde oppvekst omfatter tjenester for barn og unge samlet i "Senter for oppvekst". 
Målet for Senter for oppvekst er forebyggende arbeid, samt å iverksette gode og effektive 
tjenester til barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet trenger ekstra oppfølging og 
styrking i tiden fremover. Drammen kommune er blant de dårligste kommuner når det 
kommer til helsesøstertjenesten. At barn og unge blir nektet hjelp i en sårbar situasjon er helt 
uakseptabelt. I tiden fremover må Drammen tenker mer forebygging istedenfor reparering. 
Derfor er styrking av Helsesøstertjenesten helt avgjørende for at man skal fange opp de mest 
sårbare barna i tidlig fase. Drammen kommune må styrke tjenesten utover statlig bidrag.

Barnas Stasjon er et godt tilbud som setter fokuset på bekjempelse av barnefattigdom, og 
tilbud for de som trenger oss mest, nemlig barna. 

Vedtak:

1. Tilskuddet til Barnas Stasjon økes til totalt 670 000 kroner i 2015.
2. Rådmannen legger frem en sak om Barnevernet, forebygging og tiltak. Samt hvordan 

reduksjon i kjøp av eksterne tjenester i barnevernet vil påvirke kvaliteten. Det kommer 
bekymringsmedling om høyt sykefravær, og økt arbeidspress. Dette må tas på alvor, og 
rådmannen bes snarest fremme en sak om veien videre for Barnevernet. Samt hvordan 
reduksjon i kjøp av eksterne tjenester i barnevernet vil påvirke kvaliteten. Barnevernet 
styrkes med 6 millioner i perioden.

3. Rådmannen legger frem en sak om ungdom, pyskiatri og rus. Dette som faktagrunnlag 
for økonomiplan som må intensivere det forebyggende arbeidet rettet mot barn og 
unge. Det gjennomføres en ungdomsundersøkelse om rus v/ungdomskolene og 
gjennom samarbeid med fylkeskommunen på de videregående skolene i Drammen. 
Basert på disse resultatene og i samarbeid med ungdomsrådet kommer rådmannen 
tilbake med en sak

4. Drammen kommune skal sikre at barn med behov for brukerstyrte assistenter også får dette i 
SFO

Programområde 04 Byutvikling 

Vedtak:

1. Det legges frem en sak om El-Sykkelbyen Drammen. Formålet er å etablere El-
sykkelbyen Drammen, med sammenhengende sykkelveinett, sykkelladestasjoner og 
sykkelparkering ved kollektivknutepunkter. 
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2. Rådmannen bes om å utrede nærmere hvordan Drammen kommune kan etablere et 
eget Tomteselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom. Drammen 
kommune skal være i førersetet og selv ha en aktiv rolle i store byutviklingsprosjekter 
for å sikre raskere framdrift og mangfold av boligtyper. Gjennom et slikt selskap får vi 
det operative verktøyet vi behøver får å drive en offensiv og sammenhengende 
arealpolitikk. Et slikt selskap skal kunne anskaffe og tilrettelegge arealer helt frem til 
byggeklare tomter. Selskapets hovedformål skal være å sikre tilstrekkelig med boliger 
for småbarnsfamilier, dessuten ungdomsboliger, studentboliger og næringsarealer. 

3. Kommunen og Statens vegvesen kommer i gang med alternative løsninger for 
Holmenbru og Strømsøbrua som er fremtidsretta for trafikkavvikling, og som gir rom 
for et nytt gir innen byutvikling og kollektivsatsing.  Løsninger som ny tunnel nærmest 
mulig Brakerøya over til Bangløkka, eller ny bru som går parallelt med motorveibrua 
som kan erstatte dagens Holmen og Strømsøbru må utredes. Dette må kombineres med 
at dagens Holmenbru og Strømsøbru kan oppgraderes til å prioritere kollektivtrafikk 
og myke trafikanter.

4. Budsjettet til trygge skoleveier styrkes med 4 millioner i perioden, omdisponeres fra 
midler satt av til utbyggingsavtaler.

Programområde 05 Helse og omsorg:

Drammen trenger sårt et eldreomsorgsløft. AP og SV mener eldreomsorgen i Drammen må 
styrkes, slik at alle som har behov for det kan bli tilbudt de tjenestene de har krav på. For å få 
til det trenger vi en helhetlig og langsiktig plan for hvordan vi skal nå målet om full 
sykehjemsdekning. En slik plan foreligger ikke i Drammen i dag. 

Det viktigste i så måte er å få på plass en plan for nye sykehjemsplasser og bofellesskap med 
basebemanning. En langsiktig plan som vil sikre at Drammen Kommune er godt rustet til å 
møte utfordringene i eldreomsorgen i årene som kommer. Virkeligheten i Drammen i dag er 
faktisk slik at enkelte eldre, som har behov for mer hjelp enn det som er forsvarlig å yte i 
hjemmebaserte tjenester, blir tilbudt utilstrekkelige tjenester i stedet for sykehjemsplass. 

Hjemmebaserte tjenester, både hjemmesykepleien, forebyggende team og hjemmehjelp, må 
samtidig styrkes i perioden. De eldre som er i stand til- og som gjerne vil bo hjemme, må 
kunne føle seg trygg på at de imøtekommes med et kvalitativt godt tjenestetilbud. Vi har sett 
økt press på hjemmetjenesten som følge av kommunens mangel på sykehjemsplasser, og flere 
eldre som trenger mer hjelp.

Vedtak:

1. Totalt settes av 12 millioner til flere sykehjemsplasser/heldøgnsomsorgsboliger i 
Drammen i 2015. 7 friske millioner kroner tilføres programområdet. Praksis med kjøp 
av plasser avvikles når plassene står klare i Drammen. Rådmannen legger snarest frem 
en sak for HSO komiteen med konkrete forslag om utbygging av minimum 13 nye 
plasser.

2. Planer om fremtidig «Helsehus» i Drammen skal også inkluder byens behov for flere 
sykehjemsplasser, både korttidsplasser og somatiske plasser og bofellesskap for eldre. 
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Planer om nytt Helsehus skal fremskyndes slik at den står ferdig i 2017. Det utarbeides 
også en langsiktig handlingsplan frem mot 2036 for utbygging av sykehjemsplasser og 
heldøgnsomsorgsboliger/bofellesskap.  

3. HSO budsjettet styrkes med 12 millioner i perioden til økt bemanning både ved 
institusjon og innenfor hjemmebaserte tjenester. Midlene kan også benyttes til økt 
inntak av helsefaglærlinger.

4. Det må rettes større fokus på samarbeid med frivilligheten om styrking av 
aktivitetstilbud for de eldre i byen. Rammen til aktivitetstilbud økes med 2 millioner 
kroner til samarbeid med frivilligheten i perioden. Det settes av også av 2 millioner 
kroner til oppstart av, kommunalt transporttjeneste for byens eldre, som skal sikre økt 
tilgang til aktivitetstilbud. Rådmannen legger frem en sak. 

5. Arbeiderpartiet viser til vårt forslag i sak 72/2014 om egenbetaling og prinsipper. 
Dekkes innenfor midler satt av til hverdagsrehabilitering

6. Vi trenger å øke bemanningen betydelig ved den enkelte sykehjem, og i 
hjemmebaserte tjenester. Rådmannen kommer snarest tilbake med en sak om antall nye 
administrative stillinger som følge av OU-prosessen. 

7. Drammen kommune innfører ikke privatisering innenfor hjemmesykepleien. 
Administrative stillinger forutsatt til dette omprioriteres til økt bemanning ved byens 
sykehjem, og hjemmebaserte tjenester.

8. Gode norskkunnskaper blant ansatte er nødvendig. Språkopplæring innarbeides i HSOs 
kompetanseplan, «Skap gode dager». 

Programområde 06 kultur:

1. Ordningen med prosjektstøtte for byens kulturliv styrkes med 200 000 kr i 2015. 

2. Støtten til Johan Halvorsen musikfestival økes til 250000 kr i 2015.

3. Drammen kommune tar initiativ til at øvingsrom for byens kor og korps kartlegges med 
tanke på akustikk, og samtidig å utforme en plan for utbedring av anlegg og øvingsrom. Det 
settes av 100000 kr i 2015. 

4. Drammen Sacred Festivalen kommer inn som fast post i kulturbudsjettet.

5. Drammen kommune tar initiativ til at lag og foreninger kan ta over driften av 
Strømsfjerdingen skole. Kommunen inviterer lag og foreninger til fellesprosjektet «By-
historisk senter»

6. Det settes av 0,4 millioner kroner på disposisjonsfondet øremerket kultur, for å se 
virkningen av forventet økt utbytte fra Drammen Scener. Det forutsettes at forventet utbytte 
ikke går på bekostning av frivilligheten, gjennom økte husleier.

7. Drammen kommune tar initiativ til dialog med Kirken om bedring av garderobemuligheter 
ved Bragernes Kirke, komiteen holdes orientert. Det er viktig å støtte opp om kulturtilbudet i 
kirkene som ved siden av Drammens teater og Union scene er en av de største kulturarenaene i 
byen.
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8. Det legges frem en sak om betalingsgradering for kulturskolen

Programområde 08 Omdømme, markedsføring og næring

1. Kommunen inviterer næringslivet til et spleiselag om 2 timer gratis parkering på 
lørdager som et prøveprosjekt. Spleiselaget innebærer at kommune og næringsliv 
stiller parkeringshusene sine til fri disposisjon, og at de handlende får gratis 
parkering i to timer.  Kommunen stiller opp med Thams gate, Grev Wedel og 
Blichs gate parkeringshus til disposisjon. Næringslivet stille opp med Magasinet og 
Torget Vest parkeringshus til disposisjon.

