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BYSTYRETS VEDTAK 
 
Bystyrets vedtak 7.12.2017 – saksnummer 2017/8364: 
 
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 på side 
30.  
 

2. Investeringsbudsjettet for 2018 med finansiering vedtas slik det framkommer i 
investeringsoversikten på side 35 og i vedlegg 2.  
 

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» samt partienes forslag til endring. 
 

7. Det godkjennes låneopptak på 844,7 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.  
 

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: 
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17.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2018. 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. 17.3 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 
 

17.4 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.  
 

18. Bystyret ber om at de strategier som vedtas under de ulike seksjonene innarbeides i endelig 
dokument og videreføres i handlingsplanperioden. 
 

19. Etter budsjettavtale på Stortinget, styrkes rammene til seksjonene som beskrevet i tabell 
nedenfor. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide mindre justeringer når endringene blir 
endelig beregnet og til å justere mindre endringer i forholdet mellom rammetilskudd og 
skatteinntekter, forutsatt nøytral konsekvens. 
 

(endringer i 1000 kroner)   

Økt inntektsgrense gratis kjernetid barnehage 338  Seksjon for utdanning og oppvekst 

Opptrappingsplan rus 1 378 Seksjon for helse og velferd 

IKT i grunnopplæring 734 Seksjon for utdanning og oppvekst 

Helsesøstre, skolehelse og helsestasjoner 1 482  Seksjon for utdanning og oppvekst 

Frivillighetsstasjoner 44  Seksjon for helse og velferd 

SUM – finansiering  3 976 Økt rammetilskudd 
 

 
Verbalforslag og bestillinger: 
Seksjon for Teknisk drift:  
1. Rådmannen bes snarest foreta en ny vurdering av søppelhåndteringen i sentrum, blant 

annet sett i lys av stor økning i antall besøkende. Det er også behov for å vurdere om 
utforming og design står i stil til attraktivitetsmål for sentrum. 

2. Rådmannen bes vurdere bruk av ungdom i sommerjobb til ugressbekjempelse i Gamlebyen 
og sentrum. 

3. I sak 96/2008 ble en omlegging av 132kV regionalnett kraftlinje Kolstad 2 på strekning 
Gatedalen – Årum beregnet til å koste 20 millioner kroner, indeksjustert til 2016 tall 23,5 
millioner. Bystyret ber rådmannen verifisere tallene i samarbeid med Hafslund eventuelt 
NVE. 

4. Rådmannen bes legge fram sak om utbygging av bypark/Høgskolepark med utgangspunkt i 
tekstlig omtale under kapittelet om teknisk drift. 

5. Rådmannen bes vurdere økt egenregi gjennom oppbemanning av 
vaktmestertjeneste/vedlikeholdspersonell i forbindelse med framlegging av en helhetlig 
vedlikeholdsstrategi/plan. 

6. Bystyresalen i rådhuset i Gamlebyen trenger innvendig oppussing. Rådmannen bes om å 
prioritere dette. 
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Seksjon for Kultur, miljø og byutvikling:  
7. Rådmannen bes, i forbindelse med store utbyggings/plan-saker, foreta en gjennomgang 

av om grensesnitt mellom politisk involvering og avklaringer i tidlig fase er tilfredsstillende, 
og om de administrative rutinene sikrer påleggene som er gitt i regjeringens dokument 
«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging». 

8. Rådmannen bes utrede stimuleringstiltak for å få studenter til å få folkeregistrert adresse 
som innbyggere i kommunen. Kommuner som Ås og Gjøvik har innført tiltak. Innspillet 
kommer fra studentrådet og er behandlet der i sak 12/17. 

9. Fredrikstad kommune utvider sitt samarbeid med Sarpsborg kommune om innovasjon og 
næringsutvikling, samt videreutvikling av et godt offentlig drevet tjenestetilbud for våre 
innbyggere der det er naturlig.  

10. Rådmannen bes legge fram en egen sak for kultur- og miljøutvalget om «Bybibliolab». I 
saken bør rådmannen skissere ulike løsninger som blant annet en nedskalert versjon med 
en forenklet bylab, samt eventuelt samarbeid med eksterne aktører. 

11. Rådmannen bes om i større grad å bruke medvirkningsmodeller som beskrevet i Håndbok 
for innbyggerdialog i forbindelse med nye investeringstiltak. Særlig i forbindelse med 
prosjekter som involverer barn og unge. 

 
Seksjon for Utdanning og oppvekst:  
12. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et bærekraftig tilbud med Ny-Vigra i 

samarbeid med Blå Kors Fredrikstad hvor samarbeid med andre kommuner, andre 
finansieringskilder samt egenbetalinger vurderes. Resterende midler til drift i 2018 
avsettes i revidert budsjett våren 2018 (HOV og UO samarbeider i saken). 

13 Rådmannen bes om å utrede ny organisering av seksjon for Utdanning og oppvekst i tett 
samarbeid med ansattes organisasjoner. Målet er en mer enhetlig struktur slik at samtlige 
virksomheter legges inn under etatssjefsfunksjon til det beste for barn og unge i 
Fredrikstad. 

14. Rådmannen bes om å kartlegge forebyggende tiltak innen psykisk helse i seksjon for 
utdanning og oppvekst, samt fremme tiltak til forbedringer. 

 
Seksjon for Helse og velferd:  
15. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne med 

mål og tiltak for å bedre levekårene.  
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INNLEDNING 
 
I Vedtatt Handlingsplan 2018 – 2021 og Budsjett 2018 ligger rådmannens forslag til grunn for 
arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument.  
 
Verdivalg  
Vår politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende 
lokaldemokrati, en bærekraftig utvikling, et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus på 
demokratiutvikling og åpenhet. Vi vil at Fredrikstad skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn 
med plass til alle.  
 
Vi vil at Fredrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn 
bygget på solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. 
En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redskapet for å nå vårt mål om 
å levere tjenester av god kvalitet, og for å bidra til vekst og utvikling i privat sektor. Derfor sier vi:  
 

 Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende 
velferdstjenestene som skole og omsorg. 

 Nei til salg av kommunale selskaper. 

 Et klart og utvetydig ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, omsorgstjenestene og 
kulturtilbudet i stedet for skattekutt. 

 Et klart og utvetydig ja til at nærings- og arbeidslivet har krav på forutsigbare kommunale 
rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. 

 Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og miljøtiltak prioriteres. 

 Ja til å bevare søndagen som den er uten flere søndagsåpne butikker. 

 Ja til trygghet for de ansatte og nei til økt bruk av midlertidige ansettelser. 

Klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høyere levealder og ny teknologi, internett og økt 
reisevirksomhet påvirker vår hverdag, og gjør at vi stiller nye og andre krav til hvordan kommunen og 
fylkeskommunen vår skal fungere. Kunnskap vil være en avgjørende forutsetning for utviklingen av 
framtidas Fredrikstad:  
 
Fredrikstad skal være kunnskapsbasert. Vi skal hele tida ha velferdstjenester som er i endring. Som 
tar opp i seg nye behov og nye virkemidler. Som er fleksible og tilpasset den enkeltes behov. Vi skal 
være teknologioptimistiske, og spre gode erfaringer med nye måter å organisere arbeidet på.  
 
Fredrikstad skal være kunnskapsrikt. Da må vi sørge for å rekruttere og utvikle kompetente 
arbeidstakere. Vi må ha respekt for den fagkompetansen de ansatte i kommunen besitter, og sørge 
for at den blir tatt i bruk når samfunnet og framtidas tjenester utvikles.  
 
I utviklingen av Fredrikstad kommune skal vi være kunnskapssøkende. Vi vil ha alle de som tilhører 
lokalsamfunnet med på å utvikle Fredrikstad. Vi vil som folkevalgte og partier invitere innbyggerne inn 
i diskusjonene. Innbyggerne er Fredrikstad. Vi vil derfor skape gode arenaer for innflytelse og 
deltakelse, slik at alle som bor i Fredrikstad kan bidra i den videre utviklingen. Vi har satt i gang et 
prosjekt for å bygge kunnskap og foreslå tiltak for å øke valgdeltakelsen.  
 
Fredrikstad er en by med levekårsutfordringer. Det er store geografiske forskjeller. Bystyret legger 
kommuneplanens mål om at folkehelse og levekår skal forbedres kraftig og at sosiale helseforskjeller 
skal utjevnes til grunn. Det er ambisiøse mål som må følges opp med konkret handling.  
 
Fredrikstadsamfunnets hovedutfordring er at antallet arbeidsplasser ikke vokser i takt med 
befolkningsveksten. Arbeid til alle vil være vårt hovedmål, slik at alle kan bidra til samfunnsutviklingen 
i framtidas Fredrikstad. Vi må også se ut over kommunegrensene og bidra til et konstruktivt 
samarbeid for å få flere arbeidsplasser i hele Nedre Glommaregionen og Østfold fylke.  
 
Begge utfordringene ovenfor vil være sentrale i rullering av kommuneplanen. 
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Økonomi  
Hvis vi skal nå målene vi setter oss så er det helt avgjørende at vi fortsatt har orden i 
kommuneøkonomien. Handlingsplanen er ambisiøs på vegne av oss selv men ikke minst på vegne 
av fredrikstadsamfunnet. Det er derfor nødvendig med en solid finansiering av kommunens økonomi. 
Som rådmannen peker på gir overføringene fra staten over statsbudsjettet oss allerede fra 2018 
utfordringer opp mot både drift og investeringer. Bystyret støtter i hovedsak rådmannens forslag til 
tiltak. Det er lite som tyder på at situasjonen vil bedres med sittende regjering.  
 
Det ligger offensive omstillings- og effektiviseringstiltak inne i rådmannens forslag, som Bystyret 
stiller seg bak. Det forventes at fallende produktivitet på de tunge tjenesteområdene jamfør ASSS-tall 
blir grundig analysert i den varslende gjennomgangen av kommunens økonomi. Vi peker også på sak 
om opprettelse av et kommunalt eiendomsselskap for å øke egenkapitalevnen som et viktig 
virkemiddel for å skape økonomisk handlingsrom.  
 
Eiendomsskatten økes ikke utover lønns- og prisvekst. Vi ber rådmannen legge til grunn 
indeksjustering av skattebeløpet huseierne betaler i kommende budsjetter.  
 
Rådmannen foreslår investeringsstopp fra 2022. Det foreslås høy investeringstakt i perioden. 
Rentenivået tilsier fortsatt at det er rimelig å lånefinansiere gode tiltak. Vi følger gjeldsutviklingen tett 
og støtter på nåværende tidspunkt en slik tilnærming.  
 
Bystyret peker også på de strategier som angir retningen for kommunen i framtida. I inneværende år 
er både arbeidsgiver- og innovasjonsstrategi vedtatt i Bystyret, og digitaliserings- og kompetanse- og 
rekrutteringsstrategi er neste ut. Det er forventninger til at disse strategiene, sammen med den 
offensive satsningen på velferdsteknologi, vil bidra til å skape økonomisk handlingsrom i årene som 
kommer. Smarte Fredrikstad lener seg ikke tilbake etter å ha blitt kåret til Norges mest attraktive by 
og årets bysentrum i 2017!  
 
Evnen til å gjennomføre mål og tiltak vi har satt oss fore er avhengig av at kommunens økonomi går i 
balanse. Vi vil til enhver tid arbeide for en kommuneøkonomi som sikrer et varig godt, lokalt 
velferdstilbud. 
 
Hovedprioriteringer i budsjettet  
Det er en forutsetning å ha orden i økonomien for at kommunen skal kunne levere velferdstjenester til 
innbyggerne. Skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene. Vi 
viderefører satsingene fra handlingsplanen vedtatt i juni og prioriterer styrking av fellesskapet.  
 
Helse og velferd prioriteres i perioden. Utbygging, rehabilitering og drift av heldøgns bo- og 
omsorgsplasser er vår hovedprioritering i perioden. Plan for heldøgns omsorg 2018-2040 vil foreligge 
i løpet av 2018. Planen vil definere målene for dekningsgrader og hvilke tiltak som skal gjennomføres 
for å kunne møte de demografiske utfordringene med økende antall eldre i begynnelsen av neste 
handlingsplanperiode.  
 
Oppvekst er den seksjonen som vi styrker mest i budsjettet. Vi legger vekt på en sosial profil. 
Bystyret har som mål å øke lærertettheten, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Dette 
viser vi i dokumentet ved å tilføre betydelige midler til lærerårsverk. Styrking skal brukes målrettet for 
å oppfylle lese-, skrive- og regneløftet. Levekårsutsatte soner prioriteres.  
 
Vi innførte gratis ferge i kommunen fra 1.1.2013. Dette er et virkemiddel som Bystyret ønsker å 
videreføre og utvikle for å bedre miljøet i byen vår, styrke folkehelsa, og dermed bidra både til at 
klimaet og trafikksikkerheten bedres. Fergetilbudet ses som en integrert del av gang – og 
sykkelveinettet vårt, og skal derfor være gratis for alle som bruker det. Fergetilbudet har blitt svært 
attraktivt og midler til anskaffelse av elektrisk ferge ligger inne i 2018 og utredning av mulig elvemetro 
er neste steg. Bystyret er positiv til at fergetilbudet vurderes utviklet ytterligere gjennom blant annet 
bruk av belønningsmidler i handlingsplanperioden.  
 
Andre tjenesteområder styrkes også sammenlignet med rådmannens budsjett. Dette kommenteres 
nærmere lengre ned under de forskjellige seksjonene. Bystyret antyder hva styrkingene til det enkelte 
utvalg kan benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering 
innenfor sin ramme. 
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RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR 
 

Rådmannens innledende kommentar er ikke justert etter Bystyrets vedtak. 

 

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert handlingsplan for perioden 2018-2021 og 
budsjett 2018. Revidert plan bygger på og viderefører handlingsplanen Bystyret vedtok i juni med 
oppdaterte rammebetingelser for frie inntekter, pensjon, finansposter og etterspørsel etter tjenester.   
 
Oppdatert status viser tydelig at Fredrikstad kommune står foran et endrings-/omstillingsbehov som 
må starte i 2018 for å få effekt utover i planperioden. Gjennom statsbudsjettet er inntektssiden 
strammet inn i forhold til handlingsplanen i juni samtidig som etterspørsel etter tjenester og 
demografiutvikling krever nye prioriteringer. Regjeringen legger opp til mindre bruk av oljeinntekter i 
statsbudsjettene framover, og kommunesektoren må ta sin del av innstrammingene av norsk 
økonomi som dette innebærer. Fredrikstad kommune er ikke noe unntak.  
 
Fremtidige forventede innstramninger av kommuneøkonomien sett opp mot forventet behovspress på 
ulike tjenesteområder, betyr at vi må få mer ut av hver krone i vår egen tjenesteproduksjon og ved 
våre kjøp fra eksterne leverandører. 
 
Inntektsrammen som staten overfører gjennom statsbudsjettet, gir oss allerede fra 2018 store 
finansielle utfordringer sett opp mot Bystyrets ekspansive ambisjoner når det gjelder drift og 
investeringer. Rådmannen foreslår løsninger i denne handlingsplanen som gir muligheter for å 
gjennomføre nødvendige kortsiktige prioriteringer med hensyn til finansiering av brukerutviklingen. 
Dette gjelder spesielt innen helse-, velferds- og oppveksttjenestene. Økt risiko og svekket 
«bunnlinje» er konsekvensen av en slik prioritering. Ut over i planperioden er det nødvendig med 
ytterligere effektivisering og omprioritering av rammer – både innen og mellom seksjonene - for å 
skape økonomisk balanse. Finansieringsbehovet utfordres nå tydelig av finansieringsevnen, og 
løsningene må vi finne selv.  
 
Dette innebærer at 2018 blir året som legger grunnlaget for etablering av langsiktige og økonomisk 
bærekraftige løsninger. Arbeidet starter blant annet med en ekstern anskaffet analyse for nærmere 
drøfting av framtidig tjenestebehov, standarder, demografiutvikling, gjeldsutvikling, 
effektiviseringsbehov- og løsninger.   
 
Den økonomiske situasjonen for inneværende år tilsier en økonomi totalt sett i balanse, men med 
utfordringer innen de store tjenesteområdene. Utfordringene videreføres inn i 2018. Et eventuelt 
mindreforbruk (overskudd) må settes av på fond til risikoreduserende formål som en buffer i forhold til 
eksempelvis skattesvikt.  
  
Rådmannen er bekymret når det gjelder utviklingen i gjeldsvolumet, men viderefører likevel 
investeringsnivået i tråd med signaler fra Bystyret senest i juni i år. Brutto gjeld er fortsatt større enn 
brutto driftsinntekter og vil være økende i planperioden. Rentenivået er fortsatt lavt, og det er billig å 
låne penger til gode investeringstiltak. Økende gjeldsbyrde er imidlertid på lenger sikt en utfordring 
siden nedbetalingen med stor sannsynlighet vil skje i en periode med et høyere rentenivå. I våre 
planer legger vi til grunn at rentenivået vil øke, og dette betyr at en større andel av frie inntekter går til 
betaling av renter og avdrag og dermed mindre til tjenesteyting. Dette betyr mindre handlefrihet siden 
betjening av gjeld prioriteres foran nye tjenestebehov dersom ikke finansieringsevnen styrkes. I 
tillegg til stram prioritering og omprioritering, forslår rådmannen investeringsstopp etter 2021.  
  
I løpet av neste år er det funnet rom til å starte arbeidet med å etablere et kompetanse-/kurssenter. 
Dette for å møte utfordringene kommunen står ovenfor for å utvikle våre medarbeider i tråd med nye 
krav i tjenestene, og ikke minst sett opp mot digitaliseringen og andre krav til fornying som nå stadig 
tydeliggjøres også i kommunal sektor.  
 
Kommunens lederutviklingsprogram (LUP), hvor store deler av kursene nå er blitt obligatoriske, 
videreføres i planperioden. Det vil for øvrig bli satset betydelig på opplæring i journalføring og 
arkivering, som har vært og er et kritisk punkt for administrasjonen. 
 
Fredrikstad kommune skal implementere ulike strategiske planer de kommende årene som vil 
innebære betydelig endring av «mindset» hos både våre ledere og medarbeidere i retning av å bli 
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mer endringstolerante og endringsrobuste. Selve fundamentet ligger i en vellykket implementering av 
arbeidsgiverstrategen, vedtatt i Bystyret i februar i år. Innovasjonsstrategien ble vedtatt i september, 
og det jobbes nå med både digitaliseringsstrategi, kompetanse – og rekrutteringsstrategi og strategi 
for Smart Fredrikstad. Faglig sett vil kommunen i løpet av første halvår neste år ha et godt grunnlag 
for å innrette arbeidet på best mulig måte sett opp mot de utfordringene vi står ovenfor. Men dette 
krever avsatt ressurser til kompetanseutvikling, samt ledelsesmessig påtrykk og utholdenhet over tid. 
 
Fredrikstad er virkelig satt på kartet i løpet av 2017, som Norges mest attraktive by og som årets 
bysentrum. I 2019 skal byen arrangere Tall Ships Races, som blir enda en mulighet til å profilere 
byen nasjonalt og internasjonalt. 
 
Kommunen har inngått et flerårig samarbeid med Fredrikstad næringsforening (FNF) i arbeidet med 
«Vekst i Fredrikstad». Sysselsettingsvekst og økt verdiskaping i eksisterende og nye bedrifter er en 
viktig faktor for å øke kommunens evne til tjenesteyting i årene framover. Smart Fredrikstad med 
fokus på brukerbehov i tjenesteutviklingen, bærekraftig utvikling og økt verdiskaping i næringslivet, vil 
kunne bli ett av kommunens sentrale bidrag til ytterligere å styrke byens konkurransefortrinn og 
synliggjøring både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Når det gjelder utfordringer og satsninger innenfor de ulike tjenesteområdene vises det til de 
seksjonsvise kapitlene. 
 

 

 

Fredrikstad 25. oktober 2017 

 

Ole Petter Finess 

Rådmann  
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PLANFORUTSETNINGER 
 
Kommuneplanen 
 

Kommuneplanen 2011-2023 legger føringer for de forskjellige partene i Fredrikstad-samfunnet og 
hva de kan bidra med for å nå målene. Partene er her definert som kommunen, næringslivet og 
befolkningen (representert ved lag og foreninger). Kommuneplanens samfunnsdel er det 
overordnede strategiske plandokumentet som beskriver langsiktige utfordringer og målsetninger for 
hele Fredrikstad-samfunnet. Kommuneplan 2011-2023, Samfunnsdelen, ble vedtatt av bystyret 10. 
februar 2011.  
 
Kommuneplanen legger de langsiktige målene som følges opp kortsiktig gjennom handlingsplanen. 
 
Med visjonen –  
 

 ”Fredrikstad – hvor det årnær sæ for alle”  
 

legger kommuneplanen grunnlaget for en ønsket utvikling av Fredrikstad-samfunnet. Det årnær sæ 
gjennom en bevisst prioritering av:  

 

- Kunnskap 
- Kultur  
- Klima  

 
Det årnær sæ gjennom partnerskap, gjennom lokalt og regionalt samarbeid i tillegg til bevisst og 
forpliktende samarbeid med staten. Dette er avgjørende for at vi skal utvikle Fredrikstad-samfunnet i 
ønsket retning og nærme oss visjonen i kommuneplanen.    
 
Prioriteringen av de tre driverne Kunnskap, Kultur og Klima for 12-årsperioden er gjort på bakgrunn 
av at de er kilder til endring, noe som er bekreftet gjennom forskning. Driverne påvirker 
attraksjonskraften og verdiskapingen og vil indirekte virke positivt på tjenestekvalitet og -behov. 
Sammenhengen illustreres i følgende figur:    
 
 
 

 
 
 
Kommuneplanen er delt inn i seks innsatsområder og beskriver hovedutfordringer, mål og strategier 
nærmere for hvert av områdene. De tre driverne preger innsatsområdene og er førende for 
målsettingen og strategiene på hvert enkelt av dem for endring og attraktivitet, verdiskapning, 
tjenestebehov, økonomi og levekår, for å nevne noen viktige temaer.  
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Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 
 

Gjeldende kommuneplan har vært førende for arbeidet med handlingsplan 2018-2021 som ble 
vedtatt i sommer og som denne revideringen bygger på.   
  
Bystyret vedtok planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel i oktober 2016, og prosessen 
med utvikling av ny visjon og rullering av planen har kommet i gang i 2017. Planprogrammet for 
arealdelen ble vedtatt i juni 2017. Planprogrammet legger rammene for planarbeidet samtidig som 
alle berørte gis mulighet til å komme med uttalelser og forberede seg på den kommende prosessen.  
  
Planprogrammet samler de 6 hovedinnsatsområdene fra eksisterende kommuneplan inn i 4 
temaområder:  

1. Befolkningsutvikling, tjenestebehov, levekår og folkehelse  
2. Verdiskaping og næringsliv  
3. Identitet, kultur, by- og nærmiljø 
4. Miljø og klima, infrastruktur og arealstrategi 

 
I samfunnsdelen legges føringer for de overordnede strategiene for samfunnsutviklingen i 
Fredrikstad, og viktige politiske problemstillinger må løftes fram. Samfunnsdelen skal blant annet vise 
en retning og gi avklaringer for det øvrige planarbeidet i kommunen. Samtidig vil arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel bygge videre på utredninger og nylig vedtatte planer. Koblingen til 
handlingsdelen gjøres gjennom arbeidet med kommunens handlingsplan.     
 
Problemstillingene som tas opp i samfunnsdelen vil gi føringer til kommuneplanens arealdel. I 
samfunnsdelen kan det utarbeides en arealstrategi, som på et overordnet nivå, kan skissere hvordan 
bruken av areal kan henge sammen med de overordnede målene for samfunnsutviklingen. 
 
  
Befolkningsutviklingen 
 

Ved utgangen av 2. kvartal 2017 var det 80 536 innbyggere i Fredrikstad. Det tilsvarer en økning på 
415 personer siden første januar.  
 
Befolkningsutviklingen i Fredrikstad 2004-2017 

 
Kilde: SSB 
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Usikkerheten til prognosen øker jo lengre ut i perioden man kommer, derfor har vi kun med tallene 

frem til 2027 i figuren og tabellen under.  
 
Befolkningsprognose for Fredrikstad 2017-2027 

 
 

Alder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0  853   870   885   900   913   924   934   943   953   960   968  

1-5  4 237   4 301   4 395   4 509   4 630   4 733   4 799   4 860   4 918   4 968   5 016  

6-12  6 729   6 734   6 746   6 729   6 746   6 682   6 733   6 833   6 922   7 033   7 162  

13-15  2 952   2 997   3 018   3 067   3 042   3 149   3 162   3 167   3 097   3 080   3 093  

16-19  4 067   4 079   4 100   4 072   4 168   4 192   4 238   4 258   4 344   4 381   4 363  

20-29  10 271   10 434   10 512   10 614   10 653   10 729   10 788   10 866   10 960   11 041   11 121  

30-44  14 848   14 909   15 082   15 352   15 630   15 906   16 162   16 433   16 712   16 987   17 256  

45-66  24 186   24 543   24 835   25 013   25 121   25 298   25 395   25 542   25 642   25 770   25 933  

67-79  9 353   9 578   9 837   10 086   10 477   10 704   11 009   11 154   11 322   11 366   11 412  

80-89  3 041   3 094   3 131   3 219   3 226   3 323   3 466   3 678   3 901   4 213   4 480  

90+  596   619   647   668   667   681   690   693   711   731   771  

Total  81 134   82 158   83 188   84 228   85 272   86 322   87 375   88 429   89 481   90 529   91 575  

 
Boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for prognosene har ikke blitt oppdatert før denne 
prognosekjøringen. Det er ingen grunn til å tro at dette påvirker prognosen i veldig stor grad, men det 
er da en forutsetning av prognosen kun brukes på kommunenivå og ikke brytes ned på skolekretser. 
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SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)  
 
Fredrikstad kommune er med i ASSS-samarbeidet – Aggregerte styringsdata for samarbeidende 
storkommuner. Dette er et samarbeid mellom de ti største kommunene i landet og KS – Oslo, 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen, Sandnes og Tromsø. 
Hovedfokuset er analyse av styringsdata på aggregert nivå hvor det fokuseres på effektivisering 
gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. Det er omfattende nettverksarbeid 
gjennom året innenfor tjenesteområdene grunnskole, pleie og omsorg, sosialtjeneste, barnevern, 
barnehage, byggesak, kommunehelse og eiendomsforvaltning.   
 
