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FORSLAG TIL VEDTAK – RÅDMANNENS FORSLAG 
 

1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for 

perioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 

tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet.  

2. Investeringsbudsjettet for 2018 med finansiering vedtas slik det framkommer i 

investeringsoversikten.  

3. Merinntekter ved salg av bolig- og nærings- eiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye 

arealer avsettes til ubundet investeringsfond.  

4. Rådmannen gis fullmakt til å selge boliger som ikke anses egnet for den kommunale 

boligporteføljen. Netto salgsinntekt disponeres til å finansiere nye boliger. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntekter fra forsikringsoppgjør og inntekter fra salg av 

utrangerte biler, maskiner og utstyr til å finansiere investeringer for anskaffelse av biler, maskiner og 

utstyr til samme formål. 

6. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet 

«Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2018». 

7. Det godkjennes låneopptak på 842,7 millioner kroner for finansiering av investeringer i 2018. 

Rebudsjettering av investeringer fra 2017 vedtas i egen sak. 

8. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket 

merverdikompensasjon). 

9. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 180,0 millioner kroner for 2018 

hvorav 30 millioner kroner rebudsjetteres fra 2017 gjennom vedtak i egen sak. 

10. Trekkrettigheter i bank på 80,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske 

forpliktelser i løpet av året. 

11. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 

10,0 millioner kroner for 2018. 

12. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 12,0 millioner kroner til dekning av depositum og 

husleiegarantier ved NAV 

13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag 

og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 

14. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene 

som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse 

endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle 

forskriftene.  
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15. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd fremføres 

til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. 

16. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til grunn 

for refinansieringer i 2018. 

17. For eiendomsskatt gjelder: 

17.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2017. I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov 

om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 

2013. 

17.2 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt. 14.3 skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7,0 

‰ kfr. Eiendomsskattelovens § 11, 1 ledd. 

17.3 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med 

sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 4,1 ‰. Det gis et bunnfradrag på 200 000 

kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 200 000 kroner per 

fritidseiendom. For næringseiendom skal skatteøre være 6,5 ‰. 

7.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra 

a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller 

staten. litra b, Bygning som har historisk verde. 

17.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for 

eiendomsskatt: ”Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg”, 

gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 

17.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 5, litra h, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk 

og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og 

passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer.  
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Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) 

legger med dette frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til Revidert 

handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018-2021 og Budsjett 2018. Forslaget fremmes av 

Venstre i Formannskapets møte 23. november 2017. 

 

De politiske prioriteringer som fremgår i dette forslaget fremkommer som endringer til 

rådmannens forslag og de følgende endringer skal innarbeides i rådmannens forslag til 

Revidert handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018. 

 

Sentrumspartienes hovedprioriteringer  

Fredrikstad er i vekst. Byutviklingen har skutt fart, byen er attraktiv på mange områder og vi 

blir stadig flere innbyggere. Men vi har en arbeidsplassutvikling som ikke gir jobbmuligheter i 

egen by som står i forhold til befolkningsøkningen. Samtidig er vi en kommune med 

betydelige demografiske og økonomiske utfordringer, i en stadig mer usikker 

verdenssituasjon. Dette må vi ta høyde for i budsjettering og samfunnsplanlegging. 

 

Vi vil ruste Fredrikstad for en mer usikker fremtid. Sentrumspartiene mener vi må bruke 

kommunens begrensede midler der de behøves mest. Det er innbyggerne som alltid skal stå i 

fokus, og brukerne av kommunens tjenester må alltid komme først.  

 

 Vi har fokus på byutvikling og en mer miljøvennlig by 

 Vi styrker næringslivet for å skape nye arbeidsplasser 

 Vi setter barn og unges oppvekstvilkår i sentrum 

 Vi har sterkt fokus på omsorgen 

 Vi reduserer investeringstakten 

 Vi vil ha stram økonomistyring og stor omstillingsevne 

 

 

Omstilling, økonomi, forbedring av kommunens drift 

Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til alle innbyggeres beste. For å kunne 

gjøre det, også i fremtiden, må vi  

- Prioritere det viktigste 

- Gjøre så mye som mulig av det nyttige 

- Prioritere bort det som er minst viktig.  
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Viktige svar på utfordringene er omstilling, forbedring og effektivisering av kommunens drift. 