Programområde 11 Politisk styring

1. Det gjennomføres to-dagers-valg i tråd med bystyrets vedtak. Rådmannen finner 
inndekning for forslaget. 

Programområde 09 idrett, park og natur:

Arbeiderpartiet og SV er opptatt av å lytte til idretten. God samhandling med frivilligheten er 
helt nødvendig for at drammenssamfunnet skal fortsette den positive utviklingen. 
Frivilligheten er selve ryggmargen i det norske samfunnet. Idrettens rolle i samfunnsutvikling 
har avgjørende betydning for hvordan folk trives i byen vår, både i sentrum og ute i bydelene.

Vedtak:

1. Det settes av ytterligere 20 millioner til investering i nye idrettsanlegg i planperioden. 
Det betyr totalt 220 millioner kroner til idrettsanlegg i planperioden. Ørenhallen skal 
stå ferdig 2015/2016. Kunstis på Konnerud oppstart 2015. Fotballhallen på Åssiden 
skal ha oppstart 2016. Brandengen skal stå ferdig i 2017. Fjellhallen skal stå ferdig i 
2018. Fremdrift for utvidelse av konnerudhallen, kunstis Øren og Ishall skal avklares 
med idretten og igangsettes i økonomiplanperioden. Alle anleggskonsepter skal 
utvikles i samarbeid med idretten. Idrettens krav om billigere hallkonsepter skal 
ivaretas for at man i planperioden, skal gi rom for bygging/igangsetting av totalt 9 
breddeidrettsanlegg, innenfor den totale økonomiske rammen. Det legges snarest frem 
en sak for komiteen om fremdrift, og idrettens medvirkning i et slikt idrettsløft.  

2. Det legges opp til en tilskuddsordning i samarbeid med Drammen Idrettsråd med høy 
grad av forutsigbarhet for klubbene, derfor styrkes refusjon av halleie med 200 00 kr i 
2015.

3. Sammen med fylkeskommunen samarbeider om å bygge opp Marienlyst som idrettens 
regionale kompetansesenter for fysisk aktivitet og folkehelse.  Strømsø skole eies i dag 
av Drammen kommune, og Strømsø VGS eies av fylkeskommunen. Som et alternativ 
til boliger på selve Marienlystområdet kan man gjennomføre et felles 
byutviklingsprosjekt. Ved å innlemme disse to attraktive tomtene i et helhetlig 
byutviklingsprosjekt, kan dette være med på å finansiere et regionalt kompetansesenter 
for idretten på Marienlystområdet. Det forutsetter at idretten får eierskap og 
medvirkning i prosjektet "Campus Marienlyst-regionalt kompetansesenter for 
idretten". Arbeiderpartiet og SV viser forøvrig til vårt forslag fremmet i sak 41/2014 og 
42/2014.

Programområde 12 Skole:
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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 elevers gjennomføring av et 
helhetlig utdanningsløp etter grunnskolen. Kombinasjon av sunn skolemat, og fysisk aktivitet i 
skolen sikrer bedre folkehelse, samtidig som det gir bedre skoleresultater.

Vedtak:

1. Programområdet styrkes med 4 millioner kroner til innleie av vikarer i perioden
2. Helsesøstertjenesten styrkes med 8,8 millioner i perioden. Målet er at 

helsesøsterdekningen minimum skal ligge på den anbefalte nasjonale normen
3. Det settes i gang med en prøveordning med skolemat gjennom et spleiselag, slik man 

har i barnehagene. Rådmannen kommer tilbake med en sak, hvor man velger seg ut en 
prøveskole i 2015. Det forutsettes at ordningen gjøres i tett samarbeid med foreldre, og 
samtidig sikre at alle barn deltar. Skolen skal ha fokus på sunn skolemat, og fysisk 
aktivitet som grunnlag for bedre folkehelse, og bedre skoleresultater. Det settes av 500 
000 kr til prosjektet i 2015. Prøveordningen skal gjennomføres på en ungdomsskole. 

4. Det settes av 500.000 kroner til å styrke basisferdighetene hos de svakeste elevene på 
ungdomstrinnet i 2015. Dette for å hindre fremtidig frafall i den videregående skolen. 
Det brukes samme kriterier som Osloskolen.

5. Rådmannen legger frem en sak om et kvalitetsløft for SFO-tilbudet i Drammen i 
samarbeid med ansatte, skolene, foreldre og frivillige organisasjoner. Det forutsettes at 
man bedre samarbeid med frivilligheten på innhold å bygge opp flere IFO- og kultur-
SFO med innhold og kvalitet. Det settes av 3,5 millioner kroner i perioden til 
prosjekter. 

6. Rådmannen kartlegger kompetansen i Drammensskolen og kommer i samarbeid med 
de ansatte med forslag til en kompetanse- og videreutdanningsplan

7. Ordning med sommerskole forutsetter basert på Oslomodellen. Det betyr et tilbud som 
favner tilbud til hele byen. Det må være fokus på både faglig innhold, og 
aktivitetstilbud for elevene som deltar.

8. "Gutter i skolen". I samarbeid med DKFU planlegges det et forsøksprosjekt som skal 
se på hvordan gutter kan prestere bedre på skolen

9. Rådmannen legger frem en sak om tilstand på alle fasiliteter i Drammensskolen. Slik at 
vi kan sikre at alle skoler har tilfredsstillende sanitær - og dusjforhold

10. Uteteamet mer synlig i skoledagen
11. Midlene avsatt til områdesatsingen på Fjell forutsettes avsatt til tjenestedelen i bydelen 

Fjell/Galterud i tråd med innspill fra FAU og skolene. Dette gjennom tiltak som: 
- Utvidet skoledag med integrert SFO/IFO
- Sommerskole
- Styrke sosialpedagogiske tilbudet
- Styrking av leksehjelpstilbudet
- Legge til rette for daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sikre godt 

læringsmiljø i skolen

Programområde 13 sosiale tjenester:

Kampen mot fattigdom er en av de største utfordringene Drammen står ovenfor. Drammen er 
blant de få storbyene i dette landet som har hatt en svært negativ utvikling i levekår og, like 
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alvorlig, en økning i barnefattigdom. Kommunen har det overordnete ansvaret for å bekjempe 
fattigdom og andre sosiale utfordringer. Samtidig er det ingen tvil om at frivilligheten i Norge 
på mange måter er det norske samfunnets ryggmarg. Frivillige organisasjoner som for 
eksempel frelsesarmeen og kirkens bymisjon vet utmerket hvilke tiltak som vil kunne gi klare 
resultater. Det er kun gjennom systematisk arbeid at vi kan nå resultater sammen.
1. Programområdet styrkes med 4,8 millioner kroner i perioden for å styrke samarbeidet med 

frivillige organisasjoner, i tråd med frivillighetsmeldingen. Det skal tillegges stort fokus på 
arbeid rettet mot barn og unge.  

2. Det settes samtidig i gang et prosjekt med mål om å etablere et «aktivitetskort» som sikrer 
alle barn og ungdom i Drammen tilgang til fritidstilbud, uavhengig av størrelsen på 
lommeboka. Utarbeidelse av prosjektets tilbud og innhold gjøres med byens frivillighet, 
næringsliv og fylkeskommunen

3. Det legges frem en sak om Betzy krisesenter, og kommunens engasjement. Det er viktig å 
sikre et godt tilbud som ivaretar sikkerheten og det frivillige engasjementet. 
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Drammen bykassen endringer driftsbudsjett AP/SV

Mill 2015-kroner 2015 2016 2017 2018
01 Barnehage 1,0                  1,0                  1,0                  1,0                  
02 Oppvekst 1,8                  1,8                  1,8                  1,8                  
05 HSO 11,0               11,0               11,0               11,0               
06 Kultur 0,9                  0,1                  0,1                  0,1                  
09 idrett 0,2                  
12 Grunnskole 4,7                  4,2                  4,2                  4,2                  
13 Sosiale tjenester 1,2                  1,2                  1,2                  1,2                  

Sum endringer P1-P14 20,8               19,3               19,3               19,3               

Finansielle poster netto 0,6 2,0 4,3 7,1
Netto driftsresultat 21,4               21,3               23,6               26,4               
(+ er forverring)

Overføring til investeringsbud -21,4              -21,3              -23,6              -26,4              

Årsresultat 0 0 0 0

Drammen bykasse-investeringer
(Endringer) 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-
Mill. 2018
Redusert overf fra driftbudsj 21,4               21,3               23,6               26,4               92,6                       
Økt investeringramme idrettsanlegg 10,0 10,0 20,0                       
Fremskynde Helsehuset til ferdig 2017 98,0 -98,0 -                           

-                           
Økt låneopptak -31,4 -129,3 -23,6 71,6 -112,6                   
Netto anskaffelse av midler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Endring lånegjeld pr. 31.12. 30,6 167,2 170,9 86,1
Anslag gjeld pr. 31.12 5 543             5 746             5 956             6 060             



Side 44 av 85

Jon Engen-Helgheim, FrP, fremmet følgende forslag (verbalforslag):
Drammen kommune stopper alt mottak av flyktninger inntil kommunen har løst 
integreringsproblemene vi idag har og staten fullt ut dekker kostnader for bosetting av 
flyktninger. 

Haydar Øzbal, Drammen Byliste, fremmet følgende forslag:

 Forslag til økonomiplan for perioden 2015 – 2018, Drammen Byliste v/  
Haydar Øzbal

Programområde 01: Barnehager

Forslag: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 6 millioner. 

Finansiering: Se budsjett.

Programområde 02: Oppvekst

Forslag: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 8 millioner.
               Barnas Stasjon- 0,5millioner

Finansiering: Se budsjett.

Programområde 05: Helse og omsorg

Forslag: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 35 millioner

Finansiering: Se budsjett

Skolehelsetjenesten og psykiatrisk helsteteam styrkes med 3 millioner slik at vi nærmer oss 
Helsedirektoratets anbefalte norm for skolehelsetjenesten.

Finansiering: Se budsjett.

Programområde 06: Kultur
Skolene som møteplass i bydelene.