Det utarbeides årlig en hovedrapport med sammenlikninger mellom kommunene og detaljerte 
rapporter for hver kommune. Rapportene gir analyser på fire hovedområder:  
 Regnskaps- og finansanalyser. 
 Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk. 
 Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene.  
 Tjenesteproduksjon og effektivitet. 
 
På de forskjellige tjenesteområdene er det utarbeidet tjenesteprofiler som viser utvalgte indikatorer 
som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Dette måles i forhold til snittet i ASSS-nettverket. I dette 
snittet er alle kommunene med og teller like mye. I analysene nedenfor er det brukt konserntall og 
tallgrunnlaget er korrigert for å få mest mulig sammenliknbarhet. Konserntall innebærer at 
kommunale- og interkommunale foretak tas med i analysegrunnlaget slik at vi får en helhet i 
tjenesteproduksjonen og økt kvalitet i tallgrunnlaget som kan brukes til sammenlikninger mellom 
kommunene. 
           
Hovedtall for drift og investering for Fredrikstad kommune. Prosent av driftsinntekt. 

 
 
Figuren over viser hovedtrekkene i Fredrikstad kommunes økonomiske utvikling i årene 2014-2016, 
og gir en oversikt over hovedtall knyttet til drift og investering sett opp mot driftsinntektene. Brutto 
driftsresultat viser forholdet mellom løpende driftsutgifter og – inntekter. I 2016 utgjorde brutto 
driftsresultat 7,7 prosent av driftsinntektene. Dette er litt høyere enn i 2014 og 2015. Økningen i 
brutto driftsresultat gjenspeiler at driftsinntektene har økt prosentvis mer enn driftsutgiftene. 
 
I 2016 utgjorde renteinntekter inkludert utbytte og finansielle gevinster en lavere andel enn i 2014 og 
2015. Renteutgifter inkludert provisjoner og andre finansutgifter har gått ned siden 2014. I 2016 
utgjorde netto investeringsutgifter 7,3 prosent av driftsinntektene. Dette er en noe lavere andel av 
driftsinntektene enn i 2014 og 2015. Kommunen har på samme tid fortsatt en utfordring knyttet til økt 
lånevolum i løpet av treårsperioden.  
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Avvik mellom Fredrikstad kommune og de øvrige ASSS-kommunene, unntatt Oslo. Hovedtall for drift og 
investering. Prosent av driftsinntekt. 

 

Figuren over viser Fredrikstad kommunes hovedtall og resultater for 2016 i et annet perspektiv. Sett 
på denne måten har kommunens brutto driftsresultat gått fra å være prosentvis høyere enn i de 
øvrige ASSS-kommunene i 2014 til å bli 1,6 prosent lavere i 2016.  
 
Både renteinntektene og renteutgiftene er noe lavere for alle tre årene enn i øvrige ASSS-kommuner. 
Fredrikstad kommunes renteinntekter har gått noe opp fra 2015 til 2016. 1,1 prosentpoeng utgjør 
likevel omtrent 65 millioner kroner mindre renteinntekter enn i øvrige ASSS-kommuner. 
Renteutgiftene har tilsvarende økt i forhold til øvrige ASSS-kommuner fra 2015 til 2016, og 0,4 
prosentpoeng utgjør omtrent 25 millioner kroner lavere renteutgifter for Fredrikstad. 
 
På tross av en positiv netto resultatgrad på 2,7 prosent i 2016 er Fredrikstad kommunes resultatgrad 
likevel 2,8 prosent lavere enn i de øvrige ASSS kommunene. Dette utgjør omtrent 160 millioner 
kroner lavere netto driftsresultat enn øvrige ASSS-kommuner.  
 
Nedgangen i netto investeringsutgifter fører til at Fredrikstad går fra et tydelig høyere nivå på 
investeringsutgiftene til et nivå som er 2,3 prosentpoeng lavere enn øvrige ASSS-kommuner. 
Fredrikstad kommunes underskudd før lån har gått ned fra 2015 til 2016, og er i all hovedsak knyttet 
til denne relative nedgangen i netto investeringsutgifter. 
 
Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). 
Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner per innbygger. 
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Fri disponibel inntekt inkludert eiendomsskatt er lik den inntekten kommunen har anvendt til netto 
driftsutgifter, netto finansposter og netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser hva som er igjen til 
sparing og egenkapital til investeringer. 
 
Kommuner med høyere inntekter enn gjennomsnittet kan i sum bruke mer ressurser til 
tjenesteproduksjon enn kommuner som ligger under snittet. Figuren viser at Fredrikstad ligger under 
gjennomsnittet for fri disponibel inntekt sammen med Sandnes, Bergen, Oslo, Kristiansand, 
Trondheim og Drammen. I figuren nedenfor ser vi hvordan Fredrikstad har anvendt de disponible 
inntektene. 
 
Avvik fra landsgjennomsnittet for Fredrikstad kommune korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. 
Kroner per innbygger. 

 
 
I 2016 var disponibel inntekt per innbygger i Fredrikstad 2 511 kroner lavere enn 
landsgjennomsnittet. Det vil si at Fredrikstad hadde en mindreinntekt i forhold til landsgjennomsnittet 
på om lag 200 millioner kroner. Som det framgår av figuren bruker vi mindre enn landssnittet i kroner 
per innbygger på alle tjenesteområdene når disse er summert. Sum IS inkluderer tjenestene som 
inngår i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet (grunnskole, pleie- og omsorg, kommunehelse, sosiale 
tjenester og barnevern med unntak av administrasjon som synliggjøres for seg selv). Andre sektorer 
inkluderer øvrige tjenester som kommunen yter innen kultur, teknisk, miljø og samfunnsutvikling. 
Figuren viser tydelig utfordringen som kommunen står foran – en relativ lav fri disponibel inntekt og 
høy lånegjeld med høyere netto renter og avdrag enn snittet. Dette fører til at det er mindre å 
anvende på tjenesteområdene i forhold til landsgjennomsnittet. 
 
Disponibel inntekt er korrigert for forskjeller mellom ny og gammel kostnadsnøkkel. Kommunenes 
rammetilskudd i årene 2014-2016 er basert på den gamle nøkkelen, og avviket mellom ny og 
gammel kostnadsnøkkel framkommer i egen søyle. 
 
Den neste figuren  viser hvordan vi prioriterer og disponerer inntektene. Summen av alle tjenestene 
pluss netto driftsresultat og netto renteutgifter og avdrag er lik disponibel inntekt. Figuren sier noe om 
vår fordeling av disponibel inntekt på ulike anvendelser sammenliknet med hvordan kommunene i 
gjennomsnitt har anvendt inntektene. 
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Avvik fra landsgjennomsnitt gitt Fredrikstads inntektsgrunnlag korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Nettoutgifter 
ekskludert avskrivninger. Kroner per innbygger. 

 
 

Figuren viser at vi bruker omtrent den samme andelen av disponible inntekter til grunnskole, 
administrasjon og helsetjenester som landsgjennomsnittet.  
 
Vi ser også at vi prioriterer å bruke en større andel av de disponible inntektene til pleie og omsorg og 
netto renteutgifter og avdrag enn gjennomsnittet av landets kommuner. Den delen av inntektene som 
gikk til helse og omsorg i 2016 var 1 388 kroner høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. For å 
kunne bruke mer på disse områdene, må kommunen bruke tilsvarende mindre på andre områder. I 
figuren ser vi at tjenester utenfor inntektssystemet er områder som vi bruker en mindre andel av 
inntekten til enn gjennomsnittet av landets kommuner. 
 
I 2016 var andelen av disponibel inntekt vi anvendte til netto driftsresultat om lag 1 045 kroner lavere 
per innbygger enn landsgjennomsnittet. 
 
I de to neste figurene ser vi på produksjonen av tjenester sett i forhold til ressursinnsatsen, som gjør 
det mulig å si noe om effektivitet. Produksjonsindeksen tar utgangspunkt i en rekke indikatorer for 
hver tjeneste som i sum er ment å fange opp både kvantitet og kvalitet. Produksjonen innenfor hver 
tjeneste måles opp mot et behovskorrigert innbyggertall beregnet ved hjelp av kostnadsnøklene i 
inntektssystemet. Brutto driftsutgifter er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov per innbygger basert på 
de samme kostnadsnøklene. Det må tas høyde for at analysene i hovedsak beskriver en teknisk 
effektivitet, og at andre vel så viktige effektivitetshensyn ikke fanges opp i tilstrekkelig grad til å trekke 
slutninger opp mot et totalt effektivitetsbegrep. Det er derfor viktig å se disse analyseresultatene i 
sammenheng med tjenesteprofiler for de forskjellige tjenesteområdene og eventuelle 
brukerundersøkelser. 
 
Indeksene viser hvordan den enkelte kommune ligger an i forhold til ASSS-snittet, og ikke i forhold til 
hverandre. Endringstall måles også i forhold til ASSS-snittet, slik at en kommunes produksjonsindeks 
vil gå opp dersom kommunens produksjon øker mer enn ASSS-snittet og/eller dersom det 
behovskorrigerte innbyggertallet øker mindre enn ASSS-snittet. Det samme gjelder tallene for 
effektivitet. Om en kommunes effektivitet går opp eller ned er denne endringen målt i forhold til 
ASSS-snittet. 
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Tjenestesektorene i inntektssystemet. Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter i 2016. 

 
 

 
Figuren over viser at Fredrikstad sammen med Bærum, Sandnes, Bergen og Trondheim hadde en 
effektivitet nær ASSS-snittet. Felles for kommuner med høy effektivitet er at disse kommunene har 
høy produksjon av tjenester samtidig med et lavere nivå av brutto driftsutgifter. 
 
 
Tjenester innenfor inntektssystemet. Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter i 2016. Fredrikstad kommune. 

 
 
I 2016 var effektiviteten i Fredrikstad 1,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Figuren over viser at det 
var innenfor barnehager og helsetjenester at Fredrikstad hadde mest effektiv produksjon av tjenester 
i 2016, mens det var innenfor barneverntjenester at Fredrikstad hadde minst effektiv produksjon. 

 
  

1,010 1,019

0,969

1,161

1,089

1,004

0,964

1,008
1,019

0,992

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

Prodindeks

Bto drutg

ASSS

Effektivitet

0,996 0,993

1,066

1,033

0,864

1,084

1,010

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

Grunn
skole

Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne
hager

Sum

Prodindeks

Bto drutg

ASSS

Effektivitet



 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 16 

Utvikling i effektivitet. 2012-2016. Fredrikstad kommune. 

 
 
Figuren over viser hvordan effektiviteten har utviklet seg over tid. Siden 2014 har den tekniske 
effektiviteten i Fredrikstad kommune vært nedadgående sammenlignet med ASSS-snittet.  
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KOMMUNENS MÅLEKORT – BALANSERT MÅLSTYRING 
 
Balansert målstyring handler om å tydeliggjøre visjoner, strategier og mål og omsette disse til 
konkrete handlinger og tiltak. I praksis vil dette si at det skal være en tydelig kobling mellom 
kommunens plandokumenter og oppfølgingsarbeidet gjennom året. For eksempel kan strategiene 
som fremkommer i handlingsplanen brytes ned til konkrete målsettinger og tiltak. Underveis gjennom 
året vil det gi god styringsinformasjon om målene nås, alternativt vise behov for korreksjoner. 
 
Fredrikstad kommune benytter fire ulike perspektiver som alle er viktige med hensyn til styring, 
prioritering og ressursbruk; innbyggere og samfunn, økonomi, interne prosesser og medarbeidere og 
organisasjon. Perspektivet brukere og kvalitet endres i løpet av 2018. Dette erstattes med innbyggere 
og samfunn, som i større grad gjenspeiler dagens og fremtidens samfunn der brukerne ikke lenger 
anses som kunder, men som innbyggere som forventes å bidra til fellesskapet. Samtidig endres 
perspektivet medarbeidere til medarbeidere og organisasjon, for å synligjøre at dette også handler 
om faktorer som arbeidsmiljø og kultur. 
 
Høsten 2017 har rådmannens ledergruppe utarbeidet et felles strategikart for Fredrikstad kommune. 
Strategikartet brukes for å visualisere og kommunisere virksomhetens strategi til hele 
organisasjonen. Bruken av slike kart skal bidra til at alle delene av organisasjonen trekker i samme 
retning, det vil si at det er samsvar mellom virksomhetens strategiske mål og de ansattes handlinger. 
Et strategisk mål er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand som 
organisasjonen planlegger å oppnå. Kort forklart skal strategikartet visualisere hovedpunktene i 
handlingsplanen på én side. 
 
Det nye strategikartet danner grunnlaget for arbeidet med å definere gode, målbare parametere 
innenfor hvert av de strategiske målene. En helhetlig oversikt over organisasjonens strategiske mål 
med tilhørende måleindikatorer presenteres som et målekort i Fredrikstad-kompasset. Hver indikator 
måler resultat opp mot et på forhånd tallfestet mål, og måloppnåelse skisseres ved hjelp av statuslys.  
Dette arbeidet vil fortsette utover høsten og frem mot utarbeidelse av neste års handlingsplan. Der 
tar vi sikte på å kunne presentere nye, oppdaterte målekort både for kommunen og for hver enkelt av 
seksjonene basert på strategikartet som vises nedenfor. 
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Arbeidet med å definere gode strategiske mål og indikatorer med utgangspunkt i strategi og 
plandokumenter etableres samtidig som en kontinuerlig prosess på lik linje med utarbeidelsen av 
selve plandokumentene og strategiene. Denne prosessen vil hele tiden være under utvikling. Det er 
viktig med en logisk sammenheng mellom kommunens sentrale styringsdokumenter og de 
indikatorene som målekortene består av. Verdiene må være målbare og påvirkbare, slik at balansert 
målstyring blir en integrert del av ledelsesrollen.  
 
Det overordnede målekortet skal vedtas av Bystyret. Det er dette målekortet som Rådmannen 
rapporterer til Bystyret på. De øvrige målekortene i dette dokumentet er til orientering og vedtas av 
seksjonenes politiske utvalg. 
 
          

 
         
 
Utviklingstabell samfunn 
 

Utviklingstabellen er ment å belyse samfunnets utviklingstrekk over en lengre tidshorisont. Dette 
omfatter indikatorer som ikke nødvendigvis er direkte påvirkbare av kommunens drift, men som sier 
noe om utviklingen i lokalsamfunnet. Det er viktig å se utviklingen på disse indikatorene i 
sammenheng med utviklingen i Norge som helhet. Eksempelvis er sysselsettingstallene i Fredrikstad 
nært knyttet til utviklingen i økonomien på landsbasis.  
 
Kilde for indikatorene er angitt, og det framgår i størst mulig grad av tabellen hva indikatoren måles i 
forhold til. Kildene for data er: Statistisk sentralbyrå (SSB), Folkehelseinstituttet (FHI), KOSTRA, 
egne uttak fra det offisielle eiendomsregisteret (Matrikkelen) og egen rapportering fra Seksjon for 
teknisk drift og Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
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Målekort 

 

Noter:  1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Ny medarbeiderundersøkelse (10-FAKTOR) ble gjennomført første gang høsten 2016. 
      Måltallet for sykefravær i 2018 tilsvarer målet i IA-avtalen. 

2) I satsningen på heltid skal det settes måltall per år gjennom utvidet medvirkning. Endelig mål er 100 prosent i 2028.  

Perspektiv Strategisk mål Indikator Målemetode 
Status 
siste 

måling 

Mål 
Skala 

2017 2018 

Innbyggere 
og samfunn 

 
Kultur, miljø og byutvikling 
Tilpasse tjenester til brukernes behov 
 
 
Utdanning og oppvekst  
Tilpasse tjenester til brukernes behov 
 
 
 
 
 
 
Helse og velferd 
Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og 
effektive  
 
 
 
Teknisk drift 
God økonomistyring 
 
Tilfredsstillende vann- og avløpsnett 
 

 
 
-   Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens 
    musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 
 
 
-  Elevresultater innen skole: 
   -  Eksamen: 
      -Norsk 
      -Matematikk 
 
 - Elevtrivsel 
 
 
- Andel heltidsstillinger i Helse og velferd 2) 
 
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 2) 
 
 
 
- Andel avsluttede prosjekter innenfor investeringsrammen 
 
- Lekkasjemengde vann, % lekkasje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4,3 
 
 
 
 
 

3,6 
3,6 

 
4,4 

 
 

32 
 

66 
 
 
 

.. 
 

26 

 
 
.. 
 
 
 
 
 

3,6 
3,4 

 
4,5 

 
 
.. 
 
.. 
 
 
 

85 
 

21 

 
 

6,4 
 
 
 
 
 

3,7 
3,6 

 
4,5 

 
 
.. 
 
.. 
 
 
 

85 
 

21 

 
 

% 
 
 
 
 
 

1-6 
1-6 

 
1-6 

 
 

% 
 

% 
 
 
 

% 
 

% 

Med-
arbeidere1) 

og 
organisasjon 

 
Godt arbeidsmiljø 
 
 
God ledelse og godt medarbeiderskap 
 
 
 
 
Lavere sykefravær 

 
-  Inngåtte lederavtaler 
 
-  Mestringsorientert ledelse  
-  Mestringsklima 
- Opplevd selvstendighet 
- Rolleklarhet 
 
-  Sykefravær i % 

 
Manuelle tellinger 
 
Medarbeiderundersøkelsen 10F 
Medarbeiderundersøkelsen 10F 
Medarbeiderundersøkelsen 10F 
Medarbeiderundersøkelsen 10F 
 
Registrert nivå 
 

 
74 
 

4,0 
4,1 
4,3 
4,4 

 
8,9 

 
100 

 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
7,8 

 
100 

 
4,1 
4,2 
4,4 
4,5 

 
7,8 

 
% 
 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 
% 
 

Økonomi 
 
God økonomistyring 
 

   
-  Netto resultatgrad i % (kommune) 
-  Avvik ift budsjett i % (seksjon/virksomhet) 

 
Beregning av resultat  
Avviksrapportering  

 
2,2 
0,9 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

 
% 
% 

Interne 
prosesser 

 
Positiv avvikskultur 
 
 
Godt klimaarbeid 
 

 
-  Avvik – Tjenestekvalitet 
-  Forbedringsforslag 
 
- Klimafotavtrykk fra kommunal tjenesteproduksjon (kg CO2-  
  ekvivalenter per innbygger) 
- Andel virksomheter sertifisert som miljøfyrtårn 
 

 
Kvalitetssystemet  
Kvalitetssystemet 
 
Ekstern måling 
 
Manuelle tellinger 

 
 5 435 

176 
 

1 006 
 

32 

 
5 149 
199 

 
.. 
 

50 

 
5 140 
250 

 
.. 
 

55 

 
antall 
antall 

 
antall 

 
% 
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Utviklingstabell samfunn 
 

 
Noter:    1) Endringer i hvem som eier registeret gir forsinkelser i tall, og vi vet ikke når det kommer nye tall. 
              2) Innvandrere gruppe 1: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
                  Innvandrere gruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 
              3) Tall per september 2017. 
              4) Tall per august 2017. I juni 2016 var telleren på Wilbergjordet ute av stand noen uker. 
              5) Nye tall kommer i slutten av 2017. 

 
 

Innsatsområder fra

kommuneplan samfunn: Indikator Kilde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utdanningsnivå, høyere utdanning 16 år+, forholdstall hele landet = 100 SSB 86,7 86,6 86,9 87,1 86,8 86,6 86,7 85,7 85,6 86,0

Frafall i videregående skole (prosent) FHI 25,1 27,1 30,0 31,0 29,0 29,0 29,0 29,0 28,0 27,0

Dødelighet (0-74 år, forholdstall, hele landet =100) Menn
1)

FHI 108,2 109,5 108,0 112,0 111,0 109,0 107,0 106,0 109,0

Dødelighet (0-74 år, forholdstall, hele landet =100) Kvinner
1)

FHI 102,9 106,2 106,7 106,0 105,0 106,0 109,0 103,0 105,0

Andel innvandre i befolkningen per 1.1 SSB 9,2 10,0 10,9 11,6 12,5 13,5 14,3 14,9 15,4 16,2 17,1

Andel innvandre i befolkningen, vestlige SSB 3,7 4,1 4,7 5,6 6,2 6,4 6,4 6,4 6,6

Andel innvandre i befolkningen, ikke vestlige SSB 5,0 4,9 5,3 5,6 6,1 6,2 6,7 7,0 7,5

Befolkningsvekst, prosent per 1.1. SSB 0,71 0,95 1,09 1,21 1,28 1,35 1,62 1,02 0,73 1,03 1,46

Uføre i18-44 år, forholdstall (Norge = 100) FHI 115,0 118,0 122,0 125,0 128,0 133,0 138,0 145,0 151,0

2. Identitet, kultur,

 by- og nærmiljø Valgdeltakelse, i forhold til landet, landet =100 SSB/KRD 99,0 97,0 96,0 98,0 89,0
5)

Skatteinngang SSB 85,9 85,3 85,9 84,3 83,7 83,7 84,5 83,3 84,8

Bruttoinntekt SSB 90,6 90,5 91,4 90,0 89,9 90,2 90,8 89,6 89,7
5)

Arbeidsledighet, totalt, bosatte i prosent av arbeidsstyrken SSB 2,4 2,2 3,7 4,0 3,8 3,7 4,2 4,4 3,7 3,4

Arbeidsledighet, innvandrere gruppe 1
2)

SSB 3,3 2,6 6,5 7,3 6,1 5,7 7,1 7,4 7,5 6,5

Arbeidsledighet, innvandrere gruppe 2
2)

SSB 12,7 11,0 14,6 16,9 17,5 17,4 18,1 18,1 14,0 12,3

Vekst, antall sysselsatte totalt (prosent) SSB -2,3 1,2 1,6 1,3 0,3 0,5
5)

Sysselsetting, totalt, andel av arbeidsstyrken 15-74 år SSB 67,0 66,8 64,4 64,1 63,9 63,6 63,0 62,7 60,8 60,7

Sysselsetting, innvandrere gruppe 1
2)

SSB 68,6 68,0 69,1 71,7 71,3 71,1 70,2 67,6 68,3

Sysselsetting, innvandrere gruppe 2
2)

SSB 48,5 43,0 44,0 44,4 45,2 44,2 45,8 44,4 44,6

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage (prosent) KOSTRA : : 65,5 57,6 55,8 61,7 66,0 63,8 71,0 66,4

Andel barn 3-5 år i barnehage (prosent) KOSTRA 93,2 93,5 96,1 95,2 94,7 95,8 96,0 96,3 97,1 96,8

Leseferdigheter, 5.trinn (laveste mestringsnivå, landet =100) FHI 102,0 107,0 105,0 108,0 107,0 109,0 106,0

Vaksinasjonsdekning (andel 9-åringer) FHI 95,0 94,8 95,4 96,0 96,0 96,2 96,5 96,4 97,1 96,9

Klimafotavtrykk (kg CO2-ekvivalenter fra kommunal tjenesteproduksjon per innbygger) Asplan Viak 1 115    1 000       990       1 006   

Spesifikt energiforbruk i kommunale bygg - temperaturkorrigert (kWh/m
2
) TD 186 190 198 203 203 199 198 166 179

Andel innbyggere som bor i tettsteder (prosent) KOSTRA 90,1 90,2 90,0 88,9 90,2 89,8 90,8 91,3 91,5 91,0

Andel boligbygging i byområdet (prosent) Matrikkelen 25,4 14,4 48,0 0,0 22,2 22,4 21,0 29,0 8,0 40,0

Andel boligbygging i tettstedet jf Fylkesplanen (prosent) Matrikkelen 63,7 76,1 43,9 75,1 67,7 63,4 66,0 60,0 76,0 42,0

Andel boligbygging, omlandet (prosent) Matrikkelen 10,9 9,5 8,1 24,9 10,1 14,2 13,0 11,0 16,0 18,0

Antall reisende med byfergene (i hele tusen)
3)

Egen telling 310 370 340 358 825 956 969 1 235 1 077

Bruk av sykkel (antall turer)
4)

Egen telling 213 223 193

Gang- og sykkelvei i km som er kommunale KOSTRA 54,0 56,0 58,0 58,0 59,0 61,0 61,0 61,0 62,0 65,0

1. Befolkning, folkehelse

 og levekår

3. Verdiskaping og

 næringsliv

4. Tjenester til

 befolkningen

5. Klima og miljø

6. Infrastruktur og

 arealstrategi
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ØKONOMISTYRING – ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER   
 
Oppsummering og hovedpunkter   
 

Rammebetingelser:   

 Inntektsanslagene i statsbudsjettet strammer inn handlingsrommet relativt betydelig i forhold til  
forutsetningene i handlingsplanen vedtatt i sommer. Dette gjelder spesielt for de frie inntektene 
skatt og rammetilskudd.  I tillegg kommer høyere innslagspunkt for å få refusjon for 
ressurskrevende tjenester.  

 Endringer i regelverk for utskriving av eiendomsskatteinntekter fra 2019 vil medføre lavere inntekter 
hvis dette ikke kompenseres. 

 Vi må forutsette at regjeringen legger opp til mindre bruk av oljeinntekter i statsbudsjettet framover, 
og kommunesektoren må ta sin del av innstrammingene av norsk økonomi som dette innebærer. 
Realveksten i frie inntekter et redusert i planperioden.  

 Det er ikke realistisk å forutsette betydelig utbytte fra nytt eiendomsutviklingsselskap i denne 
planperioden.   

 Pensjonskostnader og finansposter øker i planperioden.  
 
Rådmannens hovedprioriteringer 

 Prioriterer nødvendige styrkinger i drifts- og investeringsrammer innen helse- og 
velferdstjenestene. Det presiseres at vekst i antall sykehjemsplasser må dekkes ved 
omprioriteringer innenfor rammene når vi kommer til 2021 og videre i senere planperioder. Det er 
brukerutvikling og demografi som medfører behov for økte driftsrammer. Det er fortsatt nødvendig 
med relativt betydelig effektivisering og omprioritering for å tilpasse driftsnivået opp mot 
økonomiske rammebetingelser.   

 Innen oppveksttjenestene blir det en del endringer som følge av statsbudsjettet. Noen av 
endringene gir negativ effekt siden vi har en befolkning som avviker fra landssnittet. Rådmannen 
foreslår at noe av dette kompenseres i 2018 og 2019. For øvrig er det nødvendig med 
effektivisering og omprioriteringer innenfor rammene. Den omfattende planen for skoleinvesteringer 
følges.  

 Alle tjenesteområder må gjennomføre effektiviserings- og omstillingstiltak i henhold til 
forutsetningen i vedtatt handlingsplan.  

 Det er innarbeidet investeringsmidler til nødvendig rehabilitering av Furutun slik at bygget tilpasses 
formålet i tillegg til innredning av NAV-bygget. Det er ikke innarbeidet investeringsmidler til 
Curlinghall (Arena Fredrikstad).  