Det er et kontinuerlig arbeid i alle organisasjoner i dagens arbeidsliv. Stikkord her er blant 

annet innføring av ny teknologi digitalisering, nye arbeidsmetoder, enda bedre ledelse på alle 

nivåer, økt kunnskap og kompetanseheving, bedre innkjøpsrutiner, redusert sykefravær, 

bortprioritering av oppgaver og konkurranseutsetting av virksomhet som ikke utgjør 

kommunens kjerneoppgaver. Rådmannen signaliserer selv tydelig viktigheten av dette 

arbeidet, noe sentrumspartiene støtter helhjertet opp om.  

De tre sentrumspartiene deler rådmannens bekymring for den økonomiske utvikling, og i 

særdeleshet investeringsambisjonene. Vi er av den oppfatning at Fredrikstad i for lang tid har 

blitt drevet med store og ekspansive investeringer som har gjort at gjeldsgraden har eskalert 

for mye. En samlet gjeld på over 6 milliarder kroner vil i løpet av handlingsplanperioden stige 

med ytterligere 1,8 milliarder. Dette er svært bekymringsfullt. Renter og avdrag trekker 

allerede i dag betydelige summer fra kommunens driftsmidler, og dette vil øke dramatisk i 

løpet av handlingsplanperioden. Ved sannsynlige renteøkninger, kanskje i nær fremtid, vil 

belastningen kunne bli svært stor på kommunens allerede stramme driftsrammer  

Investeringer som bidrar til å styrke byen og kommunens kjernetjenester må gjøres, men vi 

må vise moderasjon i pengebruk, strengere prioriteringer, ha større evne til omstilling og 

forbedringer av driften og redusere den svært ambisiøse investeringstakten Vi må ikke drive 

kommunen over evne, slik at vi på sikt ikke klarer å gi de beste oppvekstvilkår for barn og 

unge, opprettholde god og trygg omsorg for våre eldre, og gi gode tjenester til innbyggerne i 

Fredrikstad. En varslet investeringsstopp etter 2021 er alvorlig, og vi må ta grep nå for å 

forhindre en slik utvikling. 

 

Arbeidsplassutvikling, næringsliv og eiendomsskatt 

Det å ha nok og interessante arbeidsplasser for innbyggerne i Fredrikstad er en av våre 

største utfordringer. Økt verdiskapning i Fredrikstad-samfunnet, nye virksomheter og flere 

arbeidsplasser må være den viktigste satsningen i samspillet mellom kommune, næringsliv 

og fellesskapet for øvrig, i årene som kommer.  

Vi må gi gode rammer for etablerte bedrifter og virksomheter samtidig som det er svært 

viktig også å støtte opp om oppstartsbedrifter. Vi ønsker en tydelig gründersatsning. Vi 

ønsker å etablere et gründerhus i sentrum av Fredrikstad, og sørge for at en gründerpris er 

på plass i perioden. 

De tre partiene ønsker et sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen. I det bildet 

er tett samarbeid i Nedre Glomma-regionen, med sitt felles bo- og arbeidsmarked, helt 

nødvendig. Det må gis rammer som gir flere arbeidsplasser i privat sektor. Det er et arbeid 

som må være synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Partiene mener at tildeling fra 
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næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser og tildelinger fra 

fondet bør være underlagt en langsiktig strategisk satsning.  

De tre sentrumspartiene er enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn 

redusert eiendomsskatt. Eiendomsskatt gir økt handlingsrom for kommunal drift, men gjør 

det mindre attraktivt å bygge og investere, derfor mener vi eiendomsskatten ikke bør settes 

ytterligere opp i handlingsplanperioden enn rådmannens forslag. Vi holder derfor skattøret 

på 4,1‰. Sentrumspartiene mener allikevel at det er viktig å gi eiendomsskatten er mer sosial 

profil. Vi ønsker å se på dette gjennom økonomiarbeidet som starter opp i 2018.  