Forslag: Det ansattes en aktivitetsleder/ koordinator. Det settes av 1million til formålet.

Mandat: Gjennom samarbeid med lokale foreninger, skolene, FAU og barn/ ungdom å sette i gang 
ulike aktiviteter i bydelene.

Finansiering: Se budsjett.

Programområde 12: Grunnskole

Forslag 1: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 10 millioner.

Finansiering: Se budsjett.
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Forslag 2: Det gjøres forsøk med skolelunsj /skolefrokost på en barneskole og en ungdomsskole. 
Forsøket vurderes etter 3 år hvor målet er å se om riktig ernæring gir økt læringsutbytte. Det settes 
av 1 millioner til prosjektet.

Finansiering: Se budsjett.

Tallene er i per million.

Driftsbudsjett
2015 2016 2017 2018 2015-2018

01 Barnehage      
Økt driftsbudsjett 6 6 6 6 24

02 Oppvekst
Økt driftsbudsjett 8 8 8 8 32
 Barnas Stasjon 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

06 Kultur
Skolen som møteplass i bydelene 1 1 1 1 4

12 Grunnskole
Økt driftsbudsjett 10 10 10 10 40
Forsøk med skolelunsj 1 1 1 1 4
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05 Helse og omsorg
Økt driftsbudsjett 35 35 35 35 140
Skolehelsetjenesten og psykiatrisk helseteam 3 3 3 3 12

Sum økte driftsutgifter 258

Summen  drifts- og investeringsbudsjett 2015- 2018 - 258  kr

Gjennomsnitt per år - 64,5  kr

Finansiering

Eiendomsskatt 68 kr per år
Totalt eiendomsskatt i økonomiplanperioden             272 kr
Til disposjonsfond per år                                     3,5kr

Votering:

Forslag fra Haydar Øzbal, Drammen Byliste, fikk 1 stemme og falt.

Forslag (varbalforslag) fra Jon Engen-Helgheim, FrP, fikk 4 stemmer og falt.

Forslag fra AP og SV ble satt opp mot forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 
Kristelig folkeparti (samarbeidspartiene). Ved votering ble det avgitt 16 stemmer for forslag 
fra AP og SV.  Samarbeidspartienes forslag ble vedtatt. 

á

Vedtak:
â
 

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2015-2018

2a) Driftsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til 
innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme 
per programområde. 

  b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til 
innstillingen.
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c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2015 fastsettes 2 750 000 kroner, inkludert 
kjøp av revisjonstjenester.

d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2015 fastsettes til            
      38 704 000 kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på 2 163 000 kroner til Drammen 

brannstasjon. 

e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2015 fastsettes til 1 788 000 kroner. 

f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2015 fastsettes til                 
      16 582 000 kroner.

g)  Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2015 fastsettes til 29 266 000 kroner. 
Tilskuddet fordeles til følgende:
Drift kirkeformål                                                                            21 059 000
Tilskudd kapital (Investeringer 2013 og 2015):                                900 000
Drift gravferdsformål                                                                      7 307 000

I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds 
reguleringspremie.

3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 og
forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 5.1.1
 

b)  Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg 
III til innstillingen.

4.  Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 
innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.2 og 
vedlegg IV til innstillingen. 

5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor 
de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.3.

6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor 
de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.4 og vedlegg 
IV til innstillingen. 

7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de 
rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.5 og vedlegg IV 
til innstillingen. 

8.   Budsjett 2015 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 
til økonomiplan 2015-2018. 
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9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2015 til 
investeringsformål på kroner 408 500 000:

a) Drammen bykasse kr    186 400 000
b) Drammen Eiendom KF kr    209 300 000
c) Drammen Drift KF kr         2 300 000
d) Drammen Kjøkken KF kr      10 000 000
e) Drammensbadet KF kr           500 000

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor 
de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved 
refinansiering av tidligere opptatte lån. 

10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner 
120 000 000. 

11. For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i 
Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2015 vedtas i samsvar med 
spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres 
gebyrsatsene med 3,0 prosent.  

13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med 
offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 millioner kroner per år i 
perioden 2015-2018. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle 
samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og 
eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av 
tertialrapportene.

14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for tilsyn for små 
avløpsanlegg i Drammensregionen fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 13 til økonomiplan 2015-
2018.

15. Innslagspunktet for gratis barnehage endres fra 4G til kroner 405 000 med virkning fra 1. 
januar 2015.

16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 1 million kroner fra 
disposisjonsfondet til satsing på sosialt entreprenørskap i 2015

17. Kommunestyrevalget i 2015 gjennomføres som endagsvalg 

18. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i 2015 (inkludert 15 enslige 
mindreårige personer) forlenges for årene 2016,2017 og 2018 i tråd med IMDi’s 
anmodning.



Side 49 av 85

19. Referanserenten for beregning av kostnadsdekkende husleie knyttes fra 2015 til Norges 
Banks kortsiktige styringsrente. For 2015 opprettholdes dagens avkastningskrav på 3,5 
prosent som tilsvarer Norges Banks kortsiktige styringsrente + 2,0 prosentpoeng. 

20. Det foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi. Vurderingen forelegges 
bystyret ved fremleggelsen av kommunens finansrapport for 2014. 

21. Satsene for styrehonorar i de kommunale foretakene fastsettes med virkning fra 1. januar 
2015 til kroner 72 000 for styreledere og kroner 43 200 for styremedlemmer. Fra og med 
budsjettåret 2016 reguleres honorarsatsene årlig tilsvarende utviklingen i kommunal 
deflator. 

22. Det foretas en gjennomgang av kommunens budsjettreglement i 2015, med sikte på å 
iverksette revidert reglement fra 1. januar 2016.

23. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og 
matrikkelsaker godkjennes med virkning fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 15.
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Tabeller til bystyrets vedtak

III. Drammen bykasse – driftsbudsjett 2015-2018 (Jfr. vedtakets pkt. 2a)
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IV. Drammen Bykasse – investeringsbudsjett 2015-2018
 (jfr. vedtakets pkt. 2b)

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

01 Barnehager -      4,0      6,0        4,0      4,0      18,0        
Oppgradering inventar og utstyr 2,0        2,0          2,0        2,0        8,0             
Oppgradering uteområder 2,0        2,0          2,0        2,0        8,0             
Fjellhagen - inventar/utstyr 2,0          2,0             

02 Oppvekst -      -      3,0        -      -      3,0           
Utvidelse barnebolig - inventar/utstyr 3,0          3,0             

03 Samfunnssikkerhet -      1,4      -        -      -      1,4           
Beredskapsutstyr (flom, aggregater mv.) 1,4        1,4             

04 Byutvikling 23,0    9,0      9,0        4,0      4,0      26,0        
Knutepunktsutvikling (planmidler Bragernes etc.) 15,0      5,0        5,0          10,0           
Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere 
(tilsagnsramme 15 mill. kr pr. år)

-             

Fjell 2020 - parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige 
avsetninger - statlige midler kommer i tillegg)

8,0        4,0        4,0          4,0        4,0        16,0           
-             

05 Helse og omsorg 10,0    9,4      9,4        9,4      9,4      37,6        
Lokal luftkvalitet  0,1        0,1          0,1        0,1        0,4             
Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene 
og hjemmetjenestene 2,3        2,3          2,3        2,3        9,2             

Velferdsteknologi 10,0      5,0        5,0          5,0        5,0        
IKT Helse og omsorg   2,0        2,0          2,0        2,0        8,0             

 -             

06 Kultur og fritid -      2,2      2,2        2,2      2,2      8,8           
Oppgradering av utstyr - samlepott kultur  0,9        0,9          0,9        0,9        3,6             
Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5        0,5          0,5        0,5        2,0             

IKT Kultur/Biblioteket 0,8        0,8          0,8        0,8        3,2             
  

 07 Ledelse, org., styring 5,0      14,0    11,0      11,0    11,0    47,0        
Nye informasjons- og styringssystemer  11,0      11,0         11,0      11,0      44,0           
Nytt lønn- og personalsystem (netto behov) 1,2         -             
Digitalisering av gravplasser 0,8        0,8        0,8             
Rådhuset som møteplass - inventar og utstyr 3,0        2,0        2,0             
Formidling av avrkiv og byhistorie 0,2        0,2             
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Mill. 2015-kroner                                                                                                            2015 2016 2017 2018 Sum 2015-
2018

09 Idrett, park og natur 32,0    43,0      25,5    17,5    118,0     
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5        1,5          1,5        1,5        6,0            
Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 4,0        4,0          4,0        4,0        16,0          
Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,0        1,0          1,0        1,0        4,0            

Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet 8,0        8,0          8,0        8,0        32,0          
Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0        3,0          3,0        3,0        12,0          
Skilting av gang-, sykkel- og turveier 0,5        0,5          1,0            
Drammen Park - oppgradering 7,0        10,0         17,0          
Kunstis-/kunstgressbane Konnerud 7,0        7,0          14,0          
Kunstis-/kunstgressbane Øren 8,0          8,0        16,0          

10 Politisk styring 1,2      0,1        0,1      0,1      1,5          
PC-ordning politikere 0,9        0,1          0,1        0,1        1,2            

Valgutstyr - nye avlukker 0,3        0,3            
 

11 Vei 39,0    41,5      42,0    33,0    155,5     
Oppgradering infrastruktur vei 24,0      25,0         25,0      21,0      95,0          

Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0        5,0          5,0        5,0        20,0          
Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0        4,0          4,0        4,0        16,0          
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 4,5          5,0        9,5            
Trygge skoleveier 3,0        3,0          3,0        3,0        12,0          
Oppgradering av gatelys - lavenergi 1,0        1,0            
Spiralen - utbedring/vantetting (planmidler) 2,0         2,0            