 
Prioriteringene dekkes ved  

 Oppjustering av skatteanslaget med utgangspunkt i en kvalifisert vurdering av skatteinntektene i 
2017. 

 Redusert avsetning til disposisjonsfond, redusert egenkapital til investeringer og noe mindre 
avdrag.  

 Nedjustering og omprioritering av tidligere oppjusterte bevilgninger til vedlikehold. 

 Behov for ytterligere effektivisering, omstilling og forbedringsarbeid fra 2019. Arbeidet starter opp i 
2018.  

 Økt forventning om overføringsinntekt fra FREVAR KF fra 2019 og utbytte fra Fredrikstad Energi 
AS og Østfold Energi AS fra 2018.  

 Investeringsstopp fra 2022 (kun sluttføre investeringer fra inneværende handlingsplan).  
 
Risiko i handlingsplanen  

 Skatteinntektene (og inntektsutjevningen i 2018).   

 Finansiering av økt bemanningstetthet i barnehager fra høsten 2018. Det er uenighet mellom 
regjeringen og kommunene ved KS om finansieringsbehovet.  

 Redusert avsetning til å møte framtiden – langsiktig finansieringsevne svekkes.  
 
 
Statsbudsjett  
 

I kommuneproposisjonen for 2018 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede  
inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner. Det ble varslet at mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner 
av inntektsveksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i 
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kommunesektorens samlede inntekter på om lag 4,6 milliarder kroner, tilsvarende 0,9 prosent. Videre 
legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en 
realvekst på 1,0 prosent. Den store skatteveksten nå på siste halvdel av året blir ikke videreført. Ved 
beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i 
kommunal tjenesteyting på 2,6 prosent fra 2017 til 2018.  
 
Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med knapt 3,6 milliarder kroner til kommunene. Av veksten i frie 
inntekter til kommunene begrunnes 300 millioner kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 200 
millioner kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og 200 millioner kroner er 
begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene til 
barnevernsreformen.  
 
Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i kommunesektoren. Dersom 
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 
milliarder kroner i 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av 
Inntektsveksten.  
 
Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2018 med og uten effektiviseringskrav på 0,5 prosent: 
 

Tall i milliarder kroner 
2018 

Vekst i frie inntekter 3,8 

- Merkostnader til demografi -2,2 

- Merkostnader til pensjon -0,4 

- Satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,8 

Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav 0,4 

+ Effektiviseringskrav 1,2 

Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 1,6 

 
Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og 
gass som omfattes av petroleumsskatteloven. 
 
Teknisk gjøres dette ved at eiendomskategorien «verk og bruk» fjernes fra eiendomsskatteloven, og 
at særreglene for verk og bruk videreføres kun for vannkraftverk, samt for «vindkraftverk og anlegg 
omfatta av særskattereglane for petroleum». Alle andre typer anlegg som i dag er verk og bruk, vil 
etter forslaget være alminnelig næringseiendom. De skal verdsettes etter sin leieverdi, som annen 
næringseiendom, men substansverdi skal kunne benyttes dersom det ikke er mulig å fastsette en 
markedsmessig leieverdi. Definisjonen av produksjonsinstallasjoner er trukket vidt i proposisjonen, og 
innebærer at etter forslaget vil bare de bygningsmessige skallene i industrianlegg og 
infrastrukturanlegg være gjenstand for eiendomsskatt.  
 
Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg (som blant annet kraftnett, telenett, bredbåndsnett, 
fjernvarmenett) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av skattegrunnlaget i 
industrielle anlegg vil bli borte. Forslaget får dermed store konsekvenser for svært mange kommuner 
og vil i særlig grad ramme industrikommunene. Også ilandføringskommunene vil få til dels store 
inntektstap, ettersom deler av anleggene ikke er omfattet av petroleumsskatteloven.  
 
I proposisjonen anslås kommunenes inntektstap til cirka 800 millioner kroner. Anslaget er usikkert. Det 
bygger ikke på nærmere undersøkelser eller beregninger, slik at inntektstapet kan bli større. Det er 
foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over 5 år fra 2019. 
 
For Fredrikstad kommune innebærer endringene i statsbudsjettet følgende:  

 Avvik mellom inntektsanslaget gitt gjennom «grønn bok» og forutsetningen i handlingsplanen fra 
juni på 18 millioner kroner.  

 Lavere lønns- og prisvekst enn kompensert i rammene (budsjettrundskriv) med drøye 8,0 millioner 
kroner. Rammene reduseres tilsvarende.  

 Nytt innslagspunkt og beregningsforutsetning for ressurskrevende tjenester medfører økte utgifter 
med over 10 millioner kroner.  
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 Innstramming i reglene for å skrive ut eiendomsskatt innebærer at eiendomsskatteinntektene 
reduseres med omtrent 20 millioner kroner – gradvis over fem år fra 2019.  

 Bindinger og satsinger innenfor veksten i rammetilskuddet på 10,1 millioner kroner i 
rammetilskuddet reduserer handlingsrommet ytterligere.   

 
Oppsummerte endringer i rammetilskuddet – tilført aktuelle seksjoner  

Tall i tusen kroner 2018 

Innlemminger  

Bostedsosialt kompetansetilskudd (opptrapping) 231 

Bostedsosiale tilskudd 425 

Helsenett, ny finansieringsmodell -486 

Tilskudd til flere barnehagelærere (skjerpet pedagognorm) 6 064 

  

Korreksjoner  

Økning i kommunale utgifter til barnehage som følge av botidskrav for kontantstøtte – helårseffekt 276 

Redusert kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte – helårseffekt -1 908 

Økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage 118 

Tidlig innsats, overgang barnehage/skole 299 

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner/måned -4 498 

Vigsler, ansvar overført til kommunene 45 

Servicehunder -75 

Statlige og private skoler, økt antall elever -2 056 

  

Frivilligsentraler 100 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 281 

  

Føringer innenfor veksten i rammetilskuddet  

Opptrapping rusfeltet 5 618 

Forebyggende tiltak barn, unge og familier 2 820 

Tidlig innsats i barnehage og skole 2 815 

Sum endringer i statsbudsjettet 10 068 

 
Endringer som følge av forlik i Stortinget i desember 2017 
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti har inngått avtale om statsbudsjettet for 2018. 
Rent økonomisk innebærer avtalen at samlede inntekter øker med omtrent 920 millioner kroner fordelt 
med 350 millioner kroner gjennom rammetilskudd og 570 millioner kroner øremerket.  
 
Avtalen innebærer også endringer i skatteopplegget som kan ha betydning, men dette er foreløpig 
ikke konkretisert. Erfaringsmessig balanseres endringene med motsatt fortegn slik at endringene blir 
nøytrale.  
 
Partiene er også enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
installasjoner slik det framkommer i statsbudsjettet med følgende endringer:  
 

 Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år. 

 Anmodningsvedtak: Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til 
kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad begrenset til 
500 millioner kroner. Kompensasjonen gjelder ikke nyetableringer etter 1.1.17 og bortfall hvis 
virksomhetene nedlegges.  

 
Lavere inntekter som følge av dette, er ikke innarbeidet i Fredrikstad kommunes budsjett for 2018. 
Dette blir et nytt premiss ved neste rullering av handlingsplanen, men da har vi nærmere oversikt over 
den varslede kompensasjonsordningen.  
 
Stortinget ber regjeringen utrede forslag om endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester som 
skal ivareta brukerne av tjenestene best mulig og gi mer bærekraft og effektivitet i ordningen. 
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Kommunenes organisasjoner skal involveres i arbeidet. Dette punktet gir foreløpig ingen endring i 
forhold til premissene som er innarbeidet i handlingsplanen.  
 
Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 
skal være 1 lærer per 16 elever i 1.– 4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.– 10. klasse. Fra høsten 
2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1 – 4. klasse og 1 lærer per 20 elever 5. – 10. 
klasse. Normen skal evalueres underveis og sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere et 
tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere.  Dette finansieres gjennom øremerkede bevilgninger.  
 
Rammetilskuddet til Fredrikstad kommune økes med i underkant av 4,0 millioner kroner for å 
finansiere følgende prioriteringer:   

 

(endringer i 1000 kroner)   

Økt inntektsgrense gratis kjernetid barnehage 338  Seksjon for utdanning og oppvekst 

Opptrappingsplan rus 1 378 Seksjon for helse og velferd 

IKT i grunnopplæring 734 Seksjon for utdanning og oppvekst 

Helsesøstre, skolehelse og helsestasjoner 1 482  Seksjon for utdanning og oppvekst 

Frivillighetsstasjoner 44  Seksjon for helse og velferd 

SUM – finansiering  3 976 Økt rammetilskudd 

 
Etter vedtak på Stortinget blir ikke IKT i grunnopplæringen finansiert gjennom rammetilskuddet. Dette 
betyr at endringen må gjøres som en budsjettjustering i rammene til Seksjon for utdanning og 
oppvekst i budsjettoppfølgingen i 2018. 
 
Etter vedtak på Stortinget er det gjort en endring i skatteopplegget som medfører noe høyere 
skatteinntekter for Fredrikstad kommune. Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet er derfor redusert 
tilsvarende med nesten 0,7 millioner kroner. 

 
Kort makroøkonomisk vurdering  
 

Norges Banks hovedstyre besluttet i september å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Slik 
utsiktene og risikobildet ble vurdert er prognosen for styringsrenten at den vil ligge nær 0,5 prosent det 
nærmeste året, før den gradvis heves til nær 1,5 prosent mot slutten av 2020. Det ble lagt vekt på at 
etter flere år med svak utvikling i norsk økonomi har veksten tatt seg opp. Ekspansiv pengepolitikk 
med lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk med bruk av oljepenger har 
bidratt til økt aktivitet. Hovedstyret poengterte at det likevel vil ta tid før virkningene av oljeprisfallet 
fases ut og aktiviteten normaliseres. Sterkere vekst utenfor Norge, høyere oljepris og økt 
kapasitetsutnytting i norsk økonomi løfter rentebanen marginalt. 
 
Ved utgangen av september er det tegn på at veksten i norsk fastlandsøkonomi har tatt seg opp, men 
det er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i økonomien er starten på en ny langvarig opptur. 
Veksten er på et «gjennomsnittlig» nivå. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, 
effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes 
ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i brutto nasjonal produkt (BNP) for fastlands-Norge var i 
2016 den laveste siden finanskrisen. 
 
Neste rentebeslutning offentliggjøres 26. oktober. Det er foreløpig lite som tyder på noe annet enn 
fortsatt uendret rente. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst 
internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. Oppdaterte analyser indikerer relativt 
tydelig at vi er på bunnen for de nominelle lånerentene for offentlig sektor.   
 
I St.meld. nr 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017 varslet regjeringen at det fra nå av legges til 
grunn en forventet realavkastning på 3 prosent i Statens pensjonsfond utland mot tidligere 4 prosent. 
Dette betyr at oljepengebruken reduseres relativt kraftig i årene framover.  
 

Finansiering av den framtidige velferden som følge av demografiendringene, er en utfordring for 
regjeringene framover. Det er nødvendig med sysselsettingsvekst, men demografien går i negativ 
retning slik at det blir økt sannsynlighet for at sysselsettingsgraden reduseres. Økte framtidige utgifter 
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må dekkes med økte skatter, mer egenbetaling for tjenester og økt effektivisering/omstilling for å øke 
handlingsrommet.  
 

I de fleste kommuner er egenkapitalevnen lav, og investeringer blir i stor grad lånefinansiert. Et 
vedvarende lavt rentenivå motiverer fortsatt kommunene til å låne penger til nyinvesteringer. Løpende 
vedlikehold nedprioriteres.    
 

Lave renter innebærer at rentebelastningen holder seg lav gjennom opplåningsperioden, mens 
økningen i kostnader kommer senere når rentenivået øker. Med en nedbetaling av lån på 30 år, 
innebærer dette at økte lånekostnader må dekkes med framtidige vekst i usikre frie inntekter og 
økende effektivisering/omstilling med konkret gevinstrealisering for å kunne opprettholde 
tjenesteproduksjonen. I henhold til signaler fra Norges Bank og markedet for øvrig, må vi forvente en 
mer normalisering av rentenivået med økende sannsynlighet for renteheving innenfor planperioden.   
 
 

Mål for økonomistyringen   
 

Rådmannens anbefalinger og prioriteringer tar utgangspunkt i gjeldende hovedmål for 
økonomistyringen:  
 

Fredrikstad kommune skal ha en økonomisk handlefrihet som gjør det mulig med planmessig styring 
av tjenestetilbudet kombinert med økt egenkapitalevne og redusert gjeldsbelastning.   

 Handlingsplanen legges fram med et positivt netto driftsresultat hvert år med avsetning til fond og 
egenkapitalfinansiering av investeringer. 

 Det settes fokus på investeringsvolum og finansiering i henhold til utviklingen i kapitalkostnader og 
frie inntekter. Dette innebærer en bevisst og planmessig holdning til disponering av framtidige frie 
inntekter i forhold til økte renter og avdrag.  

 Det gjennomføres en kritisk vurdering/dokumentasjon av alle investeringsbehov/-forslag med 
minimum følgende analyser/vurderinger før investeringen prioriteres og innarbeides som usikkert 
anslag:  
- kost/nytte 
- behov for investeringen blant annet med hensyn på demografi, levekår og 

kommuneplansatsinger/prioriteringer 
- anvisning/dekning av driftskostnader (inkludert forvaltning, drift og vedlikehold)  
- framtidig risiko i forhold til investeringens påvirkning på kommunens driftsbalanse 
- om formålet kan løses på annen måte 
- om formålet bør finansieres over investeringsbudsjettet   
- om formålet er en naturlig kommunal oppgave  

 Investeringsbeslutninger gjennomføres i henhold til reglement for planlegging og gjennomføring av 
investeringer. 

 Nye investeringsbehov utover gjeldende handlingsplan dekkes primært med omprioriteringer. 

 Teknologi-investeringer finansieres primært med egenkapital (overføring fra driftsbudsjettet). 

 Investeringer som gir effektiviseringsgevinster i den løpende driften prioriteres. 

 Økt salg av kommunens realkapital inkludert bygg og grunneiendom for å styrke egenkapitalevnen.  

 Budsjettet og handlingsplanen bygger på en realistisk vurdering av inntekter og utgifter.  

 Økt prioritering av vedlikehold av kommunens realkapital.  
 

Utvikling i netto driftsresultat er nøkkeltallet som viser hva vi har igjen til sparing eller egenkapital etter 
at alle kostnader er trukket fra inntektene. Utviklingen i nøkkeltallet påvirkes gjennom bevisst 
økonomiplanlegging. I henhold til økonomisk teori bør netto driftsresultat (brutto driftsinntekter minus 
driftskostnader, netto-finansposter og eventuell inndekking av underskudd) være på 1,75 prosent. En 
positiv utvikling i nettodriftsresultat gir uttrykk for en bærekraftig økonomi. I Fredrikstad kommune 
innebærer et netto driftsresultat på 1,75 prosent over 100 millioner kroner over tid. Bystyrets 
ambisjoner i handlingsplanen utfordrer dette målet.   
 
Demografiutviklingen – økonomi mot 2023   
 

Følgende vurderinger og analyse er hentet fra ASSS rapporten for Fredrikstad kommune og gir et 
anslag for den demografiske utviklingen frem mot 2022 som påvirker utgiftsbehovet. KS har utarbeidet 
analysen som tar utgangspunkt i beregningsopplegg som Teknisk Beregningsutvalg (TBU) bruker for 
å analysere kostnadsutviklingen som følger av den demografiske utviklingen. Dette er en forenkling av 
kostnadsnøklene med utgangspunkt aldersfordelte innbyggertall for å få fram utviklingen i 
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kommunesektorens utgifter. Beregningene omfatter sektorene grunnskole, pleie og omsorg, 
kommunehelsetjeneste, sosiale tjenester, barnevern og barnehager. 
 
Demografikostnaden viser hvor mye brutto driftsutgifter innenfor disse sektorene må øke i årene 
fremover gitt at kommunen vil videreføre standard og dekningsgrad på samme nivå som for 
landsgjennomsnittet i 2017, og forutsatt at produktiviteten er konstant.   
 
Befolkningen er delt inn i 13 aldersgrupper, og det er beregnet en «sats» per innbygger innenfor hver 
aldersgruppe. Ved å bruke disse «satsene» på forventet økning i folketallet, kan vi beregne hvor mye 
utgiftsbehovet vil øke som følge av den forventede økningen i folketallet. For eksempel vil en «ny» 
innbygger i aldersgruppen 90 år og over øke utgiftsbehovet i kommunene med omtrent 345 500 
kroner, mens en «ny» innbygger i aldergruppen 23-29 år vil øke utgiftsbehovet med omtrent 14 900 
kroner.  
 
Frem til 2023 tilsier forventet befolkningsutvikling i Fredrikstad at brutto driftsutgifter må øke med om 
lag 7 prosent for å kunne videreføre standarder og dekningsgrader fra 2017. Innenfor pleie og omsorg 
er det forventet en økning på om lag 10,5 prosent og innenfor barnehager er det forventet en økning 
på om lag 10 prosent.  
 
I figuren nedenfor er det anslått hva dette vil utgjøre årlig i 2017-kroner og fordelt 
demografikostnadene på ulike sektorer. «Øvrige» sektorer omfatter kommunehelsetjenesten, sosiale 
tjenester og barnevern. 
 
Demografikostnader for Fredrikstad 2018-2023 (I tusen kroner) 

 
 
Ifølge disse beregningene vil Fredrikstad de neste 6 årene i gjennomsnitt måtte øke brutto driftsutgifter 
med omtrent 52 millioner kroner årlig for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med 
landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for 2017. Av dette kan i gjennomsnitt om lag 31 
millioner kroner årlig henføres til pleie og omsorg, om lag 11 millioner kroner til barnehager, om lag 7 
millioner kroner til øvrige sektorer og om lag 2 millioner kroner til grunnskole.  
Demografikostnader til administrasjon og øvrige sektorer innen tekniske tjenester, kultur, 
samfunnsutvikling og lignende kommer i tillegg til disse beregningene. 
 
Regnskapsutviklingen og ASSS-tallene for de siste årene viser at det er området «pleie og omsorg» 
som har vært prioritert. Prioriteringene i kommende planperiode viser også relativt tydelig at det er 
dette tjenesteområdet som prioriteres med hensyn til driftsutgifter og investeringer for å tilrettelegge 
for en planmessig tilnærming for å møte demografiutviklingen  
 
 
Utfordringer, prioriteringer og anbefalte løsninger  
 

Rådmannens forslag til handlingsplan/budsjett bygger på Handlingsplan 2018 – 2021 vedtatt av 
Bystyret i juni 2017. Konkrete endringer og omprioriteringer som følge av oppdaterte 
rammebetingelser og konsekvenser, kommenteres nærmere lenger bak i dette kapitelet.   
 
Bystyret har lagt til grunn store ambisjoner for drift og utvikling av kommunen. I stor grad videreføres 
ambisjonsnivået gjennom forslag til revidert handlingsplan. Utfordringen er at dette gjøres innenfor en 
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strammere inntektsramme enn forutsatt i handlingsplanen. Dette utfordrer målsettingen for 
økonomistyringen, og det blir et økende gap mellom finansieringsevne og –behov.  
 
Ovennevnte har vært drøftet relativt inngående i de sist års handlingsplaner. Utfordringen nå er at 
regjeringen klart signaliserer at det nasjonale handlingsrommet strammes inn blant annet gjennom 
mindre bruk av oljepenger. Dette innebærer at økt tjenesteproduksjon utover kompensasjon for lønns- 
og prisvekst må finansieres med effektivisering. Forslag til endringer i reglene for eiendomsskatt vil 
dersom de blir vedtatt også medføre lavere inntekter fra 2019. Sistnevnte er foreløpig ikke innarbeidet 
i handlingsplanen. Samlet sett er dette tydelige styringssignaler fra regjeringens side som vil kunne gi 
økende negativ effekt på finansieringsevnen i planperioden, gitt alt annet likt.  
 
For å redusere avviket mellom finansieringsevne og finansieringsbehov er det behov for både 
strategier som gir effekter på lang sikt og tiltak for kortsiktige effekter. 
 
Prioriterte strategier som gir effekter på lenger sikt   
 

 Verdiskapning i Fredrikstad-samfunnet har fokus i kommuneplanen. Det er en negativ utvikling 
mellom vekst i befolkningen og antall arbeidsplasser. Utfordringen er at kommunen må ha et 
nødvendig økonomisk handlingsrom for å følge opp rollene i henhold til kommuneplanens 
prioriteringer Dette gjelder blant annet kommunens bidrag til lokal verdiskapning gjennom målrettet 
og godt regionalt arbeid for næringsutvikling og omdømmebygging. I de siste årene er det satt av 
midler gjennom disponering av kommunens overskudd til dette formålet.  

 

 Arbeidet med etablering av eiendomsutviklingsselskap organisert som et aksjeselskap er i gang. 
Prosessen går parallelt med handlingsplanen. Selskapet skal være et virkemiddel for å øke 
verdiene og få ut potensialet for en definert del av kommunens grunneiendommer gjennom økt 
verdiskapning og utvikle en kontantstrøm (utbytte) for å betjene renter og avdrag i kommunekassa. 
Det er viktig å presisere at dette er et langsiktig arbeid som ikke gir kortsiktige gevinster. Selskapet 
trenger ro for å kunne utvikle verdiene, men forventninger fra eier skal være tydelig.  
 

 Systematisk innovasjonsarbeid er prioritert i Fredrikstad kommune. Satsing og utvikling av en kultur 
som fremmer innovasjon, kvalitet og forbedring av arbeidsprosesser og tjenester videreføres og 
prioriteres høyt av rådmannen. Det samme gjelder utvidet samarbeid med nabokommunene for 
bedre bruk av felles ressurser. Dette er svært nødvendige prosesser for å møte framtiden, men vil 
isolert sett ikke frigjøre tilstrekkelig handlingsrom for å finansiere udekket behov.   

 Smart Fredrikstad er på vei. Ved siden av samarbeidet med NCE Smart Innovation Norway i 
Halden, har kommunen selv utviklet en rekke løsninger som kjennetegner Smart City. Bruk og 
utveksling av data, Internet of Things, IKT og digitalisering skaper nye muligheter for å utvikle 
bærekraftige tjenester for innbyggere, mer effektiv og smartere drift av kommunen, og er et mulig 
marked for næringsutvikling. 
 
Rådmannen arbeider med å utvikle en strategi, samle aktiviteter og bygge en prosjektportefølje 
under varemerket Smart Fredrikstad som skal sette byen ytterligere på kartet. Lokalt næringsliv, 
akademia, nabokommuner og andre offentlige og private aktører er invitert inn som 
samarbeidspartnere. 
 

 Tilrettelegge for investeringspause fra 2022 noe som innebærer at investeringsvolumet i stor grad 
holdes fast slik det blir vedtatt i denne handlingsplanen. Nye behov dekkes ved omprioriteringer 
innenfor en helhetlig vurdering av investeringsbudsjettet i planperioden. En investeringsstopp 
innebærer at investeringer som ikke er sluttført i 2021, videreføres og sluttføres i årene 2022 og 
2023.   

 
Tiltak for kortsiktige effekter   
 

For å etablere økonomisk bærekraftig handlingsrom, må vi i tillegg til langsiktig arbeid også arbeide 
med et kortsiktig perspektiv (innenfor tidsperioden i handlingsplanen). Rådmannen legger dette til 
grunn for et videre arbeidet:  
 

 Effektiviserings-, omprioriteringer og omstillingsprosesser må starte tidlig i 2018 for å kunne møte 
utfordringene fra 2019. Behovet og omfang kommenteres nedenfor. Arbeidet starter med 
utgangspunkt i ekstern anskaffet analyse av kommunens drift med sikte på effektivisering og 
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omstilling. Det blir nærmere drøfting og avklaring av framtidig tjenestebehov, standarder, 
demografiutvikling, gjeldsutvikling, effektivitet for å nevne noe. Analysen vil supplere ASSS- 
analysene (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner – 10 største kommunene i 
Norge) inn i prioriteringsdrøftingene for neste års revidering av handlingsplanen.    
 

 Drøfte/vurdere inntektspotensialet som ligger i eiendomsskatt og brukerbetalinger:  
- Eiendomsskatten har et stort potensial for relativt rask styrking av finansieringsevnen. I vedtatt  

handlingsplan har imidlertid Bystyret forutsatt at eiendomsskatten kun skal prisjusteres i 
henhold til samlet lønns- og prisvekst (deflator). Rådmannen følger dette styringssignalet selv 
om det hadde vært fornuftig å øke eiendomsskatten. Eksempelvis vil en økning med 100 kroner 
per husstand per måned øke inntektene med drøye 35 millioner kroner.   
 
Dersom regelverket for utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk blir vedtatt, innebærer  
dette reduserte inntekter med omtrent 4,0 millioner kroner per år fra 2019 og økende i  
planperioden til omtrent 20 millioner kroner om fem år. Eiendomsskatten er foreløpig ikke  
redusert i denne handlingsplanen siden endringen foreløpig ikke er vedtatt og blir dermed en ny 
utfordring i neste rullering av handlingsplanen.  
 

- Egenbetalinger og gebyrer vil i økende grad bli en inntektskilde. Konkrete endringer  
kommenteres nedenfor. Rådmannen legger opp til at alle seksjoner vurderer inntektspotensialet 
innenfor de enkelt tjenestene for å avdekke mulig handlingsrom inn mot 2019.  
 

 Nye prioriterte tjenestebehov dekkes i hovedsak med omprioriteringer (innenfor seksjoner og 
mellom seksjoner). Dette kan oppfattes som kutt i tjenester, men kan være nødvendig for å dekke 
nye behov/endret etterspørsel. Nye teknologiske løsninger vil være tiltak for å kunne gi tjenester til 
flere brukere uten å styrke rammene. Velferdsteknologi er eksempel på dette.   
 
Det er allerede innarbeidet relativt betydelige effektiviseringskrav i rammene som ligger i 
handlingsplanen. Disse må gjennomføres i tillegg til effektiviseringskravene (nye) som innarbeides 
fra 2019 og økende i planperioden. Fra 2015 er det innarbeidet effektiviseringskrav som i sum øker 
fra 30 millioner kroner til 50 millioner kroner. Dette er allerede fordelt forholdsmessig mellom 
seksjonene.   
 