De tre sentrumspartiene mener en moderat redusert eiendomsskatt på næringseiendom er 

et signal fra kommunens side at vi ønsker nye bedrifter velkommen, og vil gi gode 

rammevilkår for næringslivet. Vi legger derfor inn en reduksjon av eiendomsskatten på 

næring fra 7 til 5 promille (en reduksjon med 0,5 promille årlig). 

 

Byutvikling, miljø og klima  

Fredrikstad må ta sin del av ansvaret for å løse verdens klima- og miljøutfordringer. De tre 

sentrumspartiene mener Fredrikstad skal bli en foregangskommune. Grønn tenkning og 

handling må inngå i alle ledd i kommuneorganisasjonen, fra innkjøp, til daglig drift, til 

prosjekter, tjenesteyting og alt annet kommunen driver med.  

Vi mener Fredrikstad kommune må sitte i førersetet i byutviklingen. Som planlegger må 

kommunen ha nok kapasitet til å holde «trykket oppe» for å få mest mulig effekt av den 

positive byutviklingen som skjer, og skal skje i årene fremover. Vi må evne å holde fremdrift i 

alle de store prosjektene, slik at de blir optimale for byen. Sentrumspartiene ønsker derfor å 

styrke etat byutvikling med tanke på dette arbeidet. 

En by med mer plass for mennesker og mindre biltrafikk er en vennligere by. Undersøkelser 

viser at gående og syklende handler mer i et bysentrum enn bilister. Vi ønsker flere bilfrie 

eller «sharded space»-løsninger i sentrum. Dette er et arbeid som vi vil starte i perioden. Det 

må på plass straksløsninger for å få ned luftforurensningen fra bilparken. 

 

Vedlikehold av kommunens bygningsmasse tjener miljøet. Vern og vedlikehold av allerede 

eksisterende bygningsmasse fremfor nybygging gir stor klimagevinst.  
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Prioriteringer innenfor seksjonene 

En stram kommuneøkonomi medfører at det må gjøres klare prioriteringer. Omstilling med 

tanke på driftsforbedringer må gjøres i alle seksjoner. Kommunen drives etter mål- og 

rammestyring, og det overlates til rådmannen å gjøre dette arbeidet innenfor hver enkelt 

seksjon, innenfor de vedtatte rammer. Tjenester til de mest sårbare brukergruppene bør 

skjermes. 

Sentrumspartienes styrkinger til gitte satsningsområder er markert under hver seksjon. De 

andre satsningene skal prioriteres innenfor vedtatt ramme, i form av omprioriteringer.  

 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 

Arbeid med de store by- og næringsutvklingsprosjektene må prioriteres høyt de kommende 

årene. Slik kan Fredrikstad enda bedre nyttiggjøre seg veksten og mulighetene den gir for 

utvikling av byen. Klima- og miljøarbeid skal stå sentralt i kommunens drift, og seksjonen har 

et særlig ansvar. 

Vi anser frivillige organisasjoner som svært viktige samarbeidspartnere for kommune og 

lokalsamfunn. Økt støtte og medvirkning med frivilligheten vil bli helt sentralt for å løse 

fremtidens utfordringer. Vi anser kirker og menigheter som viktige verdileverandører og 

aktører i samspill med kommunen for forebygging og utfordringer for hjem, ungdom, 

miljøutfordringer og enkeltmennesker i krise, samt som kulturaktør.  

Rammen styrkes med 8 millioner gjennom handlingsplanperioden. 

Følgende prioriteres gjennom rammestyrkning: 

- Etat for næring- og byutvikling styrkes for å håndtere store byutviklingsprosjekter og 

regulerings- og plansaker knyttet til dem  

- Tilskudd/søknadspotten til frivillige kulturaktører økes med 0,5 millioner 

- Kulturminnefondet tilføres 0,5 millioner årlig  

 

Følgende skal prioriteres innenfor rammen: 

- Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til 

tiltak som vil redusere klimagassutslipp eller andre miljørettede tiltak 

- Byggeskikkpris gjennomføres  

- Klimabudsjett og klimaregnskap innføres som styringsverktøy for Fredrikstad 

kommune. Fredrikstad kommune bør bli klimanøytral innen 2025.  