12 Grunnskole 13,5    13,4      20,9    17,5    65,3       
Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5        7,5          10,0      7,5        32,5          
Oppgradering inventar og utstyr 5,0        5,0          5,0        5,0        20,0          
Oppgradering uteområder ungdomsskoler -        -          -        -        -            
Konnerud skole - inventar/utstyr oppgradering 1,0        1,0            
Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0        5,0            
Øren skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9          0,9            
Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0        5,0            
Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9        0,9            

14 Vann og avløp 125,5 125,5    116,0 116,0  483,0     
Tiltak vannforsyning 37,0      37,0         37,0      37,0      148,0        
Tiltak avløp 73,0      73,0         73,0      73,0      292,0        
Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,5      15,5         6,0        6,0        43,0          

 Sum investeringer 251,2    264,1       235,1    214,7     965,1        

Sum investeringer ekskl. vann/avløp 125,7    138,6       119,1    98,7      482,1        
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Salderingsskisse – Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015-2018

Mill. 2015-kroner                                                                                                            2015 2016 2017 2018 Sum 2015-
2018

Anvendelse av midler:
Brutto investeringsutgifter i programområdene 251,2 264,1 235,1 214,7 965,1
Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0
Avdragsutgifter videreutlån 40,3 45,1 49,9 54,7 190,0
Avsetning ubundet investeringsfond 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1

Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0

Sum anvendelse av midler 424,7 441,9 416,6 401,0 1 684,2

Anskaffelse av midler: 
Overføring fra driftsbudsjettet -54,0 -74,8 -72,2 -71,5 -272,4

Statstilskudd 0,0
Momskompensasjon investeringer -19,7 -20,3 -18,2 -16,8 -75,0
Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2 -1,7 -0,6 -0,6 -5,1
Mottatte avdrag videreutlån -40,3 -45,1 -49,9 -54,7 -190,0
Bruk av Tilfluktsromfond (bundet fond) 0,0
Bruk av ubundet investeringsfond -2,2 -1,7 -0,6 -0,6 -5,1

Eksterne låneopptak til videreutlån -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -480,0

Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -238,3 -263,6 -261,5 -264,1 -1 027,6

Eksterne låneopptak investeringer -186,4 -178,3 -155,1 -136,9 -656,6

Sum anskaffelse av midler -424,7 -441,9 -416,6 -401,0 -1 684,2
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III. Drammen Eiendom KF – investeringsbudsjett 2015-2018 
(jfr. vedtakets pkt. 3b)

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

01 Barnehager 5,0      23,0    16,0     23,0    28,0    90,0        
Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 5,0        20,0      13,0        33,0          
Etablering nye barnehageplasser 20,0       25,0      45,0          
Oppgradering av bygningsmassen 3,0        3,0         3,0        3,0        12,0          

02 Oppvekst 9,0      20,5    10,0     -      -      30,5        
Utvidelse av barnebolig (inntil 14 plasser) 9,0        20,5      10,0        30,5          

05 Helse og omsorg 14,0    27,0    15,0     113,0  113,0  268,0     
Drammen Helsehus/Oppfølging HSO-plan - Avsetn. 4,0        9,0         98,0       98,0 205,0        
Buskerudveien 17, hjelpemiddelsentral 3,0        3,0            
Kjøp av omsorgsboliger 10,0      5,0        5,0         5,0        5,0        20,0          
Oppgradering av bygningsmassen 10,0      10,0        10,0       10,0      40,0          

06 Kultur og fritid 19,0    4,0      3,0       3,0      3,0      13,0        
Harmonien - oppgradering 19,0      1,0        1,0            
Oppgradering av bygningsmassen 3,0        3,0         3,0        3,0        12,0          
  

 07 Ledelse, org., styring -      0,5      0,5       0,5      0,5      2,0          
Oppgradering av bygningsmassen 0,5        0,5         0,5        0,5        2,0            

09 Idrett, park og natur 16,0    9,0      -       -      -      9,0          
Marienlyst - ny tribune Klokkesvingen 16,0      9,0        9,0            

12 Grunnskole 48,5    81,0    67,5     163,0  154,0  465,5     
Aronsløkka skole - utvidelse og ombygging  1,0        1,0            
Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 3 30,0      30,0          
Øren skole - flerbrukshall 40,0      10,0        50,0          
Øren skole - utvidelse 1,0        24,0        25,0       50,0          
Brandengen skole - utvidelse 26,0      10,0        20,0       44,0      74,0          
Brandengen skole - flerbrukshall 10,0        40,0       50,0          
Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 20,0      2,0        3,0         65,0       30,0      100,0        
Fjell skole - utvidelse 2,5        2,5         5,0        70,0      77,5          
Oppgradering - kapasitetsutvidelse 8,0        8,0         8,0        8,0        32,0          
Strømsø inntaksområde - utvide kapasitet u-trinet  -        1,0        1,0            

13 Sosiale tjenester 6,0      32,0    26,0     26,0    26,0    110,0     
Boliger for sosialt vanskeligstilte  12,0 10,0 10,0 10,0 42,0          
Kjøp av boliger ("Leie til eie" - tilsv. salg) 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0          
Christian Blomsgate 18-20 - gjenoppbygging 6,0        4,0 4,0            
Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0          
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Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

Drammen Eiendom KF - Ufordelt 
myndighetskrav 40,0    10,0    5,0       5,0      5,0      25,0        
Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 40,0      5,0        5,0            
Oppgraderinger tekniske anlegg 5,0        5,0         5,0        5,0        20,0          

Drammen Eiendom KF - utvikling 
eiendomsmassen 34,0    51,0    5,0       5,0      5,0      66,0        
Generell investeringsramme DEKF 5,0        5,0         5,0        5,0        20,0          

Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 34,0      46,0      46,0          
 

 Sum investeringer 191,5    258,0    148,0      338,5     334,5     1 079,0      

Salderingsskisse – Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2015-2018

Mill. 2015-kroner                                                                                                            Tidl. 
bevilget 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-

2018

 Anvendelse av midler:

 Brutto investeringsutgifter i programområdene 258,0 148,0 338,5 334,5 1 079,0

 Sum anvendelse av midler 258,0 148,0 338,5 334,5 1 079,0

 Anskaffelse av midler: 

Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -20,0

Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -40,0

Statstilskudd -4,0 -14,0 -14,0 -14,0 -46,0
Tilskudd fra Husbanken - kjøp av boliger
Momskompensasjon investeringer DEKF -29,7 -20,5 -53,2 -52,5 -155,9
 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -48,7 -49,5 -82,2 -81,5 -261,9
 Eksterne låneopptak investeringer -209,3 -98,5 -256,3 -253,0 -817,1
 Sum anskaffelse av midler -258,0 -148,0 -338,5 -334,5 -1 079,0
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IV. Øvrige kommunale foretak – investeringsbudsjett 2015 
(jfr. vedtakets pkt. 4-7)

      Mill. 2015-kroner                               Tidl. bevilget 2015

Drammen Drift KF 0 2,3                 

Diverse utstyrsoppgraderinger 2,3                 

Drammen Kjøkken KF 10,0

Inventra/utstyr nye produksjonslokaler 10,0               

Drammen Parkering KF 3,0

Diverse utstyrsoppgraderinger 3,0                 

Drammensbadet KF 0,5                 

Diverse utstyrsoppgraderinger 0,5                 

 Sum investeringer 15,8               
Finansiering:
Låneramme Drammen Drift KF -2,3
Låneramme Drammen Kjøkken KF -10,0
Egenkapital Drammen Parkering KF -3,0
Låneramme Drammensbadet KF -0,5
Sum finansiering -15,8
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V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015
Virkning fra 1.1.2015
(jfr. vedtakets pkt. 12)

Programområde 01 Barnehager

Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser 2015
0 – 405 000 Gratis
Over 405 000 kr 2 405  kr 2 580
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 % 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 % 50 %

Satsene gjelder per måned. Siden ny ordning innføres fra 1.1.2015 er ikke laveste sats for 2014 
oppgitt.

Programområde 03 Samfunnssikkerhet 

Feie- og tilsynsgebyr *)

Prisliste feiing: Satser 2014 Satser 2015

Vanlig skorsteinsløp (per stk.) Kr  558,75 Kr  571

Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme 
boligenhet (per stk.) Kr  282,50 Kr  289
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing 
ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig 
ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg) 

Kr  358,75 Kr  367
Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke 
gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget 
fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall 
fyringsanlegg). Minimum 

Kr  558,75
Minimum 

Kr  571
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.)

Kr  973,75 Kr  995
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter)

Kr  120,00 Kr  123
Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp 
(per stk. <1 meter)

Kr  107,50 Kr  112

Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp 
(per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) Kr    73,75 Kr    75
Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) Kr  163,75 Kr  167
Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) Kr  270,00 Kr  276
Fjerning av beksot–fresing av skorsteinsløp (per time)

Kr  615,00 Kr  629
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Prisliste tilsyn: Satser 2014 Satser 2015
Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet

Kr 1 435,00 Kr 1 464
Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme 
boligenhet (per stk.)

Kr   706,25 Kr   741
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn 
ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall  
fyringsanlegg)

Kr   487,50 Kr   497
Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør”, 
faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført 
(prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Minimum 

Kr 1 435,00
Minimum 
Kr 1 464

Større fyringsanlegg (per stk.)
Kr 3 075,00 Kr 3 138

Fabrikkfyringsanlegg (per stk.)
Kr 4 850,00 Kr 4 949

*) Satsene er inkludert mva.

Ikke lovpålagte tjenester *)
Satser 2014 Satser 2015

Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. 
(per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, 
kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers 
eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 923 Kr 923
*) Satsene er inkludert mva.

Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri *)
Satser 2014 Satser 2015

Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative 
utgifter ved første tilsyn) kr 2 278,75 Kr

2 347,11
Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr    508,75 Kr 524,01
Gebyr for 2. gangs tilsyn kr 1 306,25 Kr 1 

345,44
*) Satsene er inkludert mva.