 Redusert investeringsvolum:   
- gir mulighet for å styrke egenkapitalen gjennom lavere renter og avdrag  
- frigjør planleggings- og gjennomføringskapasitet slik at færre, men prioriterte investeringer kan  

gjennomføres raskere 
- nye behov dekkes ved omprioriteringer innenfor rammen i handlingsplanen 

 
 Investeringer som gjelder områdene oppvekst, helse og omsorg prioriteres i tillegg til 

gjennomføring av Arena Fredrikstad. For øvrig er det nødvendig med en løpende kritisk 
gjennomgang av alle investeringer innenfor investeringsplanen med hensyn på kvalitetssikrede 
investeringsrammer, framdrift og gjennomføringskapasitet. Behov for økte rammer til enkelt 
investeringer skal dokumenteres med forslag til finansiering innenfor samlet investeringsvolum.   

 
Både de langsiktige- og kortsiktige strategiene er grunnlaget for rådmannens prioriteringer i denne 
handlingsplanen. Omstillingsarbeidet må starte opp i 2018. Økonomistyringen må ha fokus på 
risikohåndtering, avvik og korreksjoner. Investeringsvolumet må holdes innenfor helhetlige rammer 
slik de framkommer i den fireårlige planen.   

 
Driftsbudsjett 
 
Oppsummert endringer i driftsbudsjettet    
 

Punktene nedenfor oppsummerer endringene i forhold til handlingsplan 2018-2021 med hensyn til 
svekket finansieringsevne og prioriteringer og omprioriteringer i tjenesteproduksjonen:  
 
Rammebetingelser  
 

 Gjennom statsbudsjettet er frie inntekter redusert med 32 millioner kroner (beregnet frie inntekter, 
økt egenandel for ressurskrevende tjenester, mens forventet lønns- og prisvekst (deflator) er noe 
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lavere enn forutsatt). Lavere deflator innebærer at driftsrammene reduseres med i underkant av 8 
millioner kroner ellers ville avviket vært 40 millioner kroner. Effekten av deflator-endringen er fordelt 
i seksjonsrammene og framkommer som rammereduksjon. Øvrige satsinger og reduksjoner 
innenfor rammetilskuddet tildeles de aktuelle seksjoner som har ansvaret for tjenestene. Dette 
framkommer på seksjonsnivå i tillegg til omtalen under Statsbudsjett.  
 

 Oppdaterte anslag reduserer utgiften til premieavvik av pensjon med omtrent 8 millioner kroner i 
2018, men øker fra 2019 med drøye 17 millioner kroner i forhold til vedtatt handlingsplan.  

 

 Forventet utbytte fra nytt eiendomsutviklingsselskap er tatt ut (10 millioner kroner i 2020 og 15 
millioner kroner i 2021). Selskapet bør først etableres og få ro til å bygge seg opp før det hentes ut 
utbytte. Den vedtatte handlingsplanen gir imidlertid et klart signal om forventningene til selskapet. 
Dette følges opp i den videre prosessen.  
 

 Signaler i statsbudsjett og analyser tyder på lavere realvekst i årene framover. Bystyret legger til 
grunn en realvekst på 1,1 prosent. I forslaget til rådmannen er veksten redusert fra 1,2 prosent til 1 
prosent. 
 

 Eiendomsskatten justeres med pris- og lønnsvekst for boliger og fritidseiendommer. Promillesatsen 
settes til 4,1, og inntekter fra eiendomsskatt blir 259,6 millioner kroner. Det er ikke lagt opp til 
oppjustering av takseringsgrunnlaget med 10 prosent i 2018.  

 

 Alle seksjoner må gjennomføre effektiviseringstiltak og omprioriteringer innenfor rammene inkludert 
reduksjonen som følge av lavere lønns- og prisvekst (referanse statsbudsjett).  

 
Nye prioriteringer - rådmannen 
 

 Seksjon for helse og velferd styrkes totalt med 34 millioner kroner – 10 millioner kroner for å dekke 
brukervekst, 6 millioner kroner for å finansiere økt behov for helsetjenester i barnehager og en 
barnebolig,11,4 millioner kroner for å kompensere økt kommunal egenandel for ressurskrevende 
tjenester og 8 millioner kroner (økende til 12 millioner kroner) for å finansiere økte utgifter til 
avlastere. Høyesterettsdom fra juni 2016 stadfester at støttekontakter og avlastere skal behandles 
som ordinære arbeidstakere med rettigheter hjemlet i arbeidsmiljøloven. Drift av et økende antall 
heldøgns omsorgsplasser i planperioden må finnes innenfor tilgjengelig budsjett.   
 

 Seksjon for utdanning og oppvekst er styrket med 4 millioner kroner i 2018 og 2019 for å 
kompensere for enkelte utilsiktede negative effekter av statsbudsjettet. Ovennevnte avlasterdom 
kan gi merutgifter for seksjonen, men er foreløpig ikke beregnet. 
 

 Seksjon for teknisk drift er styrket med 1,7 millioner kroner som en engangsbevilgning for å dekke 
administrasjonsutgifter rundt håndtering av kommunens bilpark. Det forutsettes at det 
gjennomføres en helhetlig gjennomgang av ordningen i 2018 med sikte på reduserte 
administrasjonsutgifter.   
 

 I handlingsplan 2017 – 2020 (desember 2016) ble det satt av ekstramidler til vedlikehold med 
midlertidig omprioritering fra Seksjon for helse og velferd til Seksjon for teknisk drift for årene 2018 
– 2020 med henholdsvis 17,8 millioner kroner, 5,9 millioner kroner, 3,3 millioner kroner med 
videreføring og styrking til 13,3, millioner kroner i 2021. Brukerutviklingen og utfordringene innen 
Seksjon for helse og velferd innebærer at denne satsingen reverseres med 10 millioner kroner i 
2018, alt i 2019 og 2020 og 10 millioner kroner i 2022.   
 

 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling styrkes med midler til etablering av 
kompetansesenter, stilling i arkivet i forbindelse med innsyn og den nye oppgaven borgerlige 
vigsler. 

 
Nye prioriteringer - Bystyret 
Oversikt over Bystyrets styrkninger framkommer i tabell på side 33. Styrkingene kommenteres 
nærmere under de forskjellige seksjonene. Bystyret antyder hva styrkingene til det enkelte utvalg kan 
benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering innenfor sin 
ramme. 
Finansiering av mindreinntekter og prioriteringer  
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 Skatteinntektene økes med 30 millioner kroner utover forutsetningene i forslag til statsbudsjett med 
utgangspunkt i en kvalitativ vurdering av skatteinngangen medio oktober. Merinntekten i forhold til 
budsjett ved utløpet av september er på noe over 62 millioner kroner og blir med Bystyrets vedtak 
ytterligere økt noe.   

 Kommunen budsjetterer og betaler mer enn såkalte minimumsavdrag. Budsjetterte avdrag 
reduseres med 10 millioner per år i planperioden.  

 Overføringsinntekt fra FREVAR KF økes med 2 millioner kroner fra 2019. Tilsvarende økes 
utbytteforventingen fra Fredrikstad Energi AS og Østfold Energi etter Bystyrets vedtak med 6 
millioner kroner i 2018, og med ytterligere 9 millioner kroner for 2019. 

 Økt bruk av bunnlinje (mindre avsetning til fond og redusert egenkapital til investeringer) i 
planperioden med henholdsvis 24,7 millioner kroner, 42,6 millioner kroner, 43,5 millioner kroner og 
49,1 millioner kroner. 

 Nye effektiviseringskrav i tjenesteproduksjonen fra 2019.  

 Finansiering av merutgifter for nedgravd kabel til Hvaler vurderes i egen sak.  

  
Risikoelementer i handlingsplanen  
 

 Skatteanslaget som legges 30 millioner kroner over beregningen i «grønn bok – statsbudsjett».  
November er en stor skattemåned som kan trygge anslaget for 2018 eller øke risikoen.  

 Videreføring av belønningsmidler til finansiering av fergedrift (omtales nærmere under Seksjon for 
Teknisk drift). 

 Finansiering av økt bemanningsnorm for kommunale og private barnehager.  

 Utbetaling til private barnehager med telling av barn i desember.   

 Redusert «bunnlinje» svekker handlingsrommet og egenkapitalen.  

 Generelt brukerutviklingen (utover forutsetningene i budsjettet).  

 Stortinget vedtar innstramming i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.  

 
Risikoreduserende tiltak  
 

 Eventuelt mindreforbruk i 2017 settes av til disposisjonsfond.  

 Løpende økonomistyring/rapportering med fokus på risikoanalyser, avvik og tiltak for å holde 
budsjettene.  
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Driftsrammer  
 

Nettorammer i millioner kroner1) Regnskap  Just.bud   Bud  Bud  Bud Bud 

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 -2 107,9 -2 107,9 -2 107,9 -2 107,9 

Realvekst frie inntekter  0,0  0,0 0,0 -46,5 -91,3 -141,6 

Eiendomsskatt   -242,1 -249,4 -259,6 -265,2 -268,3 -268,3 

Sum frie inntekter -4 105,7 -4 222,5 -4 409,2 -4 461,3 -4 509,1 -4 559,4 

Bundne utgifter       

Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2017 122,2 130,8 115,7 121,4 136,7 146,6 

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

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2017 216,4 248,8 235,2 234,3 233,6 233,6 

Kapitalutg. nye investeringer fra 2018 0,0 0,0 4,5 28,4 60,9 108,6 

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 -21,0 -22,0 -22,0 -26,0 

Sum netto kapitalkostnader 124,5 158,3 133,3 153,0 195,3 249,5 

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

Effektiviseringsbehov  0,0 0,0 0,0 -15,0 -30,0 -55,0 

Til kirketjenester  38,1 40,5 42,1 41,5 41,4 41,4 

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

Sum  15,5 -23,6 127,4 135,5 116,0 92,9 

Til disp. drift og investeringer -3 965,6 -4 087,8 -4 148,4 -4 172,7 -4 197,9 -4 217,0 

        

NETTO UTGIFTSRAMMER:       

Økonomi og organisasjonsutvikling 176,7 186,6 192,8 198,7 195,7 198,5 

Kultur, miljø og byutvikling 150,3 167,8 156,9 155,5 152,3 152,3 

Teknisk drift 393,8 403,9 423,0 411,0 410,4 414,0 

Utdanning og oppvekst 1 498,7 1 516,3 1 575,1 1 578,4 1 580,7 1 580,7 

Helse og velferd 1 558,3 1 672,7 1 783,4 1 807,2 1 828,2 1 848,7 

Sum   3 777,8 3 947,3 4 131,1 4 150,8 4 167,3 4 194,3 

Korr. interne finans.trans.       

Netto internt driftsresultat -187,8 -140,5 -17,3 -21,8 -30,6 -22,7 

 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto)  38,0 136,1 2,3 1,8 5,6 2,7 

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

 - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 7,0 15,0 20,0 25,0 20,0 

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

Note: 1) Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd. 

 
Frie inntekter (rammetilskudd, skatt og eiendomsskatt)  
Anslag for skatt og rammetilskudd tar utgangspunkt i forutsetningene i statsbudsjettet beregnet i 
Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønn bok). I anslagene for skatt tar departementet utgangspunkt 
i kommunenes skatteinntekter i 2016 og framskriver disse i samsvar med anslaget for 2016 og 2017. 
Dette legges igjen til grunn for inntektsutjevningen.   
 
Samlet sett er sum frie inntekter beregnet til 4 119,6 millioner kroner – fordelt med 2 011,7 millioner 
kroner fra skatteinntekter, 1 839,9 millioner kroner fra rammetilskudd og inntektsutjevning med 268 
millioner kroner. Ut fra en vurdering av status på inneværende års skatteinngang økes nivået med 30 
millioner kroner. 
 
Inntektsutjevningen avhenger av gjennomsnittlig skattevekst per innbygger (landssnitt). Anslaget 
forutsetter fortsatt at Fredrikstad kommune vil ha en forholdsvis lav gjennomsnittlig skatteinntekt per 
innbygger.  
 
I handlingsplanperioden har Bystyret lagt følgende realvekst til grunn: 
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Realvekst skatt og rammer 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Rådmannen 1,0 1,0 1,2 

Bystyret 1,1 1,1 1,2 

 
Rådmannen understreker at budsjettert økning av skatteinntektene i 2018 og forutsetningen for samlet 
frie inntekter i planperioden er beheftet med risiko. Hvis anslaget er for høyt i 2018 gir dette 
utfordringer i planperioden siden dette nivået legges til grunn for årene etterpå. Både 2015, 2016 og 
foreløpig 2017 har gitt merinntekter utover statsbudsjettets forutsetninger slik at det er tilrådelig å ta 
noe risiko i anslaget. Dette følges nøye gjennom året med muligheter for korreksjon ved negativ 
utvikling/alternativt omprioritere disposisjonsfond til midlertidig finansiering i 2018 budsjettet.  
 

Promillesatsen for eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer økes fra 4,0 promille til 4,1 
promille for at samlet inntekt skal justeres med kommunal deflator (samlet lønns- og prisvekst) på 2,6 
prosent. Økningen gjelder kun for boliger og fritidseiendommer. Bunnfradrag på 200 000 kroner per 
boenhet videreføres. Budsjettposten forutsetter en stabil utvikling når det gjelder næringseiendommer. 
Konsekvensen av forslaget om innstramming i regelverket med hensyn til verker og bruk er ikke 
innarbeidet. 
 
Bystyret kompenserer bortfallet sammenlignet med rådmannens forslag på 4,2 promille ved å 
redusere inntekten med 2,0 millioner kroner samt at det forventes vekst i antall boliger tilsvarende 3,6 
millioner kroner ut over rådmannens anslag. 
  
Finansposter 
Finanspostene er budsjettert med utgangspunkt i markedsvurderinger høsten 2017. 
Renteforutsetningen er marginalt endret i forhold til vedtatt handlingsplan. Dette gjelder for både 
renteutgifter og -inntekter.  
 
Bystyret forventer en innsparing på 7,0 millioner kroner i 2018 med bakgrunn i en forventet rentebane 
på 1,9 prosent mot rådmannens forslag på 2,1 prosent. Rentenivået forventes noe stigende i 
planperioden til 3,0 prosent i 2021. Det er økt risiko for renteøkning i denne handlingsplanen. 
 
Når det gjelder avdrag, betaler vi mer enn minimumsavdrag. Prinsipielt bør ikke lån trekkes ut i tid, 
men en reduksjon på 10 millioner kroner per år gir ikke spesielt store konsekvenser for 
låneporteføljen. Dette blir et bidrag til en kortsiktig økning av finansieringsevnen.   
  
Renteinntektene er budsjettert noe høyere enn nivået på rentekostnaden for lån. Avkastning på den 
langsiktige forvaltningsporteføljen er budsjettert med utgangspunkt i en samlet avkastning på 2,8 
prosent. Vedvarende lave renter innebærer lavere renteinntekter. Ved likviditetsbehov vil vi gradvis 
flytte fra langsiktig portefølje til bank. Vi legger til grunn et forsiktig anslag for renteinntektene på tross 
av at Bystyret har satt av 16,9 millioner kroner i et rentefond som på kort sikt kan jevne ut svak 
avkastning. Målet er at vi skal tjene opp renteinntektene året før de brukes og ikke på forhånd.  
  
Avvik i forhold til forutsetningene slår ut i både lavere/høyere utgifter og inntekter. Renteinntekter fra 
Startlån (utlån) forutsetter et noe større utlånsvolum enn for tidligere år. Redusert rentenivå er lagt til 
grunn for interne rentesatser. Kommunale selvkostgebyrer (vann, avløp, renovasjon, feier og slam) 
baseres på Kommunaldepartementets retningslinjer for rentefastsetting (5-årig swaprente tillagt 0,5 
prosentpoeng). Med store investeringer innen vann og avløp er rentesatsene et viktig element ved 
fastsetting av gebyrer. For 2018 er det lagt til grunn en kalkylerente på 2,3 prosent. Avvik fra dette gir 
resultateffekt for kommunekassa (positivt ved renteøkning).  
   
Overføringer og utbytte  
Forventet overføringsinntekt fra FREVAR KF er oppjustert fra 8,0 millioner kroner til 10 millioner 
kroner allerede fra 2019. Dette er et tydelig styringssignal fra eier om at foretaket tilrettelegger driften 
med sikte på en høyere overføring til eier. Foretaket bør håndteres tilsvarende kommunens seksjoner 
og virksomheter som må tilpasse driften til trangere rammer.   
 
I handlingsplanen har Bystyret forutsatt utbytte fra nytt eiendomsutviklingsselskap allerede i 2020 med 
10 millioner kroner økende til 15 millioner kroner i 2021. Det er lite realistisk å forvente et utbytte fra et 
ikke-etablert selskap så tidlig. Selskapet bør få ro til etablering og tilrettelegging for god og effektiv drift 
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med oppbygging av verdier. Utbytte og kapitaltransaksjoner fastsettes gjennom eierstyring/-politikk. 
Bystyrets forutsetning i handlingsplanen er imidlertid en tydelig forventning til selskapet. Rådmannen 
legger fram egen sak om etableringen.    
 
Fredrikstad eier 51 prosent av Fredrikstad Energi AS og i underkant av 4,3 prosent av Østfold Energi 
AS. Utbytte fra selskapene er avhengig av selskapenes utbyttekapasitet, og det er dermed en risiko i 
budsjettposten. I starten av planperioden gjelder dette spesielt utbytte fra Østfold Energi AS.  
Bystyret justerer utbytteposten noe i positiv retning med 3,0 millioner kroner i 2018 og 1,0 million 
kroner videre i planperioden. 
 
Postene over er beheftet med usikkerhet, men samlet må det forstås som en sterk forventning til 
rådmannen om redusert netto kapitalkostnad. Det er også et sterkt signal om økt forventning fra eier til 
våre selskaper. 
 
Diverse fellesutgifter   
Inndekking av premieavvik (pensjon), avsetning til nasjonal kapitalsats for beregning av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager, yrkesskadeforsikring og arbeidsgivers andel av OU-midlene dekkes 
innenfor denne samleposten. I tillegg er det innarbeidet finansiering av ekstern ledelse av 
varslingsinstituttet. Av mindre beløp kan vi nevne budsjettpost til borgerlig konfirmasjon, dekning av 
begravelser til avdøde uten formue og nære pårørende, dekning av kommunens andel av utgiftene 
ved Solbergtårnet og finansiering av livsfaseplanen. 
 
Restbevilgning til kommunens andel av Tall Ships Races er satt av i 2019 med 1,8 millioner kroner.  
 
Det er innarbeidet to nye poster – andel av vedlikeholdsmidler til sivilforsvarsmateriell med 0,24 
millioner kroner per år og sikkerhetstiltak i sentrum med 0,5 millioner kroner per år for å dekke 
eventuelle merutgifter som for eksempel rundt 17. mai.  
 
Pensjon 
I kommuneregnskapet skal det beregnes en pensjonskostnad basert på prinsipper fastsatt i en 
regnskapsstandard. Beregning av faktisk innbetalt pensjonspremie er basert på andre prinsipper. 
Forskjellen mellom disse betegnes premieavvik. Utviklingen i premieavviket henger sammen med 
utviklingen i pensjonspremien. Hvis innbetalt premie er større enn kostnaden, skal differansen 
inntektsføres i regnskapet det året det oppstår og omvendt hvis premien er lavere. Deretter skal det 
utgifts- eller inntektsføres i årene etterpå til det er utjevnet. Som følge av stadig redusert 
amortiseringstid på nye premieavvik, vil det akkumulerte premieavviket som skal dekkes inn øke i 
årene fremover.  
 
Det er en økning i pensjonspremien fra KLP fra 2017 til 2018 på 111,3 millioner kroner. Dette skyldes i 
hovedsak økt reguleringspremie som følge av en forventet økning i folketrygdens grunnbeløp og 
forventet høyere lønnsvekst for 2018 enn i 2017. I tillegg er det en økning i bruttogarantipremien 
knyttet til alderspensjon på grunn av den individuelle garantien i pensjonsordningen som slår inn ved 
67 år. Det har også vært stor bruk av premiefond de siste tre årene. Det tilbakeførte overskuddet for 
disse årene til premiefondet er ikke utbetalt til kommunen, men har gått til å redusere de ordinære 
premieinnbetalingene kommunen foretar gjennom året.  
 
På grunn av et meget lavt fremtidig rentenivå så kan det ikke forventes tilsvarende bruk i årene 
fremover. Den økte premien gir et høyt positivt premieavvik for 2018 som skal dekkes inn fra 2019 og 
videre i planperioden. Fra og med 2019 utgjøre dette cirka 17 millioner kroner inkludert 
arbeidsgiveravgift for hvert år utover det som var innarbeidet handlingsplanen som ble behandlet i 
juni.  
 
Ved utløpet av 2018 er akkumulert premieavvik for KLP og SPK anslått til 430 millioner kroner. For 
2020 og 2021 er det innarbeidet kun effekten av premieavviket for 2018. Det er ikke mulig å si noe 
mer konkret om den videre utviklingen i 2020 og 2021. Vi ikke har kvalifiserte tall for denne perioden. 
 
Driftsrammer  
Driftsrammene i planperioden presenteres i 2018-kroner slik at endring i rammeoversikten viser reelle 
endringer og ikke endringer som følger av lønns- og prisvekst. Innsparings- og omprioriteringsbehov 
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framkommer på de enkelte tjenesteområdene. Rådmannen har fulgt opp regjeringens satsinger og 
endringer og innarbeidet dette på de aktuelle tjenesteområdene med totalt 14,1 millioner kroner.  
 
I rammeforutsetningene i budsjettforberedelsen ble det lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst 
på 2,8 prosent (deflator). I statsbudsjettet et det forutsatt en deflator på 2,6 prosent. Årslønnsveksten 
er beregnet til 3 prosent i begge alternativene. Forskjellen innebærer at driftsrammene reduseres i 
sum med 8 millioner kroner og framkommer som rammereduksjon i økonomitabellene. 2,6 prosent er 
lagt til grunn for endring av gebyrer som er justert med deflator. 
 
Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 26,3 millioner kroner i 2018. 
 
Rammestyrking Bystyret 

Nettorammer i millioner kroner Bud 
2018 

HP 
2019 

HP  
2020 

HP 
2021 

Økonomi og organisasjonsutvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kultur, miljø og byutvikling 3,5 3,5 0,5 0,5 

Teknisk drift 2,3 2,0 2,0 2,0 

Utdanning og oppvekst 13,0 16,0 16,0 16,0 

Helse og velferd 7,0 7,0 7,0 7,0 

Kirken 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sum styrking 26,3 29,0 26,0 26,0 

 
Økt effektiviseringsbehov  
Det er innarbeidet ufordelt effektiviseringsbehov med 10 millioner kroner i 2019, økende til 30 millioner 
kroner i 2020 og 55 millioner kroner i 2021. Dette kommer i tillegg til effektiviseringsbehov som 
allerede er innarbeidet i driftsrammene med 5 millioner kroner i 2018 og økende til 20 millioner kroner.  
 
Disponering av positiv bunnlinje  
Netto internt driftsresultat settes av til disposisjonsfond som kan brukes til å finansiere både drifts- og 
investeringsutgifter. Dette styrker det økonomiske handlingsrommet og sikrer reserver for å kunne 
møte svingninger i driftsforutsetningene som reduserte inntekter, økt brukervekst, økte 
pensjonsutgifter eller planmessig nedbetaling av gjeld/økt egenkapital. I tidligere handlingsplaner er 
det lagt til grunn at teknologi-investeringer skal finansieres med egenkapital. Dette prinsippet er delvis 
fulgt opp i forslaget til handlingsplan.  
 
«Bunnlinjen» er svekket som følge av redusert handlingsrom og bør styrkes i planperioden. Samlet 
handlingsrom inklusive bruk av bunnlinje er på 28,3 millioner kroner i 2018. 
 
Belønningsordning  
Budsjettet forutsetter at kommunen fortsatt mottar tilskudd som finansieringsbidrag til drift av ferger 
med 2,6 millioner kroner. Om denne ordningen videreføres er ikke avklart når denne handlingsplanen 
skrives. Nærmere avklaring om ordningen videreføres kommer i løpet av våren.   
 
Egenbetalinger og gebyrer  
 

Under hvert seksjonskapitel oppsummeres endringer i priser og premisser for gebyrer og priser for 
2018. Noen endringer:   
 

 Eiendomsskatten økes fra 4,0 promille til 4,1 promille (lønn- og prisvekst).  

 Samlet gebyrøkning for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feier er 0,9 prosent.  

 Generell takstendring på parkeringsavgift i alle parkeringssoner og parkeringsanlegg. Eksempelvis 
vil timeprisen øke med 2-3 kroner for de fleste plassene. Gateparkering på Bankbrygga og 
Kirkebrygga frem til Kråkerøybrua foreslås å inngå i rød sone fra 1. januar 2018. Boligsonekort 
øker med 200 kroner til 1 400 kroner per år.   

 Utleieprisene på St. Croix huset som ikke har vært regulert siste 4 år, har fått en gjennomsnittlig 
økning på 10 prosent. På Blå Grotte er det lagt inn en prisøkning på 10 prosent, med unntak av for 
frivillige organisasjoner, som er uendret. 

 Byggesaksgebyrer økes med 15 prosent og plansaksgebyrer er økt med 25 prosent. Årsaken til 
økningen er at gebyrene fra 2012 til 2017 kun har økt marginalt. 

 Full plass for barnehager justeres i henhold til nasjonal maksimalpris.  
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Investering og finansiering 
 
Oppsummert endringer i investeringsbudsjett  
 

I hovedsak videreføres investeringsvolumet med hensyn til prioriterte anlegg slik det er vedtatt i 
gjeldende handlingsplan. Det er et omfattende investeringsprogram som i hovedsak prioriterer 
investeringer med hensyn til demografiutviklingen. Dette omfatter rehabilitering av sykehjem, nye 
sykehjemsplasser og rehabilitering/utvidelse av skolebygg. I tillegg kommer gjennomføring av Arena 
Fredrikstad.  
 
Større endringer 

 Rehabilitering og utbygging av sykehjem. Nytt sykehjem i Onsøy foreslås økt fra 96 plasser til 120 
plasser – oppdatert usikret brutto kostnadsramme er beregnet til 480 millioner kroner. Husbankens 
investeringstilskudd vil utgjøre opp til 208 millioner kroner. Det arbeides med å framskynde søknad 
om tilsagn om investeringstilskudd til et nytt Fredrikstad helsesenter med 144 plaser. Usikret 
investeringskostnad er anslått til 576 millioner kroner med investeringstilskudd på opptil 249 
millioner kroner.  

 Furutun ble kjøpt sommeren 2017 for bruk til avlastning og samordning av dagtilbud innen 
Tjenester til funksjonshemmede. I 2018 settes det av investeringsmidler til tomtekjøp og 
rehabilitering/oppgradering for kunne bruke bygget til formålet.  