- Utredning av et innovasjonsselskap for Fredrikstad  

- Tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager innføres for etablerere 
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- Etablere gründerhus i sentrum i samarbeid med næringsliv og relevante 

organisasjoner 

- Nye utbyggingsprosjekter i regi av Fredrikstad kommune underlegges BREEAM- 

sertifiseringskrav. Det innebærer et vesentlig fokus på miljøaspektet både under 

bygging, for livskvaliteten i nye bydeler, og den helhetlige planlegging, blant annet 

nærhet til kollektivtransport.   

 

Seksjon for teknisk drift 

Arbeid med byutvikling og store og komplekse prosjekter vil i årene som kommer medføre 

ekstra press på teknisk. Dette arbeidet skal også ha høy prioritet i seksjonen gjennom den 

kommende fireårsperioden.  

De tre partiene mener det er svært viktig å styrke det generelle vedlikeholdet av kommunens 

bygningsmasse og annen eiendom. Dette skal ha høy prioritet innenfor rammene til 

seksjonen. Vedlikehold og reparasjon fremfor store investeringer vil lønne seg på sikt. 

Rammen økes med 4 millioner gjennom handlingsplanperioden. 

Følgende prioriteres gjennom rammestyrkning: 

- Gjennomføre brannsikringstiltak i Gamlebyen iht bestilling. Det avsettes 1 million årlig til 

dette arbeidet 

 

Følgende skal prioriteres innenfor rammen: 

- Vedlikehold av kommunale bygninger  

- Et særlig fokus på byforskjønnelse og grønne områder i sentrumsnære prosjekter 

- Utrede og igangsette arbeidet med flere bilfrie gater og «shared space»-løsninger i indre 

bykjerne 

- Avvikle bruk av fossil energi til oppvarming av kommunale bygg  

- Prioriterte godt inneklima i kommunale formålsbygg  

- Teste ut førerløse busser med tanke på nye løsninger i sentrumsområdet så snart det er 

teknisk mulig.  

 

Seksjon for utdanning og oppvekst  

Kunnskap og utdanning er svært viktig for Fredrikstad. Helt fra barnehage til videregående 

skole skal barn og unge møtes med varme, kreativitet og høy kvalitet i undervisningen. Tidlig 

innsats og forebygging er sentralt for å løfte levekår, jevne ut forskjeller og sørge for en god 

sosial integrering i Fredrikstad-samfunnet. Rådmannen uttrykker sterkt bekymring for 

knappe rammer til å gjennomføre tiltak for tidlig innsats og forebygging. Vi deler denne 

bekymringen og ønsker en betydelig styring av rammene til seksjonen.  
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Sentrumspartiene vil ha et sterkere fokus og et mer altomfattende og planmessig arbeid med 

forebygging og tidlig innsats. En økning i befolkningen gir også økt antall barn som gir økt 

press på barnehage- og skolekapasiteten. Store investeringer skal gjøres i oppvekstsektoren, 

og vi støtter gjennomføringen av disse. 

Vi ønsker å innføre gratis SFO for barn i familier med vedvarende lav inntekt. Samtidig ser vi 

press på barnevernet som også må prioriteres høyt.  

Vi gir en generell styrking av utdanning- og oppvekstsektoren med 60 millioner gjennom 

handlingsplanperioden, med 15 millioner hvert år.  

Følgende prioriteres gjennom rammestyrkning: 

- Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal ha særlig sterkt fokus. Vi ønsker å 

reversere rådmannens foreslåtte kutt  

- Øke innsatsen og ha særlig forebyggende arbeid i «røde levekårsområder» 

- Gratis SFO for familier med vedvarende lav inntekt innføres  

- Hjem-skole-samarbeidet (KFU, FUB og FAUer) styrkes med 600.000 årlig innenfor 

rammen som øremerkes deltids rådgiver/koordinatorstillinger 

 

Følgende prioriteres innenfor rammen: 

- Prioritere norskundervisning blant arbeidsinnvandrere og asylsøkere 

- Utrede å gjøre samarbeidsutvalg til driftstyrer for skoler og barnehager 

- Kartlegge forskjellen i sykefravær mellom kommunale og private barnehager.  