Programområde 04 Byutvikling

Gebyr for plan- og byggesaker 
Satser 2014 Satser 2015

Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker angis med 
bokstaven M

1M = 
kr  2 200,-

1M = 
kr 2 270,-
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For fullstendig gebyroversikt vises forslag til ”Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, 
delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2015”, jfr. vedlegg 15. 
Programområde 05 Helse og omsorg

Egenbetalingssatser – pleie- og omsorgstjenester
TJENESTE 2014 01.01.2015
PRAKTISK BISTAND
INKLUDERT BPA *

< 2 G Kr 59 pr time < 2 G  90, per time maks 2 timer

2 – 3 G Kr 175 per time 2 – 3 G 225,- per time maks 4 timer
>3 G Kr 377 per time 3 – 4 G 395,- per time maks 6 timer 

>4 G 395,- per time maks 8 timer
Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste 
halvtime. For å skjerme storbrukere er 
det innført et tak på 8 t per mnd

DAGOPPHOLD / 
DAGSENTER/
Inkl transport og mat

Per gang kr 72
Villa Fredrikke - gratis

Per gang jf vedtak kr 74,-
Villa Fredrikke – gratis

** Endring fra oppmøte til vedtakstid.
KORTTID Per døgn kr 137,-

Inkl korttidsopphold utover 60 døgn 
per kalenderår

Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift *
Maks 60 døgn per kalenderår.

LANGTID Statlig forskrift ** Statlig forskrift **
TRYGGHETSALARM Inntil 2 G kr 1048 per år

2 – 3 G kr 2096 per år
Over 3 G kr 3350 per år 

Inntil 2 G kr 1048 per år
2 – 3 G kr 2096 per år
Over 3 G kr 3350 per år 

Abonnementet løper fra alarmen er 
montert til den er demontert av 
kommunen. 
Montering og demontering kr 395 per 
gang.

NØKKELSAFE Montering og demontering kr 200 per 
gang.

HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 
120,-

FASTLEGE OG 
FYSIOTERAPI 

Egenandel inntil et fribeløp se 
http://www.helfo.no/privatperson/friko
rt/Sider/default.aspx#.UwXqsWJ5OLw

G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr 88 370 (justeres årlig per 1. mai)
*   Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G
** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar

Programområde 06 Kultur 

Kulturskolen Satser 2014 Satser 2015
Årsavgift kr 4 130 kr 4 255
Søskenmoderasjon: 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent for barn nr. 3. 

G60 Satser 2014 Satser 2015
Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 175 kr 180
Langtidsleie per måned kr 1 500 kr 1 545

http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/default.aspx#.UwXqsWJ5OLw
http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/default.aspx#.UwXqsWJ5OLw
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
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Gravferdsforvaltningen – 
avgifter som fastsettes av kommunen 

Avdøde bosatt i 
Drammen

Avdøde bosatt i 
annen kommune

Satser 
2014

Satser 
2015

Satser 
2014

Satser 
2015

Kremasjon, pr kremasjon 5 820 5 995
Leie/bruk av kapell, per gravferd 2 940 3 030 2 940 3 030

Gravplass
Vanlig 
gravsted, 
kister / 
urner

Feste, pr grav, per år – første 20 år 290 300

Innkreves for 20 år 5 800 6 000
Feste, per grav, per år – neste 20 år 290 300 290 300

Innkreves for 5 år 1 450 1 500 1 450 1 500
Feste, reservering ved siden av ny 
grav, per grav, per år

290 300 290 300

Innkreves for 20 år 5 800 6 000 5 800 6 000
Gravplass
Navnet 
minnelund, 
urner

Feste, per grav, per år – første 20 år 145 150

Innkreves for 20 år 2 900 3 000
Feste, per grav, per år – neste 20 år 145 150 145 150

Innkreves for 5 år 725 745 725 745

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring
For mer utfyllende informasjon se vedlegg 15

Kart og geodatatjenester 

Oppretting av matrikkelenhet Satser 2014 Satser 2015

§ 5-1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
         Areal 0-300 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 301-2000 m2 Kr 24 320 Kr 25 050
         Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr   2 150 Kr   2 210
§5-2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
         Areal 0-300 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 301-2000 m2 Kr 24 320 Kr 25 050
         Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr   2 150 Kr   2 210
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§ 5-3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2014 Satser 2015

         Areal 0-50 m2 Kr   7 150 Kr   7 360
         Areal 51-250 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 251-2000 m2 Kr 14 300 Kr 14 730
         Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr   2 150 Kr   2 210
§5-4 Oppretting av anleggseiendom
         Volum 0-2000 m3 Kr 28 600 Kr 29 460
         Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr   2 150 Kr   2 210
§5-6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført   
        Oppmålingsforretning Kr   4 580 Kr   4 720
§5-7 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
         Areal 0-250 m2 Kr  10 740 Kr  11 060
         Areal 251-500 m2 Kr  12 870 Kr  13 260
§5-8 Anleggseiendom
         Volum 0-250 m3 Kr 14 300 Kr 14 730
         Volum 251-1000 m3 Kr 16 450 Kr 16 940
§5-9 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
         Areal 0 – 250 m2 Kr 10 740 Kr 11 060
         Areal 251 – 1000 m2 Kr 14 300 Kr 14 730
         Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr   2 150 Kr   2 210
§5-10 Anleggseiendom
         Volum 0-250 m3 Kr 17 900 Kr 18 440
         Volum 251-500 m3 Kr 21 450 Kr 22 090
         Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr   2 150 Kr   2 210
§5-11 Klarlegging av eksisterende grense – der grensen 
        tidligere er koordinatbestemt ved   
       oppmålingsforretning
         For inntil 2 punkter
         1 punkt Kr  3 030 Kr  3 120
         2 punkter Kr  5 000 Kr  5 150
         For overskytende grensepunkter per punkt Kr     790 Kr     810
§5-12 Klarlegging av eksisterende grense – der grensen 
        tidligere ikke er koordinatbestemt ved   
       oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter
         For inntil 2 punkter
         1 punkt Kr  5 450 Kr  5 610
         2 punkter Kr  8 590 Kr  8 850
         For overskytende grensepunkter per punkt Kr  2 870 Kr  2 960
§5-21 Utstedelse av matrikkelbrev
         Inntil 10 sider Kr     175 Kr     175
         Over 10 sider Kr     350 Kr     350
 §5-23 Forenklet situasjonskart
          Gebyr for forenklet situasjonskart Kr     810 Kr     830
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Programområde 09 Idrett, Park og Natur

Idrett

Leiepriser per time:  
Satser 
2014 Satser 2015

     Drammenshallen per flate
Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 355 kr 365 
Gymsal kr 210 kr 215
Speilsal kr 210 kr 215
Møterom kr 210 kr 215
Styrkerom kr 210 kr 215
Bedrift kr 495 kr 500
Kamper/turneringer og lignende kr 495 kr 500

Pistolbane per leietaker pr halvår
kr 5 
925 kr 6 000 

Kommersielle arrangement                                                                               
Etter 

avtale Etter avtale

Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud:
 - Enkel tur kr      35 kr      35
 - Årskort (felles kort) kr    600 kr    600

Se priser og gebyrer for programområde 11 Vei for utleie av arealer i parker og friområder
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Programområde 11 Vei 

Parkeringspriser *)
 Satser 2014 Satser 2015

Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum  

Første time kr  24 kr  24
Andre time kr  27 kr  28
Fra og med tredje time kr  30 kr  31
Maks. 5 timer parkeringstid
Avgiftsperiode:    Mandag-fredag kl. 8.00 – 18.00
                             Lørdag kl. 9.00 – 16.00

Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø
Sats per time kr  19 kr  19
Maks. 5 timer parkeringstid
Avgiftssperiode:    Mandag-fredag kl. 8.00 – 18.00

Lørdag kl. 9.00 – 16.00

Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet
Sats per time kr 18 kr 18
Maks. 5 timer parkeringstid
Avgiftssperiode:    Mandag-fredag kl.08.00 – 18.00
                              Lørdag kl. 9.00 – 16.00

*) Satsene er inkl. mva.

Boligsoneparkering/beboerparkering *)
 Satser 2014 Satser 2015
Parkeringstillatelser for beboere   
Første bil per måned Kr 250 Kr 260
Andre bil per måned Kr 300 Kr 310
Tredje bil per måned Kr 350 Kr 360
   
Parkeringtillatelse for næringsdrivende   
Første bil per måned Kr 700 Kr 720
   
Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort   
5-timers kort Kr 35 Kr 35
Dagskort Kr 70 Kr 70
Ukeskort Kr 280 Kr 280
*) Satsene er inkl. mva.
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Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde 
Satser 2014
Pris per enhet 

Satser 2015
Pris per enhet 

A. Riggplass, container o.l.
Riggplass, anleggsområde mv. per kvm kr 4,40 kr 4,50
Gebyr – tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt frem til 
det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn.
Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- 
gjennomføringsavtale.
Gebyr i indre byområde per kvm kr 19,00 kr 19,50
Gebyr i ytre byområde per kvm kr 10,55 kr 10,90
Container per dag (fri leie 1 uke) kr 48,90 kr 50,00
Ved plassering av container eller annen bruk av bruk av på avgiftsbelagt parkeringsplass 
betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag.
B. Uteservering
Med skjenkeløyve per kvm kr 4,10 kr 4,20
Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,75 kr 0,80
Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,25 kr 1,30
C. Torgplass
Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20
Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr 

175,00
kr 

180,00
D. Arrangementer og stands
Ikkekommersielle /– idelle arrangementer kr 0,00 kr 0,00
Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker 
– halv/heldagsleie kr 520/1 040 kr 535/1 070
Kommersielt arrangement; per halv- eller heldags kr 1 300/2 100 kr 1 350/2 200
E. Mobile salgsvogner (kun små vogner)
Helårsavtaler (per kvm/år) Kr 13 300,00 kr13 700,00
F. Gatesalg og fortausalg
Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass kr 