 Det er nødvendig å sette av budsjett til innredninger og inventar i det nye NAV-bygget. 

 Kunstgressbane på Kråkerøy prioriteres med oppdatert investeringsramme. Dette kan medføre 
utfordringer med å gjennomføre planen i sin helhet innenfor den avsatte investeringsrammen.  

 Det er redusert avsetning til velferdsteknologi i 2018. I tillegg er det ikke satt av midler til 
sykkelplanen i 2018. Det er tilstrekkelig bevilgninger igjen fra 2017 til å dekke behovene i 2018. 
Dersom framdriften skulle bli større enn forventet, kommer rådmannen tilbake med ny sak i 2018.    

 Aksjekapital/egenkapital (kontantinnskudd) til nytt eiendomsutviklingsselskap finansieres over frie 
investeringsfond bygd opp etter salg av bolig og næringstomter. Fondene har en samlet saldo på 
rundt 110 millioner kroner (før avslutning av regnskapet for 2017). Egen sak til Bystyret avklarer 
behovet for egenkapital i aksjeselskapet, men det kan antydes mellom 10 – 20 millioner kroner.  

 
De viktigste investeringsobjektene i budsjettet er sammenfallende med det rådmannen har fulgt opp 
fra Bystyrets handlingsplanvedtak i juni inneværende år. 
 
Bystyret vil særlig peke på følgende investeringer: 
 

 Utbygging og rehabilitering av sykehjem, herunder Østsiden fase 2, Onsøy og Furutun. 

 Skoler, herunder Trosvik (med flerbrukshall), Lunde, Gudeberg og Råkollen. 

 Nytt kafèbygg og stupetårn på Foten. 

 Rolvsøy barnehage. 

 Arena Fredrikstad. 

 Kunstgressbaner. 

 Nytt ridesenter Bekkevold. 

 Blå Grotte. 

 Elektrisk ferge. 

 Sykkelplan. 

 Tårnet og ny bro på Isegran. 

Bystyret forutsetter at prioriteringsrekkefølgen i vedtatt Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025 
legges til grunn når framtidige investeringer skal innarbeides. 
 
Det er utredet mulighet for curlingbane i tilknytning til Arena Fredrikstad innenfor en beregnet 
kostnadsramme på 35 millioner kroner. Rådmannen anbefaler ikke at curlinghall legges inn i 
budsjettet. Utdypende vurdering og eventuell utbygging eller tilrettelegging for curlinganlegg samtidig 
med Arena Fredrikstad avklares gjennom egen sak til Bystyret. 
 
Investeringsrammen til kirken styrkes med 2,0 millioner kroner årlig i handlingsplanperioden.  
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I prosessen er det drøftet flere nye investeringsbehov som ikke er innarbeidet i investeringsforslaget. 
Rådmannen gjør vurderinger i forhold til konsekvenser, kost/nytte og mulighet for omprioriteringer. 
Nærmere kommentarer er gitt i omtalen på de forskjellige seksjonene. 
 
Investeringsrammer med finansiering   
 

Rammefinansierte investeringer 

Tall i millioner kroner 2017 2018 2019 2020 2021 

Felles investeringer  7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 
Kulturtjenester  5,0 68,4 111,5 294,3 241,3 
Tekniske tjenester 59,6 178,2 142,1 123,7 122,5 
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 16,0 15,0 12,0 12,0 
Egenkapital innskudd KLP  16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 

Sum netto rammefinansierte investeringer  216,4 710,2 727,0 1 110,4 756,0 

       

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

Fra disposisjonsfond 0,0 15,0 0,0 0,0 60,0 

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

Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond)    1,3 1,3 1,3 0,6 0,5 
MVA-kompensasjon  36,5 126,5 136,0 209,9 170,5 

Lånebehov rammefinansierte investeringer 155,6 534,8 550,3 853,7 481,6  

     

Selvfinansierte investeringer (eks. mva)       

Tall i millioner kroner 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Teknisk drift  0,0 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 selvfinansierte investeringer 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 selvfinansierte investeringer 129,3 309,9 243,9 221,2 188,6 

 
Investeringer  
Økte investeringer gir behov for ytterligere låneopptak. Framtidige investeringer må i størst mulig grad 
søkes finansiert med egenkapital. Utvikling og salg av attraktive byutviklingstomter er en forutsetning 
for å få til prosjekter som for eksempel Arena Fredrikstad. Bystyret peker i denne forbindelse på 
etablering av et eiendomsselskap for å utvikle kommunal grunneiendom, med formål å øke 
egenkapitalevnen. 
 
Investerings- og finansieringsrammer for Arena Fredrikstad er oppdatert i henhold til bystyrevedtaket   
til 600 millioner kroner inkludert kjøp av tomt på Værste. I den videre prosessen vil finansieringen bli 
ytterligere konkretisert med hensyn til blant annet merverdiavgiftsposisjon, utleie og driftsmodell. I 
investerings-oversikten er budsjettposten prisjustert.   
 
Rådmannen er i gang med et internkontroll prosjekt med gjennomgang av mva-kompensasjonsstatus 
på gjennomførte investeringsprosjekter. Dette gjelder spesielt idrettsanlegg og boligprosjekter og kan 
medføre behov for endring av tidligere finansiering.  
 
Bystyret har gjort følgende vedtak i to saker som kan medføre finansieringsbehov i perioden: 

 Åpnet for forhandlinger om kjøp av tomt til ny ungdomsskole i sentrum.  

 Gitt positive signaler til deltakelse i interkommunale idrettsanlegg sammen med Østfold 
fylkeskommune og Sarpsborg kommune og mulig bruk av Østfoldhallen. 
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Paviljonger ved 1 barnehage og 5 skoler er i dag ikke godkjent av Arbeidstilsynet. Det søkes om ny 
godkjenning av paviljonger fram til permanente bygg står ferdigoppført. Dersom vi ikke får 
godkjenning, vil det være nødvendig med raske omprioriteringer og/eller tilleggsbevilgninger.  
 
Rådmannen setter ikke av investeringsmidler til nytt administrasjonsbygg i sentrum og Tomteveien 
(Seksjon for teknisk drift).    
 
Under ansvaret til Teknisk drift har det de siste årene vært satt av samleposter til 
inneklima/rehabilitering av skoler og barnehager og rehabilitering/brannpålegg. For 2017 og 2018 er 
deler av dette overført til konkrete anlegg som framkommer under investeringene innen 
oppvekstområde. Dette gjelder Trollstuas barnehage, ombygging av Gressvik ungdomsskole, 
Ambjørnrød skole og Haugeåsen skole. Disse bevilgningene omfatter også rebudsjetteringer fra 2017 
og til 2018. Dersom kvalitetssikring av disse prosjektene medfører økt finansieringsbehov, prioriteres 
dette innenfor samlepottene og tilsvarende budsjetterte samlebevilgninger i planperioden.  
 
Rådmannen signaliserer allerede nå at det uansett vil bli nødvendig med ny gjennomgang av helheten 
i revideringen til neste år med utgangspunkt i oppdaterte rammebetingelser, sikring av 
investeringsrammer, framdrift på årets investeringer og gjennomføringskapasitet innenfor den 
helhetlige investeringsplanen. Det vises også til forslag om investeringsstopp.  
 
Rebudsjettering som ikke framkommer i denne handlingsplanen eller gjennom 2. tertialrapport, legges 
fram for Bystyret i desember samtidig med handlingsplanen.   
 
Rådmannen følger opp Bystyrets signal om at det er viktig at det legges til rette for medvirkning fra 
barn og unge i prosjekter det er naturlig at de tar del i.  
 
Forøvrig vises det til kommentarer på de enkelte investeringene i seksjonenes kapitler og detaljert 
vedlegg.  
 
Finansiering   
Investeringsbudsjettet finansieres fortsatt med en relativt svært høy andel lån, og andelen 
egenfinansiering er redusert i forhold til gjeldende handlingsplan. Fritt investeringsfond benyttes til å 
finansiere egenkapitalinnskudd til KLP som ikke kan lånefinansieres. Netto lån som dekkes over frie 
inntekter økes med omtrent 1,8 milliarder kroner i planperioden forutsatt forventet framdrift på 
investeringer slik at gjeldsbyrden som skal dekkes av frie inntekter øker. Dette er en økning på 0,7 
milliarder kroner siden handlingsplanen i juni.  
 
Ved inngangen til 2017 var den totale låneporteføljen på nesten 6 milliarder kroner. Dette inkluderer 
gjeld som dekkes over frie inntekter, gebyrer og husleier, startlån og statlige kompensasjonstilskudd. 
Omtrent 50 prosent er selvfinansierende. Foreløpig i 2017 er det tatt opp 300 millioner kroner i nye 
lån og nedbetalt omtrent 200 millioner kroner som avdrag. I hovedsak skyldes dette utsatt framdrift 
og kapasitet som skyver investeringer fra 2017 til 2018.  
 
Investeringer i boliger i henhold til boligsosial handlingsplan finansieres med tilskudd fra Husbanken 
og lån. Dette er selvfinansierende investeringer som dekkes gjennom husleier. Investeringsoversikten 
på dette området er oppdatert i forhold til vedtatt handlingsplan i henhold til realistisk framdrift.  
 
Investeringer innen selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feier finansieres med lån som i sin 
helhet dekkes over gebyrer. Investeringsvolumet er oppjustert i henhold til hovedplan for vann- og 
avløp.  
I perioden fra 2017 – 2021 vil det bli brukt drøye 98 millioner kroner over fritt investeringsfond. Dette er 
mer enn saldoen på fondet på 21 millioner kroner. Det er nødvendig med styrking av driftsfond 
«øremerket» finansiering av investeringer gjennom positive driftsresultater. Alternativt må vi begynne 
å bruke øvrige disposisjonsfond – for eksempel fond avsatt til Arena Fredrikstad eller frie 
investeringsfond - bolig/næringsfond (se neste avsnitt).  
 
Innbetalingsoverskudd etter salg av bolig og næringstomter settes til egne investeringsfond. Disse 
benyttes til finansiering i perioden mellom opparbeiding av tomter til de er solgt. Vi må løpende 
vurdere behov for bruk til dette formålet kontra delvis overføring til fritt investeringsfond. Vi har nå 



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 38 

drøye 110 millioner kroner på bolig- og næringsfond. Finansiering av egenkapital til 
eiendomsutviklingsselskap dekkes over disse investeringsfondene.  
 
Årsrapporten for 2016 viser status for diverse fond ved inngangen til 2017.  
 
Grafen viser utviklingen renter og avdrag som skal dekkes over frie inntekter. Det forutsettes et 
økende rentenivå i perioden. Grafen viser utfordringen vi står foran med investeringsvolumet som er 
innarbeidet i handlingsplanen. Det er lagt inn 300 millioner kroner i økt gjeld per år etter 2021. En 
investeringsstopp vil dempe veksten.   
 
 

 
 
Startlån 
Det er økt etterspørsel etter Startlån. Dette er et virkemiddel i den boligsosiale politikken slik at flere 
får mulighet til å kjøpe egen bolig. Det legges til grunn kredittvurdering før det gis tilsagn om lån.  
Lånerammen foreslås økt fra 150 millioner kroner til 180 millioner kroner.  
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FELLESOPPGAVER 
 
De vedtatte dokumentene, Arbeidsgiverstrategi fram mot 2030 og Innovasjonsstrategi for Fredrikstad 
kommune, viser retning for kommunens arbeid med utvikling av organisasjonen, og satsningsområder 
i dette arbeidet. En felles digitaliseringsstrategi for kommunen skal også til politisk behandling om kort 
tid. Godt arbeid med implementering av disse strategiene innebærer endringsarbeid der hele 
organisasjonen involveres og bidrar. For å lykkes med strategiene kreves et vedvarende fokus på å 
sette endringene ut i livet. For strategiene implementeres ikke den datoen de blir vedtatt, det er da 
arbeidet med å få til endringene begynner. Det betyr at endringsarbeid krever tid og ressurser for at 
det skal være mulig å oppnå resultater.  
 
 
Arbeidsgiverstrategi 
 

Aktivt arbeid med oppfølging av arbeidsgiverstrategien handler om god utøvelse av rollen som 
arbeidsgiver og utvikling av kommunens organisasjonskultur. 
 
Fredrikstad kommune skal ha attraktive arbeidsplasser. Det betyr at vi er gode til å beholde og 
videreutvikle egne ansatte, og tiltrekke oss og rekruttere nye medarbeidere og ledere. 
 
Fredrikstad kommune skal være en endringsdyktig og lærende organisasjon. Det betyr at vi evner å 
møte kravene til omstilling og endring på gode måter, og lærer og utvikler oss i takt med samfunnet. 
 
De fem innsatsområdene nedenfor legges til grunn for nå disse målene: 
 

 Tydelig ledelse 
- Alle ledere skal inngå lederavtale med sin nærmeste leder.  
- Ledere med personalansvar skal delta på obligatoriske LUP lederkurs. 

 

 Riktig kompetanse 
- Ledere skal gjennomføre utviklingssamtaler med alle medarbeidere.  
- Alle virksomheter skal jobbe med kommunens nye etiske prinsipper gjennom å involvere 

ansatte i etisk refleksjonsarbeid. 
- Ledere skal ta i bruk tiltak og følge opp arbeidet for å nå målet om heltid som det normale for 

driften. 
 

 Verdiskapende samspill 
- Alle virksomheter skal jobbe med utvikling av godt leder- og medarbeiderskap, gjennom blant 

annet å sette mål og utforme tiltak for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. 
Minimum skal det settes et mål for bevaring og et område for forbedring av resultat fra 10-
FAKTOR. 

- Ledere skal legge til rette for at medarbeidere får økt kompetanse om hele organisasjonen, og 
ønsker om og muligheter til å ta kontakt på tvers. 

- Virksomhetene skal sikre god kommunikasjon og brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene, 
også når det gjelder nytenkning og innovasjon. 

 

 Helsefremmende arbeidsplasser 
- Ledere skal følge opp felles føringer for systematisk HMS-arbeid, med særlig fokus på det 

helsefremmende arbeidet. 
- Alle virksomheter skal sette mål og konkretisere tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen, 

med spesielt fokus på reduksjon av sykefravær. 
 

 Smidig organisasjon 
- Ledere skal gjøre seg kjent med og ta i bruk ulike verktøy og metoder i arbeidet med å utvikle 

en innovasjonskultur, og bidra til mer innovativt arbeid i kommuneorganisasjonen og 
tjenesteytingen. 

- Virksomhetene skal ha fokus på innovativ tjenesteyting og effektivisering ved hjelp av 
elektroniske arbeidsredskap. Ledere må legge til rette for og bidra til at ansatte har kompetanse 
til å ta i bruk digitale verktøy. 
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HMS 
 

Vi har helsefremmende arbeidsplasser der ansatte opplever mestring og meningsfullhet i 
arbeidshverdag. 

a) Leder skal sørge for at virksomhetsplanene ivaretar systematisk HMS-arbeid i henhold til 
internkontrollforskriften. Rådmannens HMS-system skal brukes som verktøy. 

b) Alle virksomheter skal sørge for opplæring og medvirkning av alle aktørene i det systematiske 
HMS-arbeidet. Kompetansen skal vedlikeholdes. Det skal spesielt legges vekt på 
arbeidsmiljøopplæring av leder i sammenheng med LUP og HMS-gruppens deltagelse på 
rådmannens overordnede HMS-dag 2018. 

c) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid skal jobbe videre med kildene til nærvær.  
d) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid bidrar til aktive og kompetente HMS-grupper.  
e) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid bidrar til åpenhet for å fremme god forbedrings-, 

avviks- og varslingskultur. 
f) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid skal bidra til å kartlegge farer og problemer, og på 

bakgrunn av dette vurdere risiko og utarbeide tiltak. All risikovurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet skal dokumenteres i Kvalitetssystemets risikomodul. 

 
 
IA (Inkluderende arbeidsliv) 
 

Forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting 
og frafall fra arbeidslivet. 

 Alle virksomheter skal sette mål og gjennomføre tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen 
om:  
- redusert sykefravær 
- økt rekruttering av personer med redusert arbeidsevne/funksjonsevne, og ivaretagelse av   
  egne ansatte med redusert funksjonsevne 
- økt reell pensjoneringsalder. 

Virksomhetene skal rapportere på måltall og måloppnåelse i Fredrikstad kompasset. 
 
Alle virksomheter skal sette mål og konkretisere tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen, med 
spesielt fokus på reduksjon av sykefravær og arbeide med det arbeidsrelaterte fraværet.  
 
 
Kommunikasjon og brukermedvirkning 
 

Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til 
Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter. 

 Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester gjennom gode elektroniske 
tjenestebeskrivelser. 

 Informere gjennom flere kanaler slik at innbyggerne er sikret lik tilgang. 

 Utvikle en sterk servicekultur slik at innbyggere opplever det positivt å være i kontakt med 
Fredrikstad kommune. 

 Spørre og lytte til innbyggere og ta dem med på råd i utviklingen av tjenestene. 
 
Bygge omdømme for Fredrikstad kommune og samfunnet Fredrikstad. 

 Skape en positiv og samlende organisasjonskultur der medarbeidere er gode ambassadører for 
kommunen. 

 Fortelle de gode historiene om hva egen virksomhet og Fredrikstad kommune leverer og bidrar 
til. Være bevisst på at vi er ambassadører for egen arbeidsplass og bygge omdømme gjennom 
kommunikasjon og adferd. 

 Bidra til at Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i. 

 Legge til rette for samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i 
Fredrikstadsamfunnet. 

 
Virksomhetene skal sikre god kommunikasjon og brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene, også 
når det gjelder nytenkning og innovasjon.  
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
http://riskmanager/hms/SitePages/HMS.aspx
http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/Opplring%20HMS/LEDEROPPL%C3%86RING,%20HMS.docx&action=default
http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/HMSgrupper/N%C3%A6rv%C3%A6rets%20kilder%20presentasjon%20fra%20HMS-dag%202016.pptx&action=default
http://riskmanager/hms/SitePages/HMS-Grupper.aspx
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Folkehelse og levekår 
 

Realisere folkehelseplanen 

 Alle virksomheter skal vurdere tiltak for å følge opp relevante strategier i folkehelseplanen og 
levekårskartleggingen i sitt plan- og budsjettarbeid. 

 Alle saksbehandlere skal vurdere folkehelse og levekår i politiske saker jamfør saksmalen. 
Virksomhetene skal vurdere om det er nødvendig med kompetansehevende tiltak for å utføre 
dette oppdraget. 

 Øke antall lærlinger i planperioden slik at antall lærlinger i Fredrikstad kommune dobles. 
 
 
Klima og miljø 
 

Alle virksomheter har et ansvar for å ta miljø- og klimahensyn gjennom å: 

 Bli sertifisert som Miljøfyrtårn og bidra til å oppfylle kommunens mål om at samtlige 
virksomheter skal være Miljøfyrtårn-sertifisert innen 2020. 

 Bidra til å realisere mål og tiltak i Klima- og energiplanen og orientere seg om status for 
utviklingen innen sitt ansvarsfelt. 

 Tilrettelegge for at ansatte kan sykle på tjenesteoppdrag. 

 Redusere matsvinnet og klimafotavtrykket til matvarene som kjøpes inn. 
 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Alle virksomheter skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Bruke virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å planlegge det 
systematiske beredskapsarbeidet. 

 Dokumentere virksomhetens beredskap gjennom en beredskapsplan med vedlegg. 

 Involvere kommunens beredskapsutvalg i arbeidet.  
 
 
Interne prosesser 
 

Alle virksomheter skal ha en aktiv bruk av avvikssystemet i sitt forbedringsarbeid.  

 Arbeide med å skape en positiv avvikskultur med mål om at alle avvik blir registrert. 

 Bruke avvikssystemet i sitt forbedrings- og innovasjonsarbeid og styrke internkontrollen. 
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SEKSJON FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING 
 
Kjerneoppgaver  
 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling har hovedansvar for kommunens strategi- og utviklingsarbeid 
av overordnet og sektorovergripende karakter innenfor samfunnsutviklingsområdet. Seksjonen har 
roller knyttet til tjenesteproduksjon, utvikling av tjenester, forvaltning, myndighetsutøvelse og 
samfunnsutvikling, blant annet innen fagområdene: 

 Areal- og samfunnsplanlegging 

 Miljø, klima og folkehelse 

 Naturmangfold  

 Kulturminner 

 Næring 

 Kultur 

 Idrett 
 
 
Organisering 
 

Seksjonen er organisert i en etat for kultur og en etat for miljø- og byutvikling. I tillegg 
kommunalsjefens stab, og en stab for fellestjenester og eiendomsskatt. Kulturetaten består av seks 
virksomheter og fagstab kultur. Miljø- og byutviklingsetaten består av fem virksomheter samt 
etatsjefens fagstab, herunder byantikvaren.  
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

 Stortinget har i 2017 vedtatt at det skal utarbeides en egen stortingsmelding med mål om en styrket 
kulturskole for framtiden. I forslaget til vedtak ligger det føringer om at staten skal ta et større 
økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen og at det bør vurderes å settes tak for 
foreldrebetalingen. 

 Kulturdepartementet har opprettet en ny ordning for nyskapende aktiviteter og har uttrykt et 
tverrpolitisk ønske om å dreie mer av innsatsen og midler fra overskuddet til Norsk Tipping over 
mot egenorganiserte aktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddsordningen er ment å stimulere til 
nyskapende anlegg og det er kommunene som kan søke om midler fra ordningen. Det ligger 
implisitt en invitasjon til kommunene om å bidra til realiseringen av flere aktivitetsanlegg for 
egenorganisert aktivitet og det kan komme ytterligere tiltak i perioden. 

 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 til 12 prosent. 
Dersom det vedtas vil det medføre økte priser på kinobilletter. 

 Regjeringen har lagt fram et lovforslag om fritt landmålervalg i oppmålingssaker etter 
matrikkelloven.  Det er foreløpig usikkert hvilken løsning som blir valgt og når endringen vil tre i 
kraft. En mulig konsekvens vil være at kommunen blir sittende igjen med kontroll av de private 
landmålerne og føring i matrikkelen, og må gjennomføre en bemanningsreduksjon. Lovforslaget er 
oversendt Stortinget for behandling. 

 Endringer i forurensingsforskriften har vært ute på høring. I lovforslaget legges det opp til økt 
ansvar hos kommunene for akutt beredskap i egen kommune, samt beredskapssamarbeid med 
andre kommuner i regionen. 

 
 
Prioriterte områder 
 

 Realisering av Arena Fredrikstad  

 The Tall Ships Races 2019 

 Oppgradere Blå Grotte til regionalt kulturhus  

 Gjennomføre mulighetsstudie for fremtidens bibliotekløsning 

 Restaurering av tårnet på Isegran 

 Bypakke Nedre Glomma og fremforhandle byvekstavtale 

 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 Miljø, bymiljø, kulturarv og kulturminneforvaltning 

 Etablering av kommunalt eiendomsselskap 
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Bystyret har vedtatt følgende prioriterte områder i tillegg til rådmannens forslag: 
 
Vi vil at Fredrikstad skal være en foregangskommune i klimapolitikken gjennom å styrke og 
videreutvikle Fredrikstad som miljøby. Det er viktig med helhetlig byplanlegging der det tas hensyn til 
«grønne lunger» samt at det tas høyde for nødvendig veiutbygging før det gis tillatelse til oppføring av 
nye boliger og næringsbygg. 
 
Vi ønsker en mer ambisiøs politikk på området enn det er i dag. Fredrikstad kommune vil gjøre det 
enkelt for folk å være miljøvennlige i hverdagen, og vi vil sikre alle tilgang til natur- og 
friluftsopplevelser. 
 
Bystyret vil videreføre en areal- og transportpolitikk som fører til mindre transportbehov og dermed 
mindre arealbruk og mindre energibruk. Det betyr at det først og fremst legges til rette for ny 
befolkningsvekst i de sentrale delene av kommunen. 
  
Parker og grønne lunger skal være en viktig del av bymiljøet.   
 
Et godt kulturtilbud er viktig for et steds attraktivitet og omdømme. Et godt tilbud innebærer mangfold. 
Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Vi vil legge til rette for et mangfold av ulike 
kulturtilbud og kunstneriske uttrykk som skal bestå av profesjonelle aktører og amatørvirksomhet. Alle 
skal sikres tilgang til kunst og kulturopplevelser, og gis mulighet til å uttrykke seg gjennom kunst og 
kultur. 
    
Kunst- og kulturområdet kan ikke løses av markedskreftene alene, men krever et sterkt politisk og 
offentlig engasjement. 
   
Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Idretten skal ha 
gode vilkår på alle plan, og vi vil særlig styrke barne- og ungdomsidrett.    
 
Byutvikling 
Vårt fokus skal fortsatt være å legge til rette for å skape flere arbeidsplasser i Fredrikstad. Vi må 
skape for å kunne dele. Det må være et hovedmål å få flere bedrifter til å etablere seg her og at flere 
bedrifter finner det interessant å vokse i Fredrikstad. 
 
Vi vil gjennomføre den vedtatte Næringsplanen hvor målet er å øke antallet arbeidsplasser mer enn 
befolkningsveksten. Et tett og godt samarbeid med byens næringsliv er en forutsetning for å lykkes.   
 
Bystyret forplikter seg til å sette av deler av overskudd de kommende årene til å styrke det kommunale 
næringsfondet for å finansiere tiltakene i planen.   
 
Vi vil videreføre en offensiv byutviklingspolitikk for å ytterligere styrke byens attraktivitet og omdømme. 
Kommunen må være drivkraft for å få fart i boligbyggingen ved å føre en offensiv tomtepolitikk og 
bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med Husbanken og boligutbyggere. Det er 
nødvendig å gjennomgå hvordan kommunen møter de store byutviklingsaktørene for å sikre at vi har 
et godt mottaksapparat for å håndtere de store prosjektene. Politisk prosessavklaring i tidlig fase bør 
vurderes som grep jamfør egen bestilling til rådmannen. 
 
God infrastruktur er en forutsetning for vekst og utvikling i byen vår. 
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Dagens virkelighet/utviklingstrekk  
 

 Historikk/status 
Per 31.12 2013 2014 2015 2016 

Antall elevplasser:     
Kulturskolen 1 025 726 770 780 
 
Antall elever:     
Kulturskolen .. 461 491 467 
     
Antall utlån:     
Biblioteket 355 934 352 947 359 490 369 242 
     
Antall besøk:     
Bibliotek 186 564 194 669 217 095 228 976 
Kino 266 414 254 808 278 949 302 635 
Fritid i Fredrikstad 21 664 22 168 26 667 30 810 
     
Antall arrangementer:     
St. Croix-huset 685 701 708 872 

Blå Grotte 248 263 261 401 

 
Kulturskolens elevplasser har over lengre tid vært stabil med små endringer fra år til år. Kulturskolen 
fikk fra 2017 økt budsjettramme, noe som vil føre til at antall elevplasser øker. Antall elevplasser ved 
kulturskolen forteller hvor mange plasser kulturskolen tilbyr på sine tilbud totalt. Antall elever forteller 
hvor mange enkeltpersoner som går på kulturskolen. En elev kan benytte flere av kulturskolens tilbud, 
og antall elevplasser er derfor høyere enn antall elever. 
 