- Arbeide for å få flere mannlige ansatte i barnehager og skoler 

- Igangsette arbeid med å anlegge skolehager 

- Forsøk med flere fremmedspråk ved utvalgte ungdomsskoler (eksempelvis kinesisk, 

japansk, arabisk eller tegnspråk)  

 

Seksjon for helse og velferd 

Fredrikstad står overfor utfordringer i årene som kommer med en befolkning som blir alt 

eldre. For å møte disse utfordringene må det fortsatt gjøres strenge prioriteringer i 

seksjonen.  

Sentrumspartiene støtter utbygging og av nye sykehjemsplasser i Onsøy, søknad om 

investeringsmidler til nytt kortidssenter og Østsiden 2 i perioden slik at de kan driftes fra 

2021. Dette vil medføre et stort løft for seksjonen, samtidig som det også gir press og må 

føre til omprioriteringer i årene fremover.  
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Det er viktig å øke antall dagsenterplasser, få flere korttidsplasser og styrke legetilbudet ved 

sykehjemmene. Vi mener flere stillinger i hjemmesykepleien vil få ned sykefraværet, og være 

et godt omstillingstiltak, og skal prioriteres innenfor rammen.  

Rådmannen har tilført seksjonen betydelig rammestyrkning fra tidligere handlingsplaner, og 

vi holder rammen uforandret i forhold til rådmannens forslag. 

Følgende prioriteres innenfor rammen: 

- Vi ber rådmannen skaffe tallmateriale for psykose blant ungdom  

- Rådmannen bes utrede økt utnyttelse av dagens sykehjem, eksempelvis utnyttelse av 

store enkeltrom til dobbeltrom 

- Vi ønsker å styrke jordmortjenesten, særlig med tanke på hjemmebesøk 

- En gjennomgang av helsesøstertjenesten ved skolene skal gjennomføres med tanke å 

løfte denne tjenesten 

- Vi ønsker et differensiert sykehjemstilbud som inkluderer alderspsykiatrisk avdeling, 

sykehjemsavdeling for rusmisbrukere og et interkommunalt tilbud for huntington-

pasienter 

- Nytt dagsenter og dagavdeling opprettes 

- Styrke Helsestasjon for ungdom 

- Etablere sprøyterom i Fredrikstad 

 

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling 

Rådmannen har igangsatt arbeid med å se på omstilling og forbedringer i organisasjonen. 

Dette blir et svært viktig arbeid fremover, og et arbeid som vil måtte gjøres i alle seksjoner. 

Seksjonen vil naturlig ha en sentral rolle i dette arbeidet. Rammen økes med 2 millioner 

fordelt på de to første årene i handlingsplanperioden for å styrke dette arbeidet.  

Følgende prioriteres innenfor ny ramme: 

- Arbeid med gjennomgang av økonomi og forbedring av kommunens drift styrkes i 

2018 og 2019 

 

Følgende prioriteres innenfor rammen: 

- Rådmannen bes utarbeide forslag om konkurranseutsetting av tjenester som ikke er 

kommunale kjerneoppgaver 

- Kommunen skal ha en investeringsstrategi som ikke lenger satser på fossilt, men mer 

på grønne investeringer. Fredrikstad kommunes finansinvesteringer trekkes ut av 

fossilsektoren. 
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Kirkelig fellesråd 

Sentrumspartiene beholder rammen uforandret i forhold til rådmannens forslag. 

Investeringsrammen økes med 1 million. 

Verbalforslag: 

- Det arbeides videre med menighetssenter i Vestbygda 

 

 

Investeringer og avsetninger 

Med bakgrunn i økte investeringsanslag og ekspansiv investeringspolitikk gjennom flere år 

mener vi det er helt nødvendig å redusere en del investeringer i forhold til rådmannens 

forslag. Sentrumspartiene støtter hovedtrekkene i rådmannens investeringsplan for 

seksjonene utdanning og oppvekst og helse og velferd, og mener disse investeringene må ha 

forrang.  