185,00
kr 

180,00
G. Juletresalg kr 0,00 kr 0,00

Leie av strømuttak inkl. energi
Satser 2014 Satser 2015

Salgsbod gågate/torg (fastpris pr dag) kr 27,00 kr 28,00
Arrangement (fastpris pr dag) kr 265,00  kr 273,00

Gebyrsatser - graveinstruks
Satser 2014 Satser 2015

Per gravetillatelse kr 3 250,00 kr 3 650,00 
Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt 
areal        kr 160,00        kr 165,00
Utarbeide arbeidsvarslingsplan, pr plan kr 750,00 kr 770,00
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minim. kr  1 500,- minim. kr 1 540,00

Programområde 12 Grunnskoleopplæring 

SFO
        Ordinær pris  Moderert pris (inntekt < 2,5 G)

Satser 2014 Satser 2015 Satser 2014 Satser 2015
Plasstype:
1 dag per uke (20 %) Kr 640 Kr 660 Kr 205 Kr 210
2 dager per uke (40 %) Kr 1 190 Kr 1 225 Kr 340 Kr 350
3 dager per uke (60 %) Kr 1 720 Kr 1 770 Kr 485 Kr 500
4 dager per uke (80 %) Kr 2 310 Kr 2 380 Kr 660 Kr 680
5 dager per uke (100 %) Kr 2 830 Kr 2 915 Kr 805 Kr 830
Kun formiddag 5 dager 
per uke (40 %) Kr 1 190 Kr 1 225 Kr 340 Kr 350
Kun ettermiddag 5 dager 
pr uke (60 %) Kr 1 720 Kr 1 770 Kr 485 Kr 500
1 formiddag per uke Kr 245 Kr 250 Kr 120 Kr 125
1 ettermiddag per uke Kr 400 Kr 410 Kr 120 Kr 125
1 tilfeldig dag (enkelt 
dager) Kr 205 Kr 210 Kr 120 Kr 125
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % 
plasser.

Utleie av gymsaler og skolelokaler:
Utleie av: Satser 2014 Satser 2015
   Gymsal per time            kr 235            kr 240
   Klasserom per kveld            kr 350            kr 360
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Programområde 14 Vann og avløp 

Satser 2014 Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Satser 2018
Fastledd per år:
Vann           kr 500           kr 530          kr 557           kr 584           kr 608
Avløp kr 838 kr 879 kr 906 kr 933 kr 961
Kr per m3:
Vann         Kr 18,40        kr 19,50        kr 20,48        kr 21,50        kr 22,36
Avløp        kr 32,52       kr 34,15        kr 35,17        kr 36,22        kr 37,31
Gebyutvikling i %
Vann 9% 6% 5% 5% 4%
Avløp 6% 5% 3% 3% 3%
*) Satsene er inkl. mva.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser

Generell bestemmelser (Kap. 1)     *) 2014 2015
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. 
gebyrregulativets punkt 1.2

920,- 948,-

Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr 
gebyrregulativets punkt 1.8

500,- 500,-

Gebyr for slamtømming (Kap. 2)   *)
Tankvolum mindre enn 3 m3 1766,- 2153,-
Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3 2864,- 3212,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 4494,- 5167,-
Tankvolum større enn 12 m3

+ behandling av volum over 12 m3
5263,-

258,-/ m3
6129,-

626,-/ m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1384,- 1454,-
Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 3295,- 3860,-
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 1229,- 680-
Tillegg for utrykning Ikke innført 1118,-
*) Satsene er inkl. mva. 

Gebyr for tilsyn (Kap. 3)    **)
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 750,- 0,-
**) Faktureres ikke i 2015 – finansieres ved bruk av fond

Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4)
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 6733,- 6935,-
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Husholdningsreneovasjon – gebyrsatser *)
2014 2015

Standard renovasjon kr  2 826 kr  2 939
Samarbeid renovasjon (80 % av standard) kr  2 261 kr  2 351
Stor familie renovasjon (130 % av standard) kr  3 674 kr  3 821
Fradrag for hjemmekompostering kr    -375 kr    -375
Hytterenovasjon standard sommer (65 % av standard) kr  1 838 kr  1 910
Hytterenovasjon samarbeid sommer (52 % av standard kr  1 470 kr  1 529
Hytterenovasjon standard helårs (100 av standard) kr  2 826 kr  2 939
Hytterenovasjon samarbeid helårs (80 % av standard) kr  2 261 kr  2 351
Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning kr     625                kr    625 
Gangtillegg standard renovasjon per 10 m kr     475 kr     475
Gangtillegg storfamilie renovasjon per 10 m kr     475 kr     475
Gangtillegg samarbeid renovasjon per 10 m kr     238 kr     238
Gangtillegg samarbeid renovasjon per 5 m kr     238 kr     238
Ekstrasekker renovasjon kr       75 kr       75
 *) Satsene er inkl. mva.

 
á
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SAK NR. 130/14
KOMMUNENS ARBEID MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG 
EKSTREMISME

Formannskapets  innstilling til bystyret:

Drammen kommune utarbeider en lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Utkast til handlingsplan sendes på en bred høring, og innspillene fra 
høringsinstansene innarbeides før den lokale handlingsplanen legges fram for bystyret våren 
2015.

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Drammen kommune utarbeider en lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Utkast til handlingsplan sendes på en bred høring, og innspillene fra 
høringsinstansene innarbeides før den lokale handlingsplanen legges fram for bystyret våren 
2015.

á

 
SAK NR. 131/14
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DRAMMEN KOMMUNE OG PAPIRBREDDEN 
INNOVASJON AS
 
Formannskapets  innstilling til bystyret:

 Drammen kommune inngår en samarbeidsavtale med Papirbredden Innovasjon AS 
basert på vedlagte avtaleutkast. 

 
 
Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
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 Drammen kommune inngår en samarbeidsavtale med Papirbredden Innovasjon AS 
basert på vedlagte avtaleutkast. 

 
á

 
SAK NR. 132/14
DRAMMEN EIENDOM KF - FORSLAG TIL NY EIERSTRATEGI
 
Formannskapets  innstilling til  bystyret:

1. Ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF godkjennes i samsvar med foreliggende 
forslag.

2. Rådmannen bes om å utrede nærmere hvordan Drammen kommune kan etablere et 
eget eiendomsselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom.

Behandling:
â
Masud Gharahkhani, AP, fremmet alternativt forslag til innstillingens pkt. 2:

Nytt punkt 2:

Rådmannen bes om å utrede nærmere hvordan Drammen kommune kan etablere et eget
Tomteselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom. Drammen kommune skal 
være i førersetet og selv ha en aktiv rolle i store byutviklingsprosjekter for å sikre raskere 
framdrift og mangfold av boligtyper. Gjennom et slikt selskap får vi det operative verktøyet vi 
behøver får å drive en offensiv og sammenhengende arealpolitikk. Et slikt selskap skal kunne 
anskaffe og tilrettelegge arealer helt frem til byggeklare tomter. Selskapets hovedformål skal 
være å sikre tilstrekkelig med boliger for småbarnsfamilier, dessuten ungdomsboliger, 
studentboliger og næringsarealer. 

Begrunnelse:
Det legges opp til å samarbeide med tomteeiere, utbyggere og boligbyggelag basert på 
Sandnesmodellen. Tomteselskapet skal være en selvfinansierende og profesjonell aktør.  På 
denne måten kan Drammen kommune berede grunnen for en mer handlekraftig og målrettet 
boligpolitikk for småbarnsfamilier og ungdom i etableringsfasen. Dette samarbeidet skal sikre 
at vi i tiden som kommer får vesentlig flere nye, moderne familieboliger innenfor bygrensene, 
og skal samtidig sikre anstendige prisnivå. Rådmannen utreder, og legger frem forslaget som 
en del av boligmeldingen. 

Votering:
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Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Forslag om nytt pkt. 2 ble satt opp mot innstillingens pkt. 2. Innstillingen ble vedtatt mot 15 
stemmer. 

á

Vedtak:
â
 

1. Ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF godkjennes i samsvar med foreliggende 
forslag.

2. Rådmannen bes om å utrede nærmere hvordan Drammen kommune kan etablere et 
eget eiendomsselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom.

 
á

 
SAK NR. 133/14
ETABLERING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DRAMMEN KOMMUNE OG 
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)
 

Formannskapets innstilling til bystyret:

 Drammen kommune inngår en samarbeidsavtale med HBV basert på vedlagte 
avtaleutkast. 

 
Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â

 Drammen kommune inngår en samarbeidsavtale med HBV basert på vedlagte 
avtaleutkast. 
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á

 
SAK NR. 134/14
DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE
 
Formannskapets innstilling til bystyret:
Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune, vedtas slik det fremgår av vedlegg 1.  

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â

Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune, vedtas slik det fremgår av vedlegg 1.  

 
á

 
SAK NR. 135/14
ENDRING AV ANTALL STEMMEKRETSER 
 
Valgstyrets innstilling til bystyret:   

 Fremtidige valg inndeles i følgende kretser:

Kretsnr Kretsnavn 
0001 Åssiden
0002 Landfalløya/Øren
0003 Bragernes
0004 Strømsø/Tangen/Danvik
0005 Gulskogen/Strømsgodset 
0006 Åskollen
0007 Skoger
0008 Konnerud
0009 Fjell

 
Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á



Side 74 av 85

Vedtak:
â

 
 Fremtidige valg inndeles i følgende kretser:

Kretsnr Kretsnavn 
0001 Åssiden
0002 Landfalløya/Øren
0003 Bragernes
0004 Strømsø/Tangen/Danvik
0005 Gulskogen/Strømsgodset 
0006 Åskollen
0007 Skoger
0008 Konnerud
0009 Fjell

 
 

á

 
SAK NR. 136/14
UTLEIE AV SKOLELOKALER TIL FRIVILLIG SEKTOR - PRINSIPIELLE 
AVKLARINGER

Bystyrekomiteens innstilling til  bystyret:
 
1. De prinsipielle føringene i rådmannens saksframlegg legges til grunn ved iverksetting av 

Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, punkt 4.2.a. 
2. Rådmannen kartlegger aktuelle lokaler og utarbeider nærmere retningslinjer og rutiner for 

ordningen. Retningslinjene legges fram til politisk behandling.
3. Ordningen iverksettes gradvis, som beskrevet i saksframlegget. 
4. Økonomiske konsekvenser vurderes løpende i økonomiplansammenheng.
5. Ordningen evalueres innen utgangen av 2016. 