Utviklingen i biblioteksektoren går i retning av å vektlegge møteplassfunksjonen sterkere. I 
biblioteksektoren nasjonalt har man de siste årene sett en nedgang i utlånstallene, men en økning i 
besøkstall. I Fredrikstad har det vært en økning i besøket på 19,8 prosent de siste fem årene, men det 
ligger fortsatt langt under landsgjennomsnittet (KOSTRA 2016: Fredrikstad 2,9 besøk per innbygger 
mot 4,6 besøk per innbygger nasjonalt). Utlånstallene ligger litt over landsgjennomsnittet (4,6 utlån per 
innbygger) og har økt med 6,5 prosent de siste fem årene. 
 
Kinobesøket er generelt inne i en god trend, men tilgangen til store publikumsfilmer, spesielt norske, 
avgjør om det blir gode kinoår. 

 
Besøkstallene i Fritid i Fredrikstad har vært jevnt stigende gjennom de siste årene. Virksomheten 
nærmer seg nå maks kapasitet sett i forhold til bemanning. Trenden nasjonalt er at fritidsklubber og 
ungdomshus går i retning av å være kulturhus for ungdom, med større fokus på innholdsdimensjonen, 
og som arena som kan tilby kompetent voksenkontakt.  
  
I perioden 2013 til 2015 har det vært en naturlig svingning i antall arrangementer på kulturhusene. Fra 
2016 til 2017 er økning på 37 prosent. Økningen på Blå Grotte handler i hovedsak om lukkede 
arrangementer og prosjekt Gjestespill, hvor produsenter innenfor scenekunst har blitt tilbudt 
produksjonslokaler inntil 3 uker inkludert forestillinger. På St. Croix-huset har det vært en stor økning i 
antall leieavtaler inngått med ulike grupperinger med varierte arrangementer. I tillegg har man merket 
et økning av mer uorganisert ungdom som benytter seg av muligheten til gratis rom for sine 
arrangementer og aktiviteter. 
 

 Historikk/status 
 2013 2014 2015 2016 

Antall innkomne søknader om oppmålingsforretninger 294 279 401 392 
Antall bestillinger situasjonskart og kartutsnitt 1 313 1 204 1 193 1 051 
Antall bestillinger av eiendomsopplysninger – Infoland1) 1 916 1 825 2 007 1 960 
     
Antall søknader om produksjonstilskudd 280 285 277 281 
Antall saker primærnæringsutvalget i alt    44 43 33 33 
Omsatt skogvirke i Fredrikstad kommune i m3 18 015 38 373 48 437 33 038 
Antall innkomne søknader om utslippstillatelse 88 58 62 31 
Luftkvalitet (antall dager med overskridelse av grenseverdi)2) 39 13 4 15 
Andel badevannsprøver som tilfredsstiller kvalitetskravene (prosent) 98,6 94,4 100 97 
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 Historikk/status 
 2013 2014 2015 2016 

Antall skattlagte objekter eiendomsskatt 30 697 31 256 34 853 35 218 
Antall takserte objekter (nye, tilbygg og omtakserte) .. .. 772 631 
Antall mottatte klager eiendomsskatt som er behandlet i 
overskattetakstnemnda 0 1 0 18 
     
Antall nye sertifiserte kommunale miljøfyrtårnsvirksomheter 12 7 2 3 
Antall miljøfyrtårn i Fredrikstad 71 73 93 101 
Andel miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Fredrikstad kommune 
(prosent)3) 36 32 31 32 
Andel Fairtrade-kaffe kjøpt inn av Fredrikstad kommunes 
virksomheter (prosent) .. 28 35 79 
     
Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) 1 833 1 911 1 868 1 803 
Antall innkomne delingssaker 84 52 55 128 
Antall innkomne planforslag/KU 23 22 15 25 
Antall innkomne klager på vedtak 30 25 31 32 
Andel av opphevede/endrede vedtak – Fylkesmannen 23 % 12 % 10 % 13% 

Noter: 1) InfoLand er en Internettapplikasjon for leveranse av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere ved eiendomssalg. 
2) Grenseverdi luftkvalitet: Døgnmiddel av svevestøv PM10 (partikkelstørrelse) > 50 μg/m3. Denne grenseverdien må  

 ikke overskrides mer enn 35 ganger per år.  
3) I tillegg har Fredrikstad kommune hatt enkeltarrangementer som har vært sertifisert.  

 
Antall innkomne oppmålingssaker ser ut til å fortsette på samme høye nivå som de to siste år. Antall 
saker for eiendomsopplysninger og situasjonskart viser en svak nedgang. Noe av dette kan skyldes 
forenklingen av byggesaksreglene som gjør at en flere typer bygg nå kan bygges uten byggesøknad.  
 
Andel søknader om produksjonstilskudd holder seg stabilt etter en viss nedgang de siste årene, som 
skyldes sammenslåing til større bruk. Nivået forventes å holde seg stabilt i årene fremover. 
 
Prisene for skogvirke har holdt seg jevnt høyt, og det er lønnsomt å ta ut tømmer. Hogst på kommunal 
eiendom gjennomføres etter vurderinger av flere ulike kriterier; økonomi, naturmangfold og 
rekreasjonsverdi. Bynær skogdrift utføres primært etter vurderinger knyttet til naturmangfold og 
rekreasjonsverdi. Totalt uttak i 2018 planlegges på samme nivå som i 2016 og 2017. 
 
Antall søknader om utslippstillatelse forventes å synke ytterligere i de nærmeste år, da det er 
gjennomført en opprydning i spredt avløp og de fleste eiendommer har etterkommet pålegg om 
installering av godkjent minirenseanlegg. Oppfølging av etternølere gjenstår, og forventes gjennomført 
i løpet av 2018. 
 
Luftkvaliteten varierer gjennom året, avhengig av vedfyring, bilbruk, temperatur, vind og nedbør. 
Luftkvaliteten i Fredrikstad overvåkes gjennom hele året, og vinterstid kan det være dager med 
overskridelser av grenser for støv og nitrogen-forbindelser. Det er gjennomført flere tiltak for å bedre 
luftkvaliteten, herunder pant på gamle vedovner, feiefrekvens på kommunale veier og bruk av 
magnesiumklorid for støvbinding, tilrettelegging for sykkel og gratis ferge. Nedgang i antall 
overskridelser tyder på at tiltakene som er gjennomført har hatt effekt. Tiltaksutredning for luft 
gjennomføres i samarbeid med Sarpsborg kommune og Statens Vegvesen, og vil ferdigstilles i 2018. 
 
Badevannskvaliteten i Fredrikstad er tilfredsstillende. Erfaringsmessig opptrer det en og annen 
overskridelse av grenseverdiene for god badevannskvalitet i løpet av sommersesongen. Dette har 
gjerne sammenheng med nedbørintensitet og eventuelle feil ved kommunalt avløpsanlegg. 
 
Økningen i antall klager på eiendomsskatt i 2016 skyldes hovedsakelig at takstgrunnlaget i 2015 ble 
økt med 10 prosent. Det er nå også åpnet for mulighet for alle å klage på eiendomsskatten hvert år. Til 
tross for økning er antall klager veldig lavt i forhold til både andre sammenliknbare kommuner og til 
antall klager etter forrige hovedomtaksering i 2005. 
 
Det er vedtatt en målsetting om at 100 prosent av kommunale virksomheter skal 
miljøfyrtårnsertifiseres innen 2020 og det er derfor ventet en økning i antall miljøfyrtårn i årene som 
kommer. 
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Antall byggesaker har vært relativt stabilt de siste fem årene. Antallet delingssaker har steget markant 
i 2016 etter negativ tendens siden 2010, uten at noen spesifikk årsak er tydelig. Saksbehandlingstiden 
på byggesaker er relativt stabil i forhold til tidligere år. 
 
 
Sammenligninger/nøkkeltall 
 

Kultur og idrett 

KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS1) 

 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb. 1 638 1 683 1 740 1 811 2 538 2 629 2 414 

Netto driftsutg. til folkebibliotek pr. innb. 208 211 230 211 307 293 258 

Netto driftsutg. til kulturskoler pr. innb. 110 98 99 127 135 215 241 

Netto driftsutg. til idrett pr. innb. 520 536 574 491 1 067 649 864 

Antall kinobesøk pr. innb. 3,3 3,5 3,8 1,5 5,8 3,9 4,0 

Note: 1) ASSS-snittet er beregnet uten Oslo og egen kommune.  
 

Fredrikstad ligger 11 prosent under ASSS-gjennomsnitt for utgift per innbygger til folkebibliotek.  
Økningen fra 2015 til 2016 er i hovedsak knyttet til drift av Østsiden bibliotek, som åpnet i oktober 
2015. 
 
Fredrikstad bruker under halvparten av gjennomsnittet i ASSS-nettverket på kulturskole og ligger langt 
under hva kommuner som Sarpsborg, Drammen og Kristiansand gjør. Dette medfører at andelen 
elever i grunnskolealder i kulturskolen, av antall barn i alderen 6-15 år ligger på 4,3 prosent i 
Fredrikstad mot 13,7 prosent på landsbasis. 
 
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger er under ASSS-snittet. Økningen fra 2015 til 2016 har i 
hovedsak sammenheng med helårseffekt av drift av idrettsarenaer som Lislebyhallen og friluftsbadet 
på Kongsten, som åpnet i 2015. 
 
Byggesak og regulering 

KOSTRA nøkkeltall  Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS1) 

 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)        

- vedtatte reguleringsplaner 480 305 206 53 109 202 196 

Note: 1) ASSS-snittet er beregnet uten Oslo og egen kommune.  
 
Saksbehandlingstiden på reguleringsplaner viser tydelig nedadgående tendens fra 2014 til 2016. 
Dette kan ha sammenheng med tilfeldige variasjoner (enkeltsaker som gir store utslag i tallene), 
organisatoriske endringer, samt endringer i SSBs beregningsmetode fra 2015 til 2016. 
 
 
Målekort 
 

Perspektiv Strategiske mål Indikator 
Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2017 2018 

Brukere/ 
Kvalitet 

Tilpasse tjenester til 
brukernes behov 
 
 

-  Ant. solgte kinobilletter1) 

-  Antall arr. i kulturhusene Blå    

 Grotte og St. Croix-huset 

-  Antall besøk biblioteket 

-  Antall besøk Fritid i  

 Fredrikstad 

- Andel elever (brukere) i         

grunnskolealder i kommunens 

musikk- og kulturskole, av 

antall barn i alderen 6-15 år 

- Antall besøk Kongstenbadet 

- Andel oppmålingsforretninger 

behandlet innen 16 uker 

302 635 

1 273 

 

228 976 

30 810 

 

4,3 

 

 

 

.. 

100 

 

270 000 

1 005 

 

.. 

33 000 

 

.. 

 

 

 

.. 

100 

 

280 000 

1 200 

 

235 000 

33 500 

 

6,4 

 

 

 

92 000 

100 

 

antall 

antall 

 

antall 

antall 

 

% 

 

 

 

antall 

% 
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Perspektiv Strategiske mål Indikator 
Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2017 2018 

- Antall tilsyn miljørettet 

helsevern2) 

.. .. 107 

 

antall 

Med-
arbeidere3) 

Godt arbeidsmiljø 
 
God ledelse og god 
medarbeiderskap 
 
 
 
Lavere sykefravær 

- Inngåtte lederavtaler 
 
- Mestringsorientert ledelse  
- Mestringsklima 
- Selvstendighet 
- Rolleklarhet 
 
- Sykefravær i % 

100 
 

4,0 
4,0 
4,4 
4,3 

 
6,3 

100 
 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
5,5 

100 
 

4,2 
4,2 
4,5 
4,4 

 
5,5 

% 
 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 
% 

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett 9,8 0,0 0,0 % 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 
 
 
Godt klimaarbeid 

- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 

 

- Andel virksomheter 
sertifisert som miljøfyrtårn 

13 
2 
 

77 
 
 

40 
30 
 

100 

20 
15 
 

100 

antall 
antall 

 
% 

Noter: 1) Kinoen hadde i 2016 (status siste måling) sitt høyeste besøk siden 2003. 
2) Gjelder tilsyn skoler, barnehager, basseng, dusjanlegg og spredt avløp. 
3) For medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er høyeste tall best. 

 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel (arealplanen, byområdeplanen, kystsoneplanen), 
kommunedelplaner for kultur, idrett, folkehelse, klima og energi og næringsutvikling ligger til grunn for 
innsatsområdene. Det samme gjelder «Samarbeidsavtale Nedre Glomma». Til disse er det knyttet 
følgende overordnede mål med tilhørende strategier: 
 
Godt miljø, naturmangfold og gode kvaliteter i bo– og nærmiljøene. 

 Bidra til at våre brukere foretar klima- og miljøvennlige valg i møte med våre tjenestetilbud. 

 Arbeide for mer helhetlig og styrket planverk. 

 Bygge, utvikle og formidle kunnskap om miljø og bærekraft. 

 Vektlegge innbyggermedvirkning, tverrfaglig samhandling og dialogbasert utviklingsarbeid i 
arbeidet med områdeutvikling og lokalsamfunnsutvikling. 

 En mer offensiv satsning på kulturfeltets rolle i by- og samfunnsplanleggingen. 
 
Klimagassutslipp og klimatilpasninger i tråd med nasjonale målsettinger. 

 Synliggjøre både direkte og indirekte klimafotavtrykk av planer, investeringer og innkjøp. 

 Kreve klimavennlige løsninger i planer og utbyggings- og utviklingsprosjekter. 

 Styrke kommunens samlede innsats på klimatilpasningsområdet. 

 Synliggjøre klimafotavtrykk. 
 
God folkehelse og utjevnet sosial ulikhet i helse. 

 Bygge kunnskap om levekår og folkehelse. 

 Legge til rette for at innbyggerne kan ta helsemessige positive valg i hverdagen. 

 Sikre at alle har like muligheter for meningsfull aktivitet og utfoldelse. 

 Styrke arbeidet for økt sysselsetting i befolkningen. 

 Styrke det tverrfaglige arbeidet med folkehelse. 
 
Fredrikstad har attraktive møteplasser for sosialt samvær og utfoldelse, og arenaer for variert aktivitet 
som er i tråd med nasjonale standarder. 

 Stimulere lokalt kultur- og idrettsliv, og aktiviteter der folk involveres og selv kan medvirke. 

 Videreutvikle kommunens kulturarenaer til gode arenaer for erfaring, refleksjon og offentlig 
debatt. 

 Kvalitetsutvikle det kommunale kultur- og idrettstilbudet. 

 Tilrettelegge infrastrukturen for arrangementer på sentrale steder og byrom. 

 Tilrettelegge for uorganisert utfoldelse og lek. 
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 Utvikle gode oppvekstmiljøer og inkluderende møtearenaer. 

 Mer systematisk og målrettet samarbeid med lokalsamfunn og frivillige. 

 Sørge for at grønne verdier ivaretas i offentlige rom.  
  
Fredrikstad er en kompetent og anerkjent arrangørby. 

 Bidra til gode rammebetingelser for byens festivaler og arrangementer.  

 Aktivt arbeide for at byen tiltrekker seg arrangementer innenfor kultur og idrettsfeltet.  

 Styrke kommunens tverrfaglige samarbeid og evne til å være vertskap for større og mindre 
arrangementer. 

 Synliggjøre attraksjoner, skikkelser og miljøer som bidrar til å bygge Fredrikstads profil og 
omdømme som en spennende kulturby. 

 
Kultur– og idrettstilbudet bygger på kunnskap og gi rom for utøvelse og opplevelse for alle. 

 Bidra til at byens aktører og utøvere innenfor kultur- og idrettsfeltet har gode vilkår for arbeid og 
utvikling. 

 Sikre at barn og unger møter kvalifiserte og kompetente fagmiljøer for å utvikle ferdigheter og 
kreative evner. 

 Styrke de estetiske fagenes posisjon og rolle i barn og unges utdanningsløp. 

 Bidra til å bygge kompetanse og profesjonalisering av byens kulturfelt. 

 Stimulere til nasjonale og internasjonale utvekslingsprosjekter innenfor kultur- og idrettsfeltet.  

 Fremme mangfold og variasjon i kulturelle ytringsformer.  
 
Synlig og tilgjengelig kulturarv, som også bidrar til verdiskaping. 

 Kartlegge og bygge kunnskap om kulturminneverdiene. 

 Sikre ivaretagelse av bevaringsverdig bebyggelse og miljøer i planlegging og 
byggesaksbehandling. 

 Bidra til å aktivisere og skape varige relasjoner til byens historiske arenaer. 

 Bidra til at det etableres næringer i historiske bygninger og miljøer. 

 Bidra til god tilgjengelighet og skjøtsel av viktige kulturminner og -miljøer. 

 Videreutvikle prosjekter for barn- og unge med fokus på håndverkstradisjoner og maritim 
historie. 

 Styrke formidlingene av byens immaterielle kulturarv. 
 
Antall arbeidsplasser i Fredrikstad har en økning som er relativt sett sterkere enn befolkningsveksten. 

 Legge til rette for at eksisterende virksomheter kan vokse. 

 Legge til rette for at selskaper etablerer seg i Fredrikstad/Nedre Glomma. 

 Stimulere til nyskapning, innovasjon og entreprenørskap. 

 Bidra til at kompetansemiljøer etableres. 

 Bidra til at flere statlige arbeidsplasser etableres. 

 Styrke det regionale samarbeidet om nærings- og arbeidsplassutvikling. 

 Prioritere planprosesser og byggesaker relatert til næringsutvikling og etablering av 
arbeidsplasser. 

 
Nedre Glomma er en attraktiv og konkurransedyktig region basert på bærekraftige virkemidler innen 
areal og samferdsel. 

 Tilrettelegge for fossilfri transport. 

 Tilrettelegge for et næringsliv basert på sirkulærøkonomi (avfall som ressurs). 

 Sikre eierskap til samfunnsmessig strategisk viktige areal. 

 Videreføre det langsiktige arbeidet med bærekraft i Fredrikstad kommune, langs dimensjonene 
miljø, sosial og økonomi. 

 
Strategier vedtatt av Bystyret i tillegg til rådmannens forslag: 

 Tilby gratis utlån av lokaler, baner og haller til barn og unge under 19 år. 

 Videreutvikle Blå Grotte og St. Croix. 

 Styrke biblioteket og utrede framtidig hovedbibliotek.  

 Realisere Arena Fredrikstad som idretts-/og mulig kulturarena.  

 Bygge nytt ridesenter. 

 Sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for alle.  
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 Verne marka. 

 Følge opp klimaplanen. 

 Redusere lokale utslipp av klimagasser ved for eksempel å øke produksjonen av biogass til 
bruk i offentlige kjøretøy.  

 Styrke, videreutvikle og bidra til økt aktivitet på FREVAR som miljøbedrift. 

 Gjennomføre og rullere sykkelplanen. 

 Ha økt tilgang til strandsonen gjennom streng håndheving av lovverket. 

 Arbeide for å etablere fylkeskulturscene i Fredrikstad. 

 Gjennomføre Bypakke Nedre Glomma. 

 Ha omfattende satsing på kollektiv, gange og sykkel i samarbeid med blant annet Østfold 
fylkeskommune. 

 Stimulere samarbeidet mellom kommune og næringsliv for felles utvikling. 

 Utrede ferge/elvemetro i Nedre Glomma. 

 Legge til rette for at flere offentlige institusjoner kan etablere seg i Fredrikstad. Kommunen bør 
etablere kunnskap og bygge opp en strategi for å være aktuell for framtidig lokalisering av 
statlige arbeidsplasser. 

 At Borg Havn fortsatt skal gis gode muligheter for vekst og bærekraftig utvikling og legge til rette 
for at mer gods transporteres via havna. 

 Legge til rette for flere studentboliger. 

 Rullere arealplanen med fokus på nye næringsarealer og jordvern. 

 Rullere Byområdeplanen med fokus på fortetting og byfornyelse. 

 Gjennomføre Næringsplanen. 

 Gjennomføre Kunstgressplanen. 

 
 
Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017 155 765 155 765 155 765 155 765 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017- 2020  - 3 309 - 3 309 - 3 309 - 3 309 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018- 2021 2 893 1 485 1 299 1 298 

     

Rammeendringer     

Overføring av kommunelege til Seksjon for helse og velferd -1 203 -1 203 -1 203 -1 203 
Overføring av økt husleie idrett til Seksjon for teknisk drift -465 -465 -465 -465 

Rammereduksjon -300 -300 -300 -300 

     

Endringer i Bystyret     

Rammestyrking 3 500 3 500 500 500 

Netto ramme 156 880 155 473 152 287 152 286 

Note: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 

 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017-2020 er knyttet til bortfall av bevilgninger til 
omtakseringsprosjektet, økt planbehov og Byjubileet 2017. I summen inngår også generelle 
rammestyrkinger samt et effektiviseringskrav. 
 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018-2021 gjelder styrking av eiendomsskattekontoret og 
effektiviseringskrav. Det er bevilget 1 million kroner til områdeutviklingsarbeid i 2018. Det skal 
utarbeides en strategi og samarbeidsmodell for områdeutvikling, og flere pilotprosjekter skal 
igangsettes. Bevilgningen er ikke videreført i planperioden. 
 
I 2018 er det innarbeidet et effektiviseringskrav på til sammen 0,6 millioner kroner for seksjonen. Dette 
trappes opp til 1 million kroner i 2019 og 1,2 millioner kroner fra 2020 og videre. For 2018 løses dette 
gjennom en tidligere bevilget rammestyrking nevnt ovenfor. Seksjonen må arbeide videre med å finne 
andre løsninger fra og med 2019. 
 
Bystyret har vedtatt å styrke seksjonens ramme med 3,5 millioner kroner i 2018. Styrkingen anbefales 
brukt som følger: 
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 3,0 millioner kroner til å kompensere for mindre økning i byggesaksgebyrer. 

 0,3 millioner kroner i tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer. 

 0,2 millioner til driftstilskudd Olympiatoppen. 

I Fredrikstad er flere omfattende samferdselsprosjekter under planlegging i regi av samarbeidet i 
Bypakke Nedre Glomma. Prosjektene vil, når de gjennomføres, føre til positive effekter for 
Fredrikstadsamfunnet både med tanke på tilgjengelighet og attraktivitet. Imidlertid forventes det at 
prosjektene vil medføre betydelige ressursutfordringer, både når det gjelder kompetanse og kapasitet, 
i 2018 og videre i planperioden. En utfordring er at samferdselsprosjekter i regi av staten ikke kan 
gebyrlegges av kommunen ved behandling av sakene, slik private planer blir. Parallelt med dette er 
store deler av byen i transformasjon og det vil foregå mange store planprosesser. I tillegg skal 
kommunen ha kapasitet til å behandle alle andre løpende plan- og byggesaker. Prosessene vil derfor 
kunne få konsekvenser for framdrift og god nok deltakelse i sakene. I 2018 vil seksjonen delvis kunne 
løse dette ved å kjøpe kompetanse i markedet ved bruk av seksjonens tidligere års overskudd. Det er 
imidlertid ikke funnet rom for en styrking av dette området utover i planperioden, noe som vil være 
kritisk for fremdriften. 
 
Det nasjonale trusselbildet og dagens virkelighet tilsier trolig at Fredrikstad kommune må ha et større 
fokus på sikkerhet og beredskap i tilknytning til sine egne arrangementer framover. Dette vil kunne 
medføre økte kostnader til enkelte prosjekter på kultur- og idrettssiden, slik som eksempelvis The Tall 
Ships Races 2019. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt midler til folkefesten i forbindelse med The Tall Ships Races 2019. Dette er 
ikke en del av prosjektbudsjettet og det er opp til vertsbyene hvor mye man ønsker å vektlegge dette. I 
2014 ble dette løst ved å avsette en budsjettramme (0,8 millioner kroner) i Kulturetatens ordinære 
budsjett med formål tilskudd og kjøp av tjenester av byens kulturliv. 
 
Det har vært gjennomført forhandlinger med Fredrikstad Fotballklubb (FFK) om reforhandling av 
avtale om bruk av Fredrikstad Stadion. Avtalen ble behandlet av Bystyret i november 2017. Det må 
imidlertid gjøres en ny vurdering av avtalen da FFK sine forutsetninger er endret i etterkant. 
 

Brutto utgifter og inntekter 

Tall i tusen kroner Justert budsjett 2017 2) Budsjett 2018 
(I 2018-kroner)1) Utgifter Inntekter  Netto  Utgifter Inntekter  Netto  

Etat for kultur 181 007 80 191 100 816 175 652 80 216 95 436 

Etat for miljø og byutvikling 97 816 42 174 55 642 90 401 43 025 47 376 

Stab og fellestjenester 16 464 754 15 710 14 851 783 14 068 

Netto ramme 295 287 123 119 172 168 280 920 124 040 156 880 

Noter: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at budsjettall for 2017 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,6 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder vedtatte engangsstyrkinger av tilskudd til eksterne aktører, i   
    hovedsak gjennom næringsfondet og overføring av årsverk til annen seksjon.   

 
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 

Utvidet åpningstilbud Kongstenbadet 100 100 100 100 

Økt husleiekostnad nye kontorlokaler idrett 465 465 465 465 

Drift av nye anlegg og legging av banedekke Kongstenhallen 230 230 230 230 

Skjøtselsavtale fornminner, antatt merkostnad  150   150   150   150  

Videreføring av Kulturnatt Fredrikstad  500   500   500   500  

Videreføring av Barnas verdensdager 50 50 50 50 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp 1 495 1 495 1 495 1 495 

 
Et utvidet åpningstilbud i Kongstenbadet er etterspurt fra publikum. Det legges opp til utvidede 
åpningstider tre dager i uken. Beløpet er fratrukket forventede merinntekter. 
 
Drift av nye anlegg følger av at flere kunstgressbaner forventes ferdigstilt i 2018 i henhold til 
kunstgressplanen. Dette medfører nye forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter som seksjonen 
kjøper av Seksjon for teknisk drift. Banedekke i Kongstenhallen til bruk ved arrangementer har 
tidligere vært lagt ut på dugnad av lag og foreninger, men skal heretter utføres av Seksjon for teknisk 
drift mot en fastsatt sum. 