På det nåværende tidspunkt mener vi det er uforsvarlig å starte byggingen av Arena 

Fredrikstad innenfor denne handlingsplanperioden. Investeringsfond på 60 millioner avsatt 

for Arena-utbygging overføres som investeringsfond til formålsbygg skole- og barnehager.  

Vi mener disse investeringene må reduseres eller utsettes til etter 2021 (fullstendig oversikt 

over endringer i tabell over investeringer). Det utgjør reduserte brutto investeringer med 698 

millioner gjennom handlingsplanperioden i forhold til rådmannens forslag: 

- Arena Fredrikstad 

- Ridesenter Bekkevold 

- Oppgradering Gamlebyen fengsel 

- Tårnet Isegran (redusert fra 6 mill til 2 mill) 

- Dampskipsbrygga (redusert fra 21,3 mill til 10 mill) 

- Ny bro Isegran (redusert fra 12 til 2 mill) 

- Floaveien (redusert fra 18 mill til 8 mill) 

 

Vi mener det er uheldig å redusere avdragene på lån med 10 millioner. Vi oppjusterer 

avdragsbetalingen med 5 millioner ift rådmannens forslag i 2020 og 2021. 

 

På tross av et stramt budsjett mener vi det er nødvendig å avsette fondsmidler til egenkapital 

for senere investeringer i handlingsplanperioden. Fond avsatt til investering i Arena 

Fredrikstad (60 millioner) skal overføres som investeringsfond til formålsbygg oppvekst. 
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Vi ønsker å avsette 10 millioner til et «buffer-fond» fra investeringsfond avsatt til Arena 

Fredrikstad for uforutsette utgifter i oppvekstsektoren, som kan få store konsekvenser for 

utsatte grupper (eksempelvis barnevern, tidlig innsats). 

 

Øvrige verbalforslag   

 Arbeide videre med dialog og dynamisk sikkerhet 

 Prosjekt med «Urban dyrking» igangsettes  

 Plan for byforskjønnelse utarbeides 

 Arbeids for å realisere et «Hovland kultursenter» 

 Vi ønsker å jobbe for et treningsfelt for status «Klar» for lokalt HV 
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Driftsbudsjett 

Inndekning 

Rådmannen er tradisjonelt forsiktig i vurderingen av skatteinngang og rammetilskudd. Siden 

de økonomiske utsiktene i Norge er mer usikre enn før velger vi å ikke gjøre endringer i mer 

positiv retning her.  

Endringer i driften, mill kr 2018 2019 2020 2021 

Redusert bunnlinje 17,6 16,8 9,0 -0,2 

Ytterligere omstillingsgevinst i 

seksjonene  

-8 -25 -50 -75 

 

 

Justering i rammene til seksjonene (justert ift rådmannens forslag, mill kr) 

 2018 2019 2020 2021 

Seksjon for økonomi og org.utvikling 1 1 0 0 

Seksjon for oppvekst 15 15 15 15 

Seksjon for helse og velferd 0 0 0 0 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 2 2 2 2 

Seksjon for teknisk 1 1 1 1 

Sum økte rammer 19 19 18 18 
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Nettorammer i millioner kroner Regnskap Just.bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Fra 2018  i 2018-kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inntekter     
    

Skatt -1 889,9 -1 895,3 -2 041,7 -2 041,7 -2 041,7 -2 041,7 

Rammetilskudd   -1 973,7 -2 077,8 -2 103,9 -2 103,9 -2 103,9 -2 103,9 

Realvekst frie inntekter       -41,5 -83,3 -135,6 

Eiendomsskatt   -242,1 -249,4 -254,6 -254,2 -250,3 -245,3 

Sum frie inntekter -4 105,7 -4 222,5 -4 400,2 -4 441,2 -4 479,2 -4 526,5 

Bundne utgifter         
  

Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2017 122,2 130,8 119,2 127,4 142,7 152,6 

Renteinntekter -58,3 -49,2 -45,9 -47,8 -51,6 -55,5 

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2017 216,4 248,8 238,7 237,3 241,6 241,6 