Presisering til pkt. 14 i saksutredningen:
Det er ikke den enkelte rektor, men den enkelte kommune ved rådmannen som tar avgjørelsen. 
D.v.s.:  Det vil være rådmannen som bestemmer hvilke lokaler som skal leies ut.

 

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt. 
á

Vedtak:
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â

1. De prinsipielle føringene i rådmannens saksframlegg legges til grunn ved iverksetting av 
Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, punkt 4.2.a. 

2. Rådmannen kartlegger aktuelle lokaler og utarbeider nærmere retningslinjer og rutiner for 
ordningen. Retningslinjene legges fram til politisk behandling.

3. Ordningen iverksettes gradvis, som beskrevet i saksframlegget. 
4. Økonomiske konsekvenser vurderes løpende i økonomiplansammenheng.
5. Ordningen evalueres innen utgangen av 2016. 

Presisering til pkt. 14 i saksutredningen:
Det er ikke den enkelte rektor, men den enkelte kommune ved rådmannen som tar avgjørelsen. 
D.v.s.:  Det vil være rådmannen som bestemmer hvilke lokaler som skal leies ut.

 

 
 

á

 
SAK NR. 137/14
HØRING - LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG 
VELFERDSFORVALTNINGEN

 

Bystyrekomiteens innstilling til  bystyret:

Det avgis følgende høringsuttalelse fra Drammen kommune:

Drammen kommune anbefaler alternativ A, og at lov om sosiale tjenester, § 18, stønad til 
livsopphold endres til :

”§ 18.Stønad til livsopphold 
De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende 
økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre 
vedkommende selvhjulpen.Med mindre særlig grunner taler for det, skal det ved utmåling av 
stønad til familier ikke tas hensyn til hjemmeboende barns inntekt av arbeid i fritid og 
skoleferier. 
Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.”

Begrunnelse
Barn  i familier som mottar offentlig stønad og som tjener penger gjennom ekstra arbeid i helger 
og ferier bør kunne ha glede av egne arbeidsinntekter, på samme måte som andre barn.
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NAV Drammen har derfor som hovedregel å ikke redusere sosialstønaden til familien dersom 
skolebarn har inntekt i fritiden eller i ferier. Dette er i tråd med presiseringer gitt i Arbeids- og 
velferdsdirektoratets rundskriv 35 , punkt 4.18.30.
Forslag til lovendring vil derfor ikke føre til behov for å endre praksis i NAV Drammen. 
Kommunen har ingen innsigelser mot endring av hovedregelen ( Alternativ A), og anbefaler at 
endringen tilrådes.  

Drammen kommune mener at alternativet uten beløpsgrense vil være mest formålstjenelig. 
Dette vil gi kommunen større frihet til å kunne vurdere hver sak individuelt og konkret.

 
Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â

Det avgis følgende høringsuttalelse fra Drammen kommune:

Drammen kommune anbefaler alternativ A, og at lov om sosiale tjenester, § 18, stønad til 
livsopphold endres til :

”§ 18.Stønad til livsopphold 
De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende 
økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre 
vedkommende selvhjulpen.Med mindre særlig grunner taler for det, skal det ved utmåling av 
stønad til familier ikke tas hensyn til hjemmeboende barns inntekt av arbeid i fritid og 
skoleferier. 
Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.”

Begrunnelse
Barn  i familier som mottar offentlig stønad og som tjener penger gjennom ekstra arbeid i helger 
og ferier bør kunne ha glede av egne arbeidsinntekter, på samme måte som andre barn.

NAV Drammen har derfor som hovedregel å ikke redusere sosialstønaden til familien dersom 
skolebarn har inntekt i fritiden eller i ferier. Dette er i tråd med presiseringer gitt i Arbeids- og 
velferdsdirektoratets rundskriv 35 , punkt 4.18.30.
Forslag til lovendring vil derfor ikke føre til behov for å endre praksis i NAV Drammen. 
Kommunen har ingen innsigelser mot endring av hovedregelen ( Alternativ A), og anbefaler at 
endringen tilrådes.  

Drammen kommune mener at alternativet uten beløpsgrense vil være mest formålstjenelig. 
Dette vil gi kommunen større frihet til å kunne vurdere hver sak individuelt og konkret.

 
á
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SAK NR. 138/14
HØRING - UTVIDET REKVIRERINGSRETT FOR HELSESØSTRE OG 
JORDMØDRE

Bystyrekomiteens innstilling til bystyret:

Drammen kommune ser at det er fordeler ved forslaget om å utvide jordmødre og helsesøstres 
rett til å rekvirere og administrere prevensjonsmidler. For å realisere effektene departementet 
forventer av endringen vil det imidlertid være nødvendig å utvide kommunenes tjenestetilbud 
slik at helsestasjonene får kapasitet til å rekvirere og administrere prevensjon. En slik utvidelse 
av tjenestetilbudet vil imidlertid kreve en vesentlig statlig styrking av helsestasjonene. Dersom 
en slik styrking ikke er aktuell, vil en utvidelse av rekvisisjonsretten etter kommunens syn få 
begrenset effekt.

Samtidig er det overveiende sannsynlig at endringen vil medføre et press mot å åpne for 
rekvirering og innsetting av prevensjonsmidler også i helsestasjonene. Drammen kommune 
støtter forslaget under forutsetning av at kommunene blir kompensert for merutgiftene ved en 
slik utvidelse av tjenestetilbudet.

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt. 
á

Vedtak:
â
Drammen kommune ser at det er fordeler ved forslaget om å utvide jordmødre og helsesøstres 
rett til å rekvirere og administrere prevensjonsmidler. For å realisere effektene departementet 
forventer av endringen vil det imidlertid være nødvendig å utvide kommunenes tjenestetilbud 
slik at helsestasjonene får kapasitet til å rekvirere og administrere prevensjon. En slik utvidelse 
av tjenestetilbudet vil imidlertid kreve en vesentlig statlig styrking av helsestasjonene. Dersom 
en slik styrking ikke er aktuell, vil en utvidelse av rekvisisjonsretten etter kommunens syn få 
begrenset effekt.

Samtidig er det overveiende sannsynlig at endringen vil medføre et press mot å åpne for 
rekvirering og innsetting av prevensjonsmidler også i helsestasjonene. Drammen kommune 
støtter forslaget under forutsetning av at kommunene blir kompensert for merutgiftene ved en 
slik utvidelse av tjenestetilbudet.

á

 
SAK NR. 139/14
HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM 
VIRKSOMHETER
 



Side 78 av 85

Bystyrekomiteens innstilling til  bystyret:

Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse:

Drammen kommune ønsker med dette å gi sin tilslutning til forslagene i høringsnotatet. 

Hensynet til gode behandlingsforløp, pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenestene forutsetter at relevante og nødvendige pasientopplysninger er tilgjengelige 
for helsepersonell som yter helsehjelp. Dette bidrar også til at pasienten skal slippe å gjenta 
opplysninger hver gang de er i kontakt med helsevesenet, og at det gis helse- og 
omsorgstjenester av best mulig kvalitet. 

Forskriften vil etter kommunens oppfatning gjøre det tydelig hvilke krav som stilles for å gi 
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.

Når det gjelder forskriftens virkeområde, har departementet reist spørsmål om andre 
virksomheter bare skal kunne gis lesetilgang til pasientopplysninger, eller om det også skal 
være mulighet for å registrere opplysninger en annen virksomhets journalsystem. Kommunen 
ser de betenkelighetene som kan være knyttet til dette, men er enig i departementets 
vurderinger med hensyn til hvilke tilfeller som kan gi grunnlag for en begrenset skrivetilgang. 

 
Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â

Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse:

Drammen kommune ønsker med dette å gi sin tilslutning til forslagene i høringsnotatet. 

Hensynet til gode behandlingsforløp, pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenestene forutsetter at relevante og nødvendige pasientopplysninger er tilgjengelige 
for helsepersonell som yter helsehjelp. Dette bidrar også til at pasienten skal slippe å gjenta 
opplysninger hver gang de er i kontakt med helsevesenet, og at det gis helse- og 
omsorgstjenester av best mulig kvalitet. 

Forskriften vil etter kommunens oppfatning gjøre det tydelig hvilke krav som stilles for å gi 
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.

Når det gjelder forskriftens virkeområde, har departementet reist spørsmål om andre 
virksomheter bare skal kunne gis lesetilgang til pasientopplysninger, eller om det også skal 
være mulighet for å registrere opplysninger en annen virksomhets journalsystem. Kommunen 
ser de betenkelighetene som kan være knyttet til dette, men er enig i departementets 
vurderinger med hensyn til hvilke tilfeller som kan gi grunnlag for en begrenset skrivetilgang. 
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SAK NR. 140/14
KOMMUNALE BRYGGER - REGULERING AV BRUK

Bystyrekomiteens innstilling til  bystyret:
1. Alternativ 1,”Regulering av bruk” legges til grunn ved videre planlegging.
2. Det forutsettes at nytt regime innføres til båtsesongen 2015.
3. Ved planlegging av brygge ved Sigurd Kristiansens promenade utredes muligheten for 

å anlegge vann og strøm for gjestende båter der.

 

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â

1. Alternativ 1,”Regulering av bruk” legges til grunn ved videre planlegging.
2. Det forutsettes at nytt regime innføres til båtsesongen 2015.
3. Ved planlegging av brygge ved Sigurd Kristiansens promenade utredes muligheten for 

å anlegge vann og strøm for gjestende båter der.