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 51 

 
Fredrikstad kommune har forpliktet seg i avtale med Østfold fylkeskommune å gjøre skjøtsel av 
fornminnene på Hunn og Gullskår. Avtalen kommunen har med FASVO utløper i 2017. Oppdraget 
skal da konkurranseutsettes på nytt. Det vurderes å innlemme skjøtsel av funnstedet for Tuneskipet i 
samme avtale. 
 
Kulturnatt Fredrikstad har vært en suksess og bidrar hvert år til at alle byens kulturaktører samles til et 
felles arrangement. Tiltaket bidrar også til å sette byrommene i nye perspektiver og vitaliserer 
sentrum. Kulturnatt har til og med 2017 vært finansiert av Byjubileet. Kulturnatt har utarbeidet egen 
profil og logomateriell som spiller på jubileets profil, og er et av tiltakene fra jubileet som kan ha en 
varig verdi ut over jubileumsåret. Tiltaket er foreslått videreført. 
 
Som følge av rammestyrking på 1 million kroner samt omprioriteringer internt for 0,3 millioner kroner 
har kulturskolen i løpet av 2017 igangsatt faste tilbud innen sang og kor, kirkeorgel og klassisk sang, 
og film & video. I tillegg er stilling innen slagverk økt. Det er gitt elever ved Ambjørnrød skole 
undervisning i breddeprogrammet Spill i skolen, som et supplement til skolens musikkundervisning. 
Det jobbes videre med å utvikle og tilby flere breddeprogram og få etablert bass/kontrabass som fast 
tilbud, alt etter vedtatt opptrappingsplan. Det er dessuten funnet rom for noe ventelistereduksjon på 
piano og gitar. 
 
Produksjon av situasjonskart automatiseres og ressurser som frigjøres brukes til kvalitetsheving av 
matrikkelen. 
 
Tiltakene i tabellen ovenfor og rammereduksjonen på 0,3 millioner kroner foreslås finansiert gjennom 
innsparingstiltak vist i tabell nedenfor, samt gjennom å disponere en generell rammestyrking (0,5 
millioner kroner) bevilget i vedtatt handlingsplan 2017-2020. I tillegg inngår bortfall av en kostnad for 
kinoen (0,4 millioner kroner), hvor et selvfinansierende lån i forbindelse med digitalisering og 
oppgradering av utstyr er nedbetalt fra og med 2018. I rådmannens forslag var det dessuten foreslått 
å redusere tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer med 0,3 millioner 
kroner. Bystyret anbefaler å disponere 0,3 millioner kroner av rammestyrkingen til å øke 
tilskuddspotten. 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser/kommentarer  

Redusert vedlikehold av 
idrettsanlegg og 
anskaffelse av idrettsutstyr. 

-200 -200 -200 -200  

      

Økt inntjeningskrav kino -145 -145 -145 -145 Inntektene til kinoen er vanskelig å anslå, 
men det foreslås en mindre økning. 

      

Tilskuddsordning til 
bevaring av kulturminner 
avvikles 

-250 -250 -250 -250 Ordningen erstattes av nytt kulturminnefond. 

Sum i anslåtte beløp -595 -595 -595 -595   

 
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden: 

 Videre oppfølging av opptrappingsplan for kulturskolen fra 2021 (0,3 millioner kroner). 

 Driftsbudsjett for en sentralt plassert bybibliolab i sentrum er estimert til 4-5 millioner kroner. Det er 
søkt om noe eksterne midler og noe er allerede innvilget. Selv om det kan forventes tilskudd fra 
flere ordninger, finner rådmannen fortsatt ikke å kunne prioritere kommunens egenandel i 
prosjektet. 

 Bystyret har foreslått å gi et driftstilskudd på 0,2 millioner korner til Olympiatoppen. Østfold 
fylkeskommune har imidlertid påpekt at deres tilskudd vil betinge et større tilskudd fra Fredrikstad 
kommune. 

 Det er varslet en søknad/anmodning fra museet om investeringsmidler til Elingaard. 

 Midler til byggeskikkpris jamfør bystyrevedtak.  

 Fritidsklubben i sentrum – husleieavtalen opphører i september 2018. Det er ikke konkludert med 
hvor fritidsklubben flyttes fra høsten 2018 og hvilke kostnader dette vil medføre. 
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 Saksbehandling av planer for offentlig infrastruktur (InterCity, vei- og broprosjekter i Bypakke Nedre 
Glomma) og arbeid med kommuneplaner (arealdel, områdereguleringer og andre temaplaner) vil i 
2018 og i flere år fremover kreve økt saksbehandlingskapasitet. 

 Økt aktivitet og åpningstider i det kommunale kulturtilbudet medfører økte kostnader. 
Fritidsklubbene har økende besøk, men ikke bemanning til å utvide tilbudene. Åpningen av 
Østsiden bibliotek har blitt en så stor publikumssuksess at besøket nå er høyere enn i Onsøy. 
Imidlertid er det ikke funnet rom for å utvide åpningstidene. 

 
 
Investeringer 
 

Tall i millioner kroner   2018     2019    2020     2021   

  Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Arena Fredrikstad 10,3 0,0 10,3 72,0 0,0 72,0 266,3 0,0 266,3 266,3 25,0 241,3 

Usikre anslag                   

Blå Grotte 36,0 8,6 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hall-løsning Trosvik skole 1,0 0,0 1,0 5,1 0,0 5,1 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 
Ridesenter Bekkevold (1 mill kr fra 
2016) 4,2 0,0 4,2 25,3 0,0 25,3 9,4 10,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 

Kunstgressbaner 27,7 8,2 19,5 19,1 10,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tårnet på Isegran 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 85,2 16,8 68,4 121,5 10,0 111,5 304,6 10,3 294,3 266,3 25,0 241,3 

 
Arena Fredrikstad ble vedtatt i Bystyret i desember 2016 med en kostnadsramme på inntil 600 
millioner kroner. Hovedtyngden av investeringsbehovet kommer i 2020 og 2021 dersom antatt 
framdrift holdes. Mulighet for curlingbane i tilknytning til Arena Fredrikstad er utredet og har en 
beregnet kostnadsramme på 35 millioner kroner. Rådmannen anbefaler ikke at curlinghall legges inn i 
budsjettet. Bystyret har imidlertid vedtatt at en eventuell utbygging eller tilrettelegging for curlinganlegg 
samtidig med Arena Fredrikstad avklares gjennom egen sak. 
 
Kulturhuset Blå Grotte skal oppgraderes til regionalt kulturhus, med oppgradering både av 
sceneteknisk infrastruktur og bygningsmessige justeringer. Arbeidet planlegges med oppstart 
overgangen 2017/2018.  
 
Behovsanalysen for hall-løsning ved Trosvik skole er ferdigstilt og alternativanalyse er påbegynt. Det 
fremlegges sak i desember med oppdaterte usikre anslag og valg av alternativer. Grunnet 
logistikkutfordringer og arealbegrensinger i utvidelsen av skolen vil det ikke være mulig å iverksette en 
eventuelt byggestart av hall-løsning før skoleutbyggingen er kommet langt nok i prosessen. Dette av 
hensyn til barnas sikkerhet og avvikling av skolehverdagen. 
 
Behovsvurdering for ridesenter på Bekkevold er ferdigstilt. Alternativanalyse er påbegynt. Det 
fremlegges sak i desember med oppdaterte usikre anslag og valg av alternativ. 
 
Behovsvurderinger og alternativanalyser for Kråkerøy kunstgressbane er ferdigstilt. P85 
investeringsramme foreligger og investeringsbeslutning (12,3 millioner kroner) er tatt. 
Behovsvurdering for Trosvik kunstgressbane og Kongsten flerbruksanlegg er ferdigstilt, og 
alternativanalyser med P85 investeringsbehov skal foreligge våren 2018. Da investeringsrammen 
totalt sett sannsynligvis er for lav må helheten vurderes på nytt med hensyn til prioriteringer, kostnader 
og framdrift. Det er ikke innarbeidet investeringsmidler til Kongsten flerbruksanlegg i 
kunstgressplanen. Det samme gjelder Lisleby kunstgressbane. 
 
Det er avsatt 6 millioner kroner av kommunens overskudd i 2016 til restaurering av 
tårnet/fortifikasjonen på Isegran. Oppstart er planlagt årsskifte 2017/2018.  
 
Investeringer det ikke er funnet rom for: 

 Det ble observert løse fliser i bunnen av bassenget i Gaustadbadet våren 2016. Dette ble utbedret 
sommeren 2016. Arbeidet var å anse som midlertidige utbedringer og det ble utarbeidet en 
behovsutredning i 2017 med fokus på å avdekke behov for rehabilitering av Gaustadbadet for å 
kunne tilfredsstille varig drift i ytterligere 30 år. Usikkert anslag er 63 millioner kroner. Ved å 
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avvente rehabilitering kan det være risiko for midlertidig eller permanent stenging dersom 
ytterligere skader oppstår. 

 
Investeringer/anskaffelser som finansieres av fond avsatt av kommunens overskudd 2016: 

 2 millioner kroner til å gjennomføre et mulighetsstudie for fremtidig bibliotekløsning i Fredrikstad. 
Mulighetsstudiet skal kjøres gjennom nytt investeringsregime med oppstart primo 2018.  

 0,5 millioner kroner til HMS-tiltak i skatehallen (toalett og avløp, støyreduksjon i hallen). 

 0,5 millioner kroner til to nye målere for luftkvalitet. 

 1,5 millioner kroner til nytt landmålingsutstyr. 

 1,5 millioner kroner til nytt bookingsystem idrett. 

 0,5 millioner kroner til nytt flygel til kulturskolen. 

 2,3 millioner kroner til oppgraderinger på kinoen. 
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Geomatikk 
Gebyrene hjemlet i Matrikkellovens § 32 er økt med 1,4 prosent i henhold til "Indeks for kart- og 
oppmålingsarbeider” utarbeidet av Statens kartverk. Indeksen for juni foregående år til juni 
inneværende brukes for justering til kommende år. Ved endring skal satsene avrundes til nærmeste 
hele 10 kroner. Gebyrene ligger fortsatt under selvkost (cirka 70 prosent kostnadsdekning). Det er 
gjort endringer i kap.3 -  D.1.1., D.2.1 og D.4. for at det i mindre grad skal være nødvendig å bruke 
punkt D.7. Urimelig gebyr.  
 
Endringer i eierseksjonsloven ble vedtatt i Stortinget 16.6.2017 og vil tre i kraft 1.januar 2018. Dette 
medfører at arbeidet med seksjonering kan gebyrlegges til 100 prosent selvkost. 
 
Idrett 
Det foreslås å avvikle flomlysavgiften på Fredrikstad stadion og Lisleby sentralidrettsanlegg. 
Oppdaterte timepriser for leie av Stjernehallen som speiler dagens leieavtaler.  
 
Kulturhusene 
Utleieprisene på St. Croix huset som ikke har vært regulert siste 4 år, har fått en gjennomsnittlig 
økning på 10 prosent. På Blå Grotte er det lagt inn en prisøkning på 10 prosent, med unntak av for 
frivillige organisasjoner, som er uendret. 
 
Biblioteket 
Det er lagt inn betaling for stemming av flygelet i bibliotekets aula. 
 
Regulering og byggesak 
Byggesaksgebyrer er økt med 15 prosent og plansaksgebyrer er økt med 25 prosent. Årsaken til 

økningen er at gebyrene fra 2012 til 2017 kun har økt marginalt. Samtidig har kompleksiteten og 

konfliktnivå i saksbehandlingen vært tiltagende, slik at timeantallet i hver fakturerbar sak øker. I 2014 

ble gebyrene redusert med 10 prosent, for øvrige år i perioden har økningen enten vært null eller fulgt 

normal pris- og lønnsvekst. Gebyrene for 2016 og 2017 har vært holdt på et kunstig lavt nivå for å 

redusere tidligere opparbeidede selvkostfond. Selvkostfondet er forventet å bli brukt opp i 2017. 

Beregninger viser at de foreslåtte økningene er nødvendig for å oppnå full kostnadsdekning innenfor 

bygge- og plansaker i 2018. 

 

Eiendomsskatt 

Promillesatsen settes til 4,1 promille for boliger og fritidseiendommer. Bunnfradraget er uforandret på 
200 000 kroner. Eiendomsskatt på næringseiendommer er 7 promille. Næringseiendommer har ikke 
bunnfradrag.  
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SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT 
 
 
Kjerneoppgaver 
 

Seksjon for teknisk drift (TD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: 

 Drift og forvaltning av kommunale bygg og kommunens grunneiendommer 

 Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger 

 Drift og forvaltning av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder 

 Prosjektansvar for kommunens bygge- og anleggsprosjekter  

 Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark 

 Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker  

 Renovasjonstjenester  

 Parkeringstjenester, fergedrift og vakt- og sikringstjenester 
 
 
Organisering 
 

Seksjonen er organisert med to fagetater og til sammen 12 virksomheter hvorav seks virksomheter 
rapporterer direkte til kommunalsjefen. Seksjonen har en felles administrativ stab. Det er igangsatt en 
organisasjonsutviklingsprosess for å vurdere om seksjonens strukturer, arbeidsprosesser og 
samhandling er optimal og hensiktsmessig.  
 
 
Endrede styringssignaler og rammebetingelser 
 

EU har vedtatt at 50 prosent av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes innen 2020, og har i 
tillegg foreslått nye ambisiøse mål for 2025 og 2030 på henholdsvis 60 og 65 prosent. Norge er 
forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målet for 2020. 
 
 
Prioriterte områder 
 

Seksjonen har ansvaret for og sørger for grunnleggende tjenester av stor betydning for folkehelsa, 
som rent vann, håndtering av avløpsvann, friluftsområder, renovasjon og renhold og inneklima i 
kommunale bygg. Fysisk tilrettelegging og hvordan vi innretter, beriker og vedlikeholder miljøet rundt 
oss, er en av de viktigste faktorene som direkte påvirker helseatferd i retning av sunne valg. 
Overordnede prioriteringer er å alltid ta hensyn til sikkerhet og beredskap, og sikker drift innen 
tjenesteområdene. Vi må utnytte statlige ordninger til beste for Fredrikstad slik at vi får en større andel 
statlige midler til byen.  
 
Seksjonen har følgende prioriterte satsningsområder: 

 Videreutvikle seksjonens strukturer, arbeidsprosesser og samhandling. 

 Utvikle og gjennomføre kommunens investeringsprosjekter innenfor bygg- og kommunaltekniske 
anlegg. 

 Etablere og iverksette eiendomsstrategi for formålsbygg, planprosesser basert på gjennomført 
tilstandskartlegging samt brukerdialog for vedlikeholdsplaner og utbedringsprosjekter. 

 Gjennomføre energiledelsesprogram for å sikre klima og miljø og kostnadseffektiv drift. 

 Trafikksikkerhet og reduksjon av svevestøv. 

 Sikker drift av parker og lekeplasser. 

 Bidra i arbeidet med kommende samferdselstiltak innenfor vei og jernbane. 

 Økt kildesortering av avfall og videreutvikle tjenestene og etablering av ettersorteringsanlegg. 

 Understøtte byutvikling og næringsutvikling i kommunen. 

 Prioritere innkjøp av biler og maskiner med miljøvennlig drivstoff, utarbeide anskaffelsesstrategi 
basert på nasjonale klimamål samt implementere flåtestyring. 

 
Bystyret har vedtatt følgende prioriterte områder i tillegg til rådmannens forslag: 
 
Heving av vannstanden i Bjølstaddammen vurderes i forbindelse med regnskapsavslutning i juni 2018.   
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Når det gjelder søppelhåndtering, er det viktig at byen vår er ren, pen og trivelig og vi kan bruke 
mange virkemidler for å få byen til å framstå slik. Med prisene vi har mottatt i løpet av året friskt i 
minne, er dette et svært synlig bygrep for at vi fortsatt skal fremstå attraktive. Når søppelkassene i 
sentrum ble satt opp var det en helt annerledes by med tanke på antall personer som brukte sentrum, 
enn det vi ser i dag. Søppelkassene i Fredrikstad sentrum er også ofte nedtagget og stygge og 
oppfordrer ikke til bruk. Vi ber derfor om at rådmannen vurderer behovet på nytt og at eventuell 
justering er på plass innen våren 2018.   
 
I denne omgang legger vi tilbake midler som rådmannen har foreslått tatt ut til søppelhåndtering i 
sentrum og Gamlebyen, samt at vi også søker en løsning for ugressbekjempelse i Gamlebyen, blant 
annet gjennom bruk av ungdom i sommerjobb.    
 
Det er også lagt inn et verbalforslag der vi ber om en utredning om det kan være formålstjenlig å 
bemanne opp vaktmestertjenesten i egen regi. Dette må også ses i lys av at mulig investeringsstopp 
etter utløp av planperioden vil kunne medføre et større behov for vedlikehold på eksisterende 
bygningsmasse, for eksempel ved skoler og barnehager.    
 
I forbindelse med prosessen med flytting av avdelingen for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold (HiØ) 
til Fredrikstad i 2008 ble det besluttet å gjennomføre et spleiselag for å dekke HiØ sine flyttekostnader 
på samlet 16,0 millioner kroner. Fredrikstad kommune skulle bidra med 5,0 millioner kroner. Lokalt 
næringsliv og Værste AS skulle ta resten av kostnadene fordelt på 6,0 millioner kroner på Værste AS 
og 5,0 millioner kroner på øvrig næringsliv. Underveis i prosessen steg de aktuelle kostnadene knyttet 
til relokalisering til 22,0 millioner kroner og øvrig næringsliv bidro med et svært lavt beløp (ca. 
400.000). 
 
Det ble derfor avtalt at Værste AS skulle dekke kostnaden på ca.16,0 millioner kroner, men 
kommunen signaliserte muntlig at den ville forsøke å bidra med mer enn de avtalte 5,0 millioner 
kroner over tid. Fra Værste sin side ble det signalisert at et spleiselag for utvikling av park på området 
kunne være aktuelt. Kommunens representanter anerkjente dette som en mulighet i 2009. Nå 
foreligger det en slik mulighet til å delta i et spleiselag for å utvikle en høgskolepark på området. Det er 
derfor naturlig å be rådmannen gå i dialog med Værste AS for å avklare situasjonen og finne en riktig 
fordeling av kostnader. 
 
 
Dagens virkelighet og utviklingstrekk 
 

Det stilles store krav til våre tjenester fra brukerne og fra den øvrige organisasjonen i Fredrikstad 
kommune. Innovasjon og forbedringsarbeid settes på dagsorden som ett av virkemidlene for å yte 
bedre og mer effektive tjenester. Kommunesektoren møter økt krav til effektivitet, profesjonalitet og 
trangere økonomiske rammer i årene som kommer. Det er nødvendig med en omstillingsdyktig 
organisasjon og det er derfor igangsatt et arbeid med å videreutvikle seksjonen. 
 
Det er behov for å se på hvordan oppgavene løses, og om seksjonen har en god nok samordning og 
koordinering internt og ovenfor andre seksjoner i kommunen. Det er også behov for å se på 
samhandlingen med eksterne utenfor kommunen samt mottakere av tjenestene. Dette vil gi grunnlag 
for å vurdere om seksjonens strukturer, arbeidsprosesser og samhandling er optimal og 
hensiktsmessig. 
 
Antall boliger 31.12 2013 2014 2015 2016 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 1 267 1 303 1 355 1 424 

Kommunalt eide boliger 954 988 1 033 1 074 

Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 311 315 322 350 

  - Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett 269 269 293 293 

Antall utleide boliger 1 228 1 243 1 284 1 316 

 
I handlingsplanperioden 2018-2021 er det planlagt å bygge og kjøpe til sammen 85 nye boliger. 
Kommunens levekårskartlegging legges til grunn ved kjøp av boliger og utvikling av nye prosjekter.  
 
Den største delen av bil- og maskinparken bruker fossilt drivstoff. Én renovasjonsbil og 14 små 
tjenestebiler bruker biogass og 40 små tjenestebiler har el-drift. Innkjøp av nye biler og maskiner vil i 
stor grad dreies mot miljøvennlig drivstoff som elektrisitet og biogass.  
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Det er tidligere satt mål om å redusere det totale klimagassutslippet fra kommunens bil- og 
maskinpark. Ved innkjøp av nye biler og maskiner øker andelen kjøretøy på miljøvennlig drivstoff 
(biogass eller elektrisitet), men det totale klimagassutslippet har allikevel økt da antall biler og 
maskiner har gått opp i samme periode. 
 
Befolkningsvekst medfører økt antall renovasjonsbrukere og økt avfallsmengde. Miljøkrav, økende 
avfallsmengde og krav til effektiv innsamling av avfall krever at renovasjonsområdet stadig er i 
utvikling. Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med cirka åtte millioner 
tonn. For at Norge skal nå dette målet må kommunene ta et økt samfunnsansvar og bidra lokalt. 
 
15 kommuner har nå gått sammen om utredningen av ettersorteringsanlegg. Det er en foreløpig 
enighet om at anlegget etableres som et IKS og lokaliseres på Øra. En selskapsavtale er utarbeidet 
og ligger nå til vurdering på politisk nivå. 
 
«Forskrift om plantevernmidler» gjeldende fra 1. juni 2015 gir restriksjoner på bruk av kjemiske midler 
til ugressbekjempelse. Dette gir blant annet innskjerping og begrensning på hva som er tillatt benyttet i 
områder åpne for normal ferdsel. Generell sprøyting av områder opphørte i 2015, men effekten av 
manglende tiltak i etterkant begynner nå å vise seg, blant annet i form av oppsprengt gatestein og 
gjengroing.  
 
Ny parkeringsforvaltning i sentrum trådte i kraft 1. januar 2017. Denne skulle stimulere til økt 
tilgjengelighet på 200 p-plasser i sentrumssonen, mindre letetrafikk og økt bruk av p-hus. Intensjonene 
er nådd. I tillegg var det politisk flertall for å tilby et svært godt gratis tilbud i lukkede parkeringsanlegg. 
Rød sone utvides forsiktig ved i første omgang å inkludere gateparkering på Bankbrygga og 
Kirkebrygga frem til Kråkerøybrua fra 1. januar 2018 for å få en mer helhetlig sone. Publikum opplever 
det som vanskelig å skille mellom rød og gul sone i dette området. 
 
Ombygging av parkeringsautomater i sentrum for billettløs betaling fortsetter i perioden 2018 - 2020. 
Billettløs betaling vil gi en forbedret publikumstjeneste og vil redusere driftskostnader for virksomheten 
vesentlig. 

 
Tall per 31.12 

2013 2014 2015 2016 

Antall fergepassasjerer 825 108 956 255 969 374 1 235 906 

 
Gratis ferge og utvidet fergetilbud har de siste årene medført en betydelig økning i antall reisende med 
fergene. Et klimanøytralt fergekonsept i form av en elektrisk drevet ferge er bestilt og vil bli levert 
medio 2018. Utvidet fergetilbud medfører stadig mer og dyrere vedlikehold av fergemateriellet. 
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle fergetilbudet. Det ses på en ny rute mellom Gressvik fergested, 
Krossnes og Rød på Kråkerøy som skal korrespondere med byferga.  
 
Rullering av hovedplan vann og avløp (2008-2028) gir føringer for utvikling, planer og fornyingstakt for 
ledningsnett. For å komme opp på nødvendig årlig fornyingstakt må investeringsvolum for vann og 
avløpsnettet økes i siste del av planperioden (2021-2028).  
 
 
Sammenligninger og nøkkeltall 
 

Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for 
ASSS-kommunene er satt til 100 (vist med rød linje) og er inkludert Oslo og egen kommune. Nivået på 
søylene for hver indikator viser prosent av dette snittet. I KOSTRA-tabellene er ASSS-snittet beregnet 
uten Oslo og egen kommune.  
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Fredrikstad kommune har høyest antall kvadratmeter formålsbygg per innbygger av alle ASSS-
kommunene. Kvalitetssikring av tegningsgrunnlaget de siste årene har vist økte arealer. Økte midler til 
vedlikehold de senere årene har ført til at faktoren «vedlikehold per kvm» er økt fra et bunnivå på 22 
prosent av ASSS-snittet i 2014, til 58 prosent av ASSS-snittet i 2016. 
 
KOSTRA nøkkeltall  Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Eiendomsforvaltning        

Netto driftsutgifter/inntekter per innbygger        

- utvalgte formålsbygg  4 152 4 531 4 698 4 228 4 567 4 543 4 739 

- kommunalt disponerte boliger  -36 -13 110 388 110 153 -60 

Brannvern        

Netto driftsutgifter per innbygger 658 675 694 653 657 576 684 

Samferdsel - kommunale veier og gater        

Netto driftsutgifter i kroner per kilometer 125 836 130 682 132 119 136 665 416 951 205 395 243 194 

Vann og avløp        

Vann, gebyrgrunnlag per innbygger 1 285 1 185 1 248 1 053 1 172 968 1 085 

Avløp, gebyrgrunnlag per innbygger 1 694 1 668 1 694 1 668 1 698 1 305 2 138 

Renovasjon        

Gebyrgrunnlag per årsinnbygger 743 717 673 680 1 050 1 260 1 109 

 
Økte kostander for kommunalt disponerte boliger skyldes blant annet økt vedlikehold, høyere 
gjennomsnittlig tomgangstid og flere leietakerskifter. Kommunale gebyrer ligger noe lavere en 
gjennomsnitt i sammenlignbare kommuner. Vann- og avløpsgebyrene vil øke de kommende årene 
grunnet større lånefinansierte investeringer, jamfør hovedplan vann og avløp. Gebyrer for renovasjon 
ligger godt under snittet for ASSS-kommunene. 
 
 
Målekort 
 

Perspektiv Strategisk mål Indikator 
Status 
siste 

måling 

Mål 
Skala 

2017 2018 

Brukere og 
kvalitet 

Tilfredsstillende 
boforhold 

- Tomgangsleie 4,2 3,3 3,3 % 

Tilfredsstillende vann- 
og avløpsnett 

- Fornyelse av ledningsnett, km 
per år 

 
- Lekkasjemenge vann, % 

lekkasje 

53) 
 
 

26 

.. 