Kapitalutg. nye investeringer fra 2018 0,0 0,0 4,1 25,0 49,6 82,9 

Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2018 0,0 0,0 5,6 22,3 38,0 47,0 

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -116,4 -131,5 -135,9 -157,8 -175,3 -180,2 

Kompensasjonstilskudd - stat -18,1 -17,6 -16,9 -15,7 -15,0 -14,5 

Overføring fra FREVAR KF -7,5 -8,0 -8,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Utbytte -13,8 -15,0 -18,0 -20,0 -20,0 -20,0 

Sum netto kapitalkostnader 124,5 158,3 142,9 160,7 200,0 243,8 

Diverse fellesutgifter   -28,3 -69,9 79,4 103,0 98,5 100,5 

Omstilling/effektivisering 0,0 0,0 -8,0 -25,0 -50,0 -75,0 

Til kirketjenester 38,1 40,5 41,6 41,0 40,9 40,9 

Andre trossamfunn 5,8 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 

Sum 15,5 -23,6 118,9 125,0 95,5 72,4 

Til disp. drift og investeringer -3 965,6 -4 087,8 -4 138,4 -4 155,5 -4 183,7 -4 210,2 

 
    

    
NETTO UTGIFTSRAMMER:     

    
Økonomi og organisasjonsutvikling 176,7 186,6 193,8 199,7 195,7 198,5 

Kultur, mljø og byutvikling 150,3 167,8 155,4 154,0 153,8 153,8 

Teknisk drift 393,8 403,9 421,7 410,0 409,4 413,0 

Utdanning og oppvekst 1 498,7 1 516,3 1 574,5 1 574,8 1 576,2 1576,1 

Helse og velferd 1 558,3 1 672,7 1 775,0 1 798,8 1 819,8 1840,3 

Sum   3 777,8 3 947,3 4 120,3 4 137,3 4 154,8 4 181,8 

Korr. interne finans.tran.             

Netto internt driftsresultat -187,8 -140,5 -18,0 -18,2 -28,9 -28,4 

 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 38,0 136,1 4,5 4,2 8,9 8,4 

 - Disposisjonsfond Byjubileet -1,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 7,0 13,5 14,0 20,0 20,0 

Disp. netto internt driftsres. -151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 
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Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021

Felles investeringer 7,6            24,5          16,3          6,3            6,3            

Kulturtjenester 5,0            53,9          14,2          28,9          (0,0)           

Teknisk drift 59,6          142,1       142,1       123,7       122,5       

Helse og velferd 98,0          201,1       150,1       297,0       241,8       

Oppvekst 20,2          204,5       272,7       355,8       108,8       

Kirketjenester 10,0          14,0          13,0          10,0          10,0          

Egenkapital innskudd KLP 16,0          17,6          19,4          21,3          23,4          

Sum netto investeringer 216,4       657,6       627,7       843,0       512,7       

Fra investeringsfond 16,0          17,6          19,4          21,3          23,4          

Fra disposisjonsfond -            15,0          -            -            60,0          

Overføring fra drift (IT inv.) 7,0            15,0          20,0          25,0          15,0          

Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond)   1,3            1,3            1,3            0,6            0,5            

MVA-kompensasjon 36,5          117,6       143,4       170,2       127,9       

Lånebehov 155,6       491,1       443,6       625,9       285,9       

Selvfinansierte investeringer   

VAR 50,8          225,4       172,7       156,3       151,0       

Teknisk drift -            2,7            1,0            1,0            1,0            

Eiendomsutvikling 10,8          8,8            28,8          3,6            3,6            

Boligstrategi (BOSO) 81,6          84,8          77,4          75,4          38,6          

Sum netto selvfinans 143,2       321,7       279,9       236,3       194,2       

MVA-kompensasjon 1,1            1,0            5,2            9,6            0,0

Salgsinntekter - vann og avløp 2,0            2,0            2,0            2,0            2,0            

Investeringsfond bolig/næring 6,8            -21,2 4,8 -15,4 -0,4 

Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling  4,0            30,0          24,0          19,0          4,0            

Lånebehov 129,3       309,9       243,9       221,2       188,6        