á

 
SAK NR. 141/14
SØKNAD OM PEMISJON FRA VERV - JON BIRGER ELLINGSEN

 
Ordførers innstilling:

1. Jon Birger Ellingsen fritas fra sine politiske verv i Drammen kommune i perioden 
1.01.2015 – 15.09.2015.

2. De blir automatisk opprykk fra Høyres varaliste til bystyret og bystyrekomité 
kultur, idrett og byliv. 

 

Behandling:
â
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Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
 

1. Jon Birger Ellingsen fritas fra sine politiske verv i Drammen kommune i perioden 
1.01.2015 – 15.09.2015.

2. De blir automatisk opprykk fra Høyres varaliste til bystyret og bystyrekomité 
kultur, idrett og byliv. 

 
 

á

 
SAK NR. 142/14
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV - CHRISTINA HØJER MØRKVE
 
Ordførers innstilling:

1. Christina Højer Mørkve fritas fra sine politiske verv i Drammen kommune i 
perioden 12.01.2015 – 15.06.2015.

2. De blir automatisk opprykk fra Høyres varaliste til bystyret og bystyrekomité 
oppvekst og utdanning, samt ungdomsråd. 

 

Behandling:
â
Enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
 

1. Christina Højer Mørkve fritas fra sine politiske verv i Drammen kommune i 
perioden 12.01.2015 – 15.06.2015.

2. De blir automatisk opprykk fra Høyres varaliste til bystyret og bystyrekomité 
oppvekst og utdanning, samt ungdomsråd. 
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SAK NR. 143/14
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FASTSETTING AV 
VALGDAG OG ÅPNINGTID - FORNYET BEHANDLING
 
Valgstyrets innstilling til bystyret 

 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 gjennomføres som en-dags-valg.
 På valgdagen mandag 14. september åpner valglokalene kl. 09.00 og stenger kl. 21.00. 

 
Behandling:
â
Masud Gharahkhani, AP, fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 gjennomføres som to-dagers-valg.
2. På valgdagen mandag 14. september åpner valglokalene kl. 09.00 og stenger kl. 21.00.

På valgdagen søndag 13. september åpner valglokalene kl. 15.00 og stenger kl. 21.00.
3. Rådmannen kommer tilbake til bystyret, med ulike modeller for gjennomføring av 

valgdagen søndag. 

Ved votering fikk forslaget 16 stemmer og falt. Innstillingen ble vedtatt.
á

Vedtak:
â

 
 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 gjennomføres som en-dags-valg.
 På valgdagen mandag 14. september åpner valglokalene kl. 09.00 og stenger kl. 21.00. 

 
á

 

 

INTERPELLASJONER
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Interpellasjon nr. 10 (2014)
Til    : Bystyret 
Fra   : Ordfører  

Kopi :
  

Vår referanse Arkivkode Sted Dato
14/750 - 12   033 DRAMMEN 28.10.2014

Masud Gharahkhani (AP) og Jon Helgheim (FrP) har fremmet en interpellasjon til 
bystyrets møte 25. november vedrørende gratis lørdagsparkering i sentrum.
Interpellasjon:

Vi har alle et felles ansvar for å sørge for et levende sentrum. Sentrumshandelen trenger en 
kommune som stiller opp, og sikrer gode rammevilkår. Vi foreslår et spleiselag mellom 
Drammen kommune og de næringsdrivende i sentrum. Parkering har noe å si for 
sentrumshandelen, dette er signaler vi får gang på gang. Vi tar disse signalene på alvor. 
Sentrumshandelen føler at de kjemper en håpløs kamp mot kjøpesentre som tilbyr gratis 
parkering. Vi ønsker å gi sentrum samme konkurransebetingelser som kjøpesentrene.

Forslag:

1.      Kommunen inviterer næringslivet til et spleiselag om 2 timer gratis parkering på 
lørdager som et prøveprosjekt. Spleiselaget innebærer at kommune og næringsliv 
stiller parkeringshusene sine til fri disposisjon, og at de handlende får gratis parkering 
i to timer.  Kommunen stiller opp med Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate 
parkeringshus til disposisjon. Næringslivet stille opp med Magasinet og Torget Vest 
parkeringshus til disposisjon. Ordningen bør kunne settes i gang fra og med lørdag 7. 
desember 2014.

2.      I samarbeid med sentrumshandelen skal det ses på 
parkeringsmodeller/kollektivtiltak i et langsiktig perspektiv som gjør sentrum 
attraktivt, og tilgjengelig. 

Svar:
I parkeringshusene er det ledig kapasitet på lørdager. Med utgangspunkt i 2 timer gratis 
parkering mellom 09.00-16.00 lørdager i kommunens parkeringshus viser 
kostnadsberegninger anslagsvis et samlet inntektstap for kommunen på ca. kr 400.000,- 
eksklusiv mva pr. år. I tillegg vil det kreve en justering av parkeringsautomater og skilting 
som beløper seg til en investeringskostnad på 30.000 kr.

Det foreslås at ordningen innføres som en prøveordning på 1 år, og at ordningen deretter 
evalueres.
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Det forutsettes at foretningene i sentrum selv er med på å markedsføre ordningen. 
Sentrumsforetningene, gjennom Byen Vår Drammen, finansierer tilsvarende ordning for 
parkeringshusene Torget Vest og Magasinet.

Forslag til vedtak:

1. Kommunen innfører 2 timers gratis parkering fra og med lørdag 6. desember i Thams 
gate, Grev Wedel og Blichs gate parkeringshus 

2. Næringslivet oppfordres til å innføre samme ordning ved Magasinet og Torget Vest 
parkeringshus.

3. Finansiering av inntektstapet med 2 timers gratis parkering i 2014 dekkes av Drammen 
Parkering KF sitt ordinære budsjett. Når det gjelder finansiering av inntektstapet med 2 
timers gratis parkering i 2015, bes rådmannen komme tilbake til dette i 1. 
tertialrapport.    

4. Ordningen evalueres etter ett år.

Ordførers forslag ble vedtatt mot  4 stemmer. 

 

Interpellasjon nr. 11 (2014)
Til    : Bystyret
Fra   : Ordfører 

Kopi :

  
Vår referanse Arkivkode Sted Dato
14/750 - 13   033 DRAMMEN 29.10.2014

Gratis buss lørdager- tiltak for å øke sentrumshandelen

Haydar Øzbal (Drammen Byliste) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 25. 
november: 

Drammen Byliste ønsker mer aktivitet i sentrum og er positive til all tiltak som kan øke 
sentrumsaktiviteten og sentrumshandelen.
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Vi er av den oppfatning at forslaget om gratis parkering i sentrum, som FrP/ Arbeiderpartiet 
tar opp igjen gjennom DT 22.oktober 2014 og som skal behandles i Bystyrets møte i 
november, ikke er en god nok løsning. 

Forslaget om gratis parkering vil forsterke de allerede eksisterende problemene med økt 
trafikk, samt føre til økt støy og støv i sentrumsområdene.

Store problemer må løses i felleskap, og Drammen Byliste er opptatt av god dialog mellom 
kommunen og sentrumsgårdeiere/ lokalt næringsliv for å styrke sentrumshandelen

Vi mener at nye tiltak ikke må gå på påkostning av miljøet og være framtidsrettet.

Vi har følgende forslag til tiltak:
- Drammen kommune tar initiativ til et samarbeid med de næringsdrivende i sentrum og 

BRAKAR hvor målet er å tilby gratis buss for alle, til og fra sentrum, lørdager fra kl 
10.00 – 16.00.

- Det er et mål at ordningen kan starte opp fra 1.desember 2014.
- Ordningen evalueres etter 3 måneder.

Vi mener at gratis buss til og fra sentrum vil bidra til økt sentrumshandel, mindre støy og støv 
og mindre belastning på veinettet. 

Svar:
Buskerud fylkeskommune har ansvaret for å finansiere drift av kollektivtrafikken. Det er 
fylkeskommunen som av dette bestemmer frekvens og pris på bussrutene. Kollektivtrafikken 
er allerede i dag betydelig subsidiert. 

Gratis buss er forsøkt i mange land og i flere norske byer, blant annet Bergen (2003) og 
Stavanger (2011). Erfaringene viser at antallet som reiser kollektivt går opp med billigere 
billetter, men antallet som kjører personbil går ikke tilsvarende ned.  Økningen i passasjerer 
skyldes at personer som vanligvis går eller sykler i stedet reiser kollektivt, og at de som 
allerede reiser kollektivt reiser mer.  I Stavanger reiste 11 % av gratispassasjerene ”for turens 
skyld”. 

Erfaring tilsier at pris til slutt vektlegges mindre enn frekvensen på avgangene og reisetid i 
forhold til å lokke bilistene over til buss. Intervjuundersøkelser i Buskerudbyområdet gir en 
indikasjon på dette ved at pris er vektlagt i snitt 15%.

Beregninger viser at gratis buss på lørdager mellom 10.00-16.00 vil koste ca. 3-4 mill. kr. pr år 
for rutene mellom bydelene og sentrum. Det meldes fra Brakar om at bussene er relativt godt 
benyttet i dette tidsrommet, og at ekstraavganger kan bli aktuelt hvis gratis buss innføres. 
Dette vil øke kostnadene. Det er lite sannsynlig at Fylkeskommunen som kollektivansvarlig 
vil betale dette beløpet, og man må forvente at Drammen kommune må dekke denne 
kostnaden selv. Effekten er erfaringsvis lav sett i forhold til prisen.

På dette grunnlag kan ikke jeg anbefale det fremlagte forslag.

Votering:



Side 85 av 85

Ved votering fikk forslag fra Haydar Øzbal, Drammen Byliste, 1 stemme og 
falt. Ordførers forslag ble vedtatt. 