 
 

21 

9 
 
 

21 

km 
 
 

% 

Verdibevarende FDV - Tilstandsgrad .. 1,5 1,5 0-3 



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 58 

Perspektiv Strategisk mål Indikator 
Status 
siste 

måling 

Mål 
Skala 

2017 2018 

Effektivt energiforbruk 
- Endring i temp. korrigert 
  energiforbruk per kvm i 

formålsbygg 

- 3 - 13 - 84) % 

Fergedrift - Antall tusen fergepassasjerer 1 236 1 200 1 400 antall  

Med-
arbeidere1) 

Godt arbeidsmiljø - Inngåtte lederavtaler 782) 100 100 % 

God ledelse og godt 
medarbeiderskap 

- Mestringsorientert ledelse 4,2 4,0 4,2 1-5 

- Mestringsklima 4,2 4,0 4,2 1-5 

- Selvstendighet 4,5 4,0 4,4 1-5 

- Rolleklarhet 4,6 4,0 4,4 1-5 

Lavere sykefravær - Sykefravær 7,5 7,0 7,0 % 

Økonomi God økonomistyring 

- Budsjettavvik brutto utgifter - 2,0 0,0 0,0 % 

- Budsjettavvik brutto inntekter 2,7 0,0 0,0 % 

- Budsjettavvik netto ramme - 0,8 0,0 0,0 % 

- Andel avsluttede prosjekter 
innenfor investeringsrammen 

.. .. 85 % 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 
- Avvik tjenestekvalitet 89 150 120 antall 

- Forbedringsforslag 31 25 65 antall 

Godt klimaarbeid 
- Andel virksomheter sertifisert 

som miljøfyrtårn 

.. 50 50 % 

Noter: 1) For medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er høyeste tall best.   
 2) To virksomheter fikk ny leder i 2016, disse hadde ikke inngått lederavtaler per 31.12.2016. 
 3) 2016-tall, foreløpig anslag for 2017 viser en lavere fornyingstakt. 
 4) Målet er redusert ned fra 2017 til et nivå som er ambisiøst, men realistisk i forhold til resultat av siste måling. 

 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Overordnet mål er å understøtte kommunens mål om bedre folkehelse og levekår og gode lærings-
miljøer i skoler og barnehager samt ivareta stabil og sikker drift og samtidig videreutvikle tjeneste-
områdene. Det er en målsetning å sikre nødvendig dokumentasjon i kvalitetsarbeidet, risiko-
vurderinger og gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) samt løpende fokus på 
HMS-arbeid og innovasjon. I planperioden vil det bli vurdert og gjennomført forbedringsprogram for å 
sikre kostnadseffektiv drift. Funksjon for internkontroll formaliseres. 
 
Tilfredsstillende boforhold for alle. 

 Øke antall kommunale boliger. 

 Forvaltning av eksisterende boligmasse, øke antall utleieboliger gjennom kjøp og utvikling av 
eksisterende tomter samt samarbeid med private aktører gjennom tilvisningsavtaler.  

 Bruke levekårskartleggingen aktivt i arbeidet med fremskaffelse av boliger.  

 Fremskaffe flere modulboliger. 

 Vurdere andre typer boformer for bedre å kunne følge opp leietakere. 
 
Tilrettelagte områder for fysisk aktivitet. 

 Grøntvedlikehold og veivedlikehold er de viktigste virkemidlene for å oppnå dette, sammen med 
investeringstiltak for bedre bymiljø. 

 Ivareta universell utforming gjennom prosjektene. 

 Legge til rette for gode rekreasjonsområder, ivareta og videreutvikle kommunalt lysløypenett. 

 Sikre befolkningens tilgang til gode grønt- og friluftslivsområder. 
 
Forebygge risiko, sykdomsutvikling, skader og ulykker. 

 Innbyggerne har tilgang på godt vann med tilfredsstillende trykk. 
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 Avløpsvann skal transporteres på en tilfredsstillende måte fra den enkelte abonnent og frem til 
renseanlegget. 

 Ingen merkbar forurensning fra kommunalt avløpsvann til sjø og vassdrag. 

 Nullutslipp av kloakk til sårbare resipienter (ørretbekker og badestrender). 

 Ingen lekeplassulykker – sikker forvaltning med rutiner for inspeksjon og oppfølging av 
lekeplassutstyr. 

 Ingen ulykker som følge av vindfall eller grener gjennom sikkerhetsgjennomgang og oppfølging 
av parktrær. 

 Overholde forskriftskrav i forvaltningen i forhold til teknisk internkontroll, eksempelvis legionella. 

 Gjennomføre trafikksikringstiltak, vedlikehold av gater, veier, gang- og sykkelstier og 
vedlikehold/sikring av lekeplasser. 

 Brannsikringstiltak og oppfølging av beredskap og forebygging ved brann- og redningskorps. 

 Brøyting og strøing av fortau, gang- og sykkelveier. 

 Tilfredsstillende ventilasjon og godt vedlikehold for skoler, barnehager og andre kommunale 
bygg. 

 
Attraktive områder for sosiale og kulturelle aktiviteter 

 Utsmykninger i sentrum som følger årstidene med høy kvalitet og være en av Norges beste på 
blomsterutsmykning. 

 Legge til rette for økt biomangfold. 

 Tilrettelegging og vedlikehold på grøntanlegg, friluftsområder og i skjærgården. 
 
Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager 

 Legge til rette for at skoler og barnehager har velholdte lokaler og uteområder som bidrar til 
aktivitet, lek og læring. 

 
Verdibevarende forvaltning, drift og vedlikehold 

 De tekniske tjenester utvikles i tråd med samfunnet rundt oss. Teknisk infrastruktur 
vedlikeholdes og medvirker til at befolkningen trives og føler seg verdsatt og at kapitalverdien 
ivaretas og ikke forfaller. 

 
Ledningsnettet fornyes i henhold til hovedplan for vann og avløp 

 Opprettholde lav lekkasjeprosent for drikkevann. 

 Gjennomføring av hovedplan for vann og avløp for å sikre vannforsyning og avløpshåndtering. 

 Avløpsvann skal transporteres på en tilfredsstillende måte fra den enkelte abonnent og frem til 
renseanlegget. 

 Økte årlig fornyingstakt av eksisterende ledningsgrøft. 
 
Det opprettholdes en tilfredsstillende kvalitet på bygningsmassen 

 Det gjennomføres tilstandsvurdering av formålsbygg for å få en total oversikt over eiendommer 
og vedlikeholdsbehov. 

 Utvikle vedlikeholdsstrategi og rullering av vedlikeholdsplaner. 
 
Redusert klimagassutslipp 

 Kommunens bil- og maskinpark skal redusere samlede klimagasser med 20 prosent fra 2011 
innen 2020 ved overgang til elektrisitet eller biogass. 

 Oppfølging av parkeringsbestemmelser for å redusere klimautslipp. 
 
Økt bruk av miljøvennlig energi. 

 Bedre lademuligheter for ladbare biler ved eksisterende og nye kommunale bygg. 

 Bedre tilgang til ladeinfrastruktur ved kommunale parkeringsplasser. 

 Utfasing av alle fossile energikilder og gå over til fornybare energikilder i alle kommunale bygg. 
All fyring med fossilt brennstoff skal være utfaset innen 2020. Resterende oljekjeler vil bli 
konvertert for fyring med bioolje. 

 Prøve ut nye former for fornybar energi og nye energiløsninger. I forbindelse med oppstart av 
eget energiledelsesprogram vil det bli tatt stilling til forslag til hvilke prosjekter man vil satse på 
med hensyn til å benytte alternative energiløsninger.  
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Redusere energiforbruk. 

 Redusere energiforbruk i kommunale bygg med 20 prosent innen 2020 sett i forhold til 2010, 
gjennom energiledelsesprogram, herunder bedre energistyring, holdningskampanjer og ENØK-
tiltak. 

 Det relative energiforbruket til drift av avløpspumpestasjoner skal ikke øke. 
 
Kommunen står godt rustet til å kunne håndtere de neste 50-100 års klimaendringer. 

 Kapasiteten på overvannsnettet må økes samt forsterkning av avløpsnettet gjennom hovedplan 
for vann og avløp. 

 
Alle parter bidrar til at avfallsmengdene generelt og forurensende avfall spesielt reduseres. 

 Øke andelen husholdningsavfall som går til materialgjenvinning gjennom informasjon til 
husstander. 

 Enklere tilgjengelige tjenester gjennom GPS basert driftssystem, bedre tilgjengelighet på 
informasjon. 

 Vurdere modernisering av innsamling gjennom undergrunns avfallssystem. 

 Innsamling av marint avfall, legge til rette for økt frivillig innsats i samarbeid med kommunal 
skjærgårdstjeneste. 

 Mer innsamling av plastemballasje fra husstander. Økt hjemmekompostering. Informasjon om 
avfall og kildesortering i grunnskolen. 

 
Øvrige strategier og tiltak. 

 Bruke parkeringspolitikken for å fremme handel i byen. 

 Videreføre gratis ferge og vurdere utvidet tilbud. 

 Prioritere vedlikehold i levekårsutsatte områder av byen.  
 
Strategier vedtatt av Bystyret i tillegg til rådmannens forslag: 

 Bruke parkeringspolitikken for å fremme handel i sentrum. 

 Videreføre gratis ferge og utvide tilbudet. 

 Kjøpe nye utbyggingsarealer for videresalg og regulere disse til næringsformål. 

 Prioritere vedlikehold i levekårsutsatte områder av byen. 

 Understøtte god byutvikling gjennom satsing på byparker, torgarealer, shared space og så 

videre. 

 
Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017 407 097 407 097 407 097 407 097 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017 - 2020 17 247  5 014 2 341 2 341 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018 - 2021 3 581 2 570 2 080 12 375 

     

Rammeendringer     

Arealendringer Seksjon for Helse og velferd 1 436 582  582  582  

Arealendringer Seksjon for Kultur, miljø og byutvikling 465 465 465 465 

Administrasjonsutgifter maskinsentralen 1 700 0 0 0 

Justering av tidligere styrkning vedlikeholdsmidler -10 000 -5 900 -3 300 -10 000 

Rammereduksjon -833 -833 -833 -833 

     

Endringer i Bystyret     

Rammestyrking 2 300 2 000 2 000 2 000 

Netto ramme 422 993 410 995 410 432 414 027 

Note: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at tallene er justert med pris- og lønnsvekst. 

 
Netto endring i vedtatt handlingsplan 2017-2020 gjelder overføring av vedlikeholdsmidler fra Seksjon 
for helse og velferd og reduksjon for tidligere vedtatt effektivisering. Netto endring i vedtatt 
handlingsplan 2018-2021 gjelder styrking av seksjonens ramme grunnet politiske prioriteringer, og 
reduksjon for vedtatt effektivisering. Seksjonens ramme er styrket med fire millioner for 2018 for 
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finansiering av fergedrift og videreføring av gratis parkering. Gratis parkering i parkeringshus og 
fjerning av parkeringsplasser i sentrumskjernen har redusert inntektene fra parkeringstjenesten. Det 
legges opp til en svak økning i parkeringssatser, samt utvidelse av rød sone, for å dekke opp deler av 
dette inntektsbortfallet. 
 
Det er budsjettert med et tilskudd på 2,6 millioner kroner tilsvarende belønningsmidler tidligere år. Det 
er knyttet usikkerhet til om et slikt tilskudd vil komme i 2018. 
 
Rammereduksjon for vedtatt effektivisering er fordelt forholdsmessig mellom Etat for bygg og eiendom 
og Etat for kommunalteknikk. Det forventes at kommunen fremdeles vil tilføres midler fra 
byvekstavtaler eller belønningsordningen i 2018. 
 
Arealendringer er netto endring 2018 som følge av rivning av Onsøyheimen, nytt vaskeri, kjøp av 
Furutun og nytt leieforhold for NAV Fredrikstad, nytt leieforhold virksomhet Idrett og to nye 
personalbaser.  
 
Maskinsentralen er finansiert med overføringer fra virksomheter som bruker biler og maskiner i og 
utenfor Seksjon for teknisk drift. En endret finansieringsform planlegges fra 2019.  
 
Styrking av vedlikeholdsmidler gitt i handlingsplan 2017-2020 og i handlingsplan 2018-2021 i juni er 
justert ned. 
 
En generell rammereduksjon er fordelt forholdsmessig på alle virksomheter. 
 
Bystyret har vedtatt å styrke seksjonens ramme med 2,3 millioner kroner i 2018. Styrkingen anbefales 
brukt som følger: 

 Søppelhåndtering i sentrum og Gamlebyen 0,45 millioner kroner. 

 Kartlegging av trær med tanke på sikkerhet samt ugressbekjempelse i Gamlebyen 0,75 
millioner kroner. 

 Kompensasjon endret leieinntekt stadion 1,05 millioner kroner. 

I tillegg ber Bystyret om at brannsikringstiltak i Gamlebyen til 0,9 millioner kroner prioriteres innenfor 
rammen til teknisk drift. Riksantikvaren har signalisert at de vil bidra med 50 % av anskaffelses- og 
monteringskostnader. Et anslag er at kommunens totale kostnader vil være 0,5 millioner kroner årlig. 
Prioritering av dette tiltaket vil måtte gjøres innenfor rammen til Seksjon for teknisk drift og vil føre til 
ytterligere reduksjon av seksjonens handlingsrom. 
 
Brutto utgifter og inntekter 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 

Justert budsjett 20172) Budsjett 2018 

Utgifter Inntekter Netto 3) Utgifter Inntekter Netto 3) 

Boligforvaltning 77 514 83 506 -5 992 84 135 -89 687 -5 552 

Maskinsentral 11 698 11 698 0 12 159 -10 469 1 690 

Ledelse og stab TD 18 624 2 131 16 493 18 756 -2 244 16 512 

Brann- og redningskorps 74 308 22 152 52 156 74 388 -21 341 53 047 

Renovasjon 70 734 76 086 -5 352 69 326 -74 328 -5 002 

Parkering og transport 62 601 56 175 6 427 66 155 -62 604 3 551 

Prosjektutvikling 26 017 18 285 7 732 18 240 -17 223 1 017 

Etat for bygg og eiendom (BE) 399 670 117 549 282 121 411 521 -114 474 297 047 

Etat for kommunalteknikk (KT) 316 981 256 133 60 848 330 793 -270 110 60 683 

Netto ramme 1 058 149 643 715 414 433 1 085 473 -662 480 422 993 

Noter:  1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at budsjettall for 2017 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,6 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder i hovedsak styrkinger i 1. tertialrapport og andre    
    oppgaveendringer.  
3) Negative tall er netto inntekt.   

 
Interne kapitalkostnader for boliger, parkering og bygg er beregnet med 2,1 prosent rente for 2018.  
 
Interne og eksterne inntekter utgjør mer enn 60 prosent av seksjonens driftsgrunnlag. De største 
enkeltpostene er kommunale årsgebyrer og husleieinntekter.  
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Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 

Ny stilling Brann- og redningskorps 800 800 800 800 

Økt ramme næringsrenovasjon 400 400 400 400 

Økt ramme parkering og ferge 1 800 1 800  1 800 1 800 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp  3 000 3 000 3 000 3 000 

 
Som følge av stadig skjerpede krav til dokumentasjon av kvalitetssystemer, ROS-analyser, 
beredskapsanalyser/planverk med mer er det behov for en ny stilling innen lederstøtte hos brann og 
redningskorpset. 
 
Det har vært nødvendig å omprioritere innenfor seksjonens rammer for å styrke næringsrenovasjon, 
parkering og ferge. 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser/kommentarer  

Redusert asfaltering -500 -500 -500 -500 Økt vedlikeholdsetterslep 

Effektivisering BE -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 Effektivisering drift, renhold og forvaltning 

Sum i anslåtte beløp -3 000  -3 000 -3 000 -3 000   

 
Redusert ramme for asfaltering vil medføre et økt vedlikeholdsetterslep på veier.  
 
Effektivisering hos Etat for bygg og eiendom medfører mindre handlingsrom. Dette vil bety en svekket 
tjenesteleveranse og vil kunne medføre økt belastning på de ansatte, spesielt på renhold.  
 
Omprioriteringer finansieres gjennom effektiviseringsgevinst som ellers kunne vært disponert til 
vedlikehold.  
 
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden: 

 Ugressbekjempelse i grusganger, trapper, plasser og bed ved bruk av miljøvennlig teknologi, 
innkjøp av utstyr 0,3 millioner kroner samt årlig drift 0,1 millioner kroner.  

 Det er ikke satt av midler til å møte utfordringene ved en snørik vinter.  

 Aktivitet i lokalsamfunnsutvalgene og tildelinger fra lokalsamfunnsutvalgene åpner for bygging av 
nærmiljøanlegg. Det er det ikke midler til drift av slike anlegg. 

 Heving av vannstanden i Bjølstaddammen. Anslag prosjektramme: 5,0 millioner kroner og 0,5 
millioner kroner til prosjektering. Heving av vannstanden i Bjølstaddammen vurderes i forbindelse 
med regnskapsavslutning i juni 2018. 

 Eventuell utvidelse av fergetilbudet. 
 
Verken i budsjett 2018 eller tidligere år har seksjonen blitt kompensert for økte driftsutgifter som følge 
av ny infrastruktur og oppgraderinger knyttet til sentrumsområder, kommunalt veinett, parker og 
friluftsområder. Økte arealer som ikke kompenseres medfører redusert kvalitet på vedlikehold og drift. 
 
Bjølstaddammen  
Vannstanden i dammen ble senket for noen år siden da det var problemer med damkonstruksjonen. I 
dammen lever rødlistet storsalamander og spissnutefrosk. Dammen er også regnet som biologisk 
viktig for insekter og fugleliv. Dammen ligger på privat grunn, men det foreligger fra tidligere en avtale 
om at kommunen skal drifte dammen. 
 
Det er utarbeidet et forslag til løsning slik at vannstanden kan heves og levevilkårene for de rødlistede 
artene blir gode. Tiltaket må godkjennes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Etter at 
tiltaket er gjennomført overføres driftsansvaret for dammene til grunneierne. Det må utarbeides en 
egen avtale på dette. Anslaget 5,0 millioner kroner er svært grovt. Endelig kostnadsoverslag vil først 
foreligge når NVE har godkjent konseptløsningen. Manglende tiltak kan medføre at levevilkårene for 
den rødlistede storsalamanderen blir for dårlige og at salamanderarten vil forsvinne fra denne 
dammen. 
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Bjølstaddammen er ikke kommunal eiendom og dette innebærer at tiltak ved dammen må finansieres 
som kommunale tilskudd.  
 
Selvkostområdene 
 

Kommunale gebyrer beregnes i samsvar med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester. Områdene vann, avløp, (husholdnings-)renovasjon, feiertjenester og slamtømming 
(VARFS) er omfattet av selvkostregelverk. Selvkost er definert som den totale kostnadsøkning 
kommunen påføres ved å produsere disse tjenestene. Det vil si at ved beregning av selvkost inngår 
både direkte kostnader (ved aktuell virksomhet/tjenesteområde) og kalkulerte indirekte kostnader 
(påløpt i andre virksomheter/seksjoner).  
 
Kapitalkostnader beregnes med 5-årig swap-rente pluss et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Følgende 
rentesatser ligger til grunn for gebyrberegninger og prognoser for fondsavsetninger. 
 
Kalkylerente selvkost 

Prosent Etterkalkyle Budsjett Prognose Budsjett 

2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 

Swap-rente 1,18 % 1,30 % 1,49 % 1,80 % 2,10 % 2,30 % 2,46 % 

Tillegg  0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

Rentesats budsjett/kalkyler 1,68 % 1,80 % 1,99 % 2,30 % 2,60 % 2,80 % 2,96 % 

 
Kommunale gebyrer for VARFS er beregnet med 100 prosent kostnadsdekning fra gebyrer. For å 
balansere svingninger i inntekter og utgifter har kommunen egne selvkostfond (bundne driftsfond). 
Overskudd fra tidligere år er – i henhold til gjeldende regelverk - satt av til selvkostfond. Bruk av 
selvkostfond og avsetning til selvkostfond inngår i seksjonens driftsbudsjett og driftsregnskap.  
 
Selvkostfond VARFS (bundne driftsfond) 

Tall i tusen kroner Saldo 31.12 Prognose saldo 31.12. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vann 846 1 052 14 888 11 792 12 714 9 059 

Avløp 25 467 8 119 9 056 110 1 785 1 492 

Renovasjon 3 533 842 3 786 6 774 11 063 10 466 

Renovasjon slam 1 408 1 142 1 060 607 448 5 

Feier 541 446 -240 405 2 270 1 894 

Sum 31 795 11 601 28 550 19 688 28 280 22 916 

Selvkostfond FREVAR KF 1 010 12 978 15 127 15 176 12 665 7 480 

Sum fond 32 805 24 579 43 677 34 864 40 945 27 696 

 

For at et eventuelt underskudd skal fremføres til neste års selvkostberegning, det vil si dekkes over 
kommende års gebyrer, må kommunen ha gjort vedtak om dette før underskuddet oppstår. 
 
 

Rammefinansierte investeringer 
 

Seksjonen har ansvar for gjennomføring av alle kommunens bygge- og anleggsprosjekter. I det 
følgende er omtalt investeringer tilhørende Seksjon for Teknisk drift.  
 
Rammefinansierte investeringer 

Tall i millioner kroner  2018   2019   2020   2021  

  Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 

- Formålsbygg                 

Strategisk eiendomsutvikling 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

Byggutvikling 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

ENØK 8,0 0,0 8,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

Legionellatiltak/radonsanering 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

Prosjektering formålsbygg 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 
Universell utforming av skoler og 
barnehager  4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 

Paviljonger skole 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bh/skole 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 
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Tall i millioner kroner  2018   2019   2020   2021  

  Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 

Inneklima / rehab. skole/bhg 3,0 0,0 3,0 3,9 0,0 3,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Rehabilitering og brannpålegg 17,0 0,0 17,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 17,0 0,0 17,0 

Nytt kafebygg Foten (tot 13 mill) 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Usikre anslag             

Villa Lykkeberg 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oppgradering Gamlebyen fengsel 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                 

- Infrastruktur, samferdsel mm.             

Biler, maskiner 14,5 0,0 14,5 13,9 0,0 13,9 12,2 0,0 12,2 10,0 0,0 10,0 
Elvebredder, kaier, brygger, broer med 
mer 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

Parker, grøntområder og lekeplasser 6,4 0,0 6,4 10,8 0,0 10,8 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

Gatelys 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 17,0 0,0 17,0 13,0 0,0 13,0 

Trafikksikring 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 

Nyasfaltering av veier  15,0 0,0 15,0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 

Sykkelplan  0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 

Ny motor gamle ferger 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Usikre anslag             

Ny elektrisk ferge 20,6 3,5 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nytt stupetårn Foten 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trondalsbassenget  1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dampskibsbrygga, opprusting av 
plassen 12,0 0,0 12,0 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehabilitering Molvigkaia 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny bro Isegran 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opprustning av veier Solviken 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehabilitering av Gressvik fergested 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lettbåt 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Floaveien (2 mill fra 2012) 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P-plasser Elingaard 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 181,7 3,5 178,2 144,1 2,0 142,1 125,7 2,0 123,7 124,5 2,0 122,5 

 
Seksjonen disponerer en del samlebevilgninger som benyttes til ulike tiltak på skoler, barnehager og 
andre formålsbygg. Disse tiltakene knyttes i hovedsak til rehabilitering, uteanlegg, inneklima og 
brannpålegg. Samlet beløper disse bevilgningene seg til 52,0 millioner kroner i 2018. Spesifisering av 
planlagte tiltak under disse områdene legges frem for teknisk utvalg. 
 
Kafébygg Foten 
Oppføringen av et nytt kafébygg på Foten med integrert vertskapsbolig starter høsten 2017 og har en 
total investeringsramme på 13 millioner kroner. Det er per 2017 avsatt 7,9 millioner kroner til 
prosjektet og resterende 5,1 millioner kroner i 2018. Kafébygg Foten ligger som et sikkert anslag da 
det er gjennomført kvalitetssikring av budsjettet ved blant annet ekstern kalkulasjon.  
 
Villa Lykkeberg 
Det er et politisk ønske om å sette Villa Lykkeberg tilbake til opprinnelig stand. Det er ikke avklart 
hvordan bruken av bygget skal være i fremtiden. 2,2 millioner kroner i 2019 videreføres fra vedtatt 
handlingsplan 2016-2019. 
 
Oppgradering av Gamlebyen fengsel 
Gamlebyen fengsel står i dag tomt, og det er ønskelig å ta i bruk bygget igjen.  
I den forbindelse skal det utredes hva bygget kan benyttes til og hvilke oppgraderingsbehov dette i så 
fall vil medføre. 5,1 millioner kroner i 2018 videreføres fra vedtatt handlingsplan 2017-2020.  
 
Kommunalteknikk 
Etat for kommunalteknikk disponerer en del samlebevilgninger som benyttes til utbedring/nyasfaltering 
av veier, brygger, kaier og broer, samt sykkeltiltak, trafikksikring og gatelys. I tillegg disponeres penger 
til parker, grøntområder og lekeplasser hvor det for 2018 er lagt inn 1,5 millioner kroner til sikringstiltak 
på lekeplasser og 4,1 millioner kroner til oppgradering av Biblioteksparken og Kirkeparken. Ellers kan 
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nevnes diverse parkbelysning med til sammen 0,5 millioner kroner i 2018 og 4,8 millioner kroner til 
lysløypenett. 
 
Sykkelplan 
Som følge av utfordringer med kapasitet på prosjektgjennomføring er det per 2017 10 millioner kroner 
i ubrukte midler fra tidligere bevilgning. Gjenværende midler ved årets slutt rebudsjetteres til 2018, og 
det er ikke behov for ny bevilgning i 2018. Årlige bevilgninger på 6,0 millioner kroner fortsetter i 2019 
og ut planperioden.  
 
Biler og maskiner 
Maskinsentralen disponerer et investeringsbudsjett for innkjøp av nye biler og maskiner til 
virksomheter i teknisk drift. Dette for å skifte ut en gammel og vedlikeholdskrevende bil- og 
maskinpark. For det rammefinansierte området kan for 2018 nevnes servicebiler til bygg og eiendom, 
samt parkering og transport med inntil 3,1 millioner kroner. Det er også budsjettert med en ny brannbil 
og kommandobil på tilsammen 7,5 millioner kroner, samt redskapsbærere og gressklippere til en 
samlet sum på 3,6 millioner kroner. 
 
Nye motorer 

Det er behov for å skifte ut gamle motorer i fergene. Investering på til sammen 0,5 millioner kroner i 
2018, og 1,0 million kroner i 2020 og 2021. 
 
Ny elektrisk ferge 
Ny elektrisk ferge er bestilt og ankommer sommeren 2018. Totalt kostnadsanslag 21,1 millioner 
kroner. 
 
Nytt stupetårn Foten 
Det er behov for et nytt stupetårn på Foten badeområde da det gamle er revet. En idékonkurranse 
høsten 2017 vil danne skissen for en investering i 2018. 2,0 millioner kroner er satt av som et usikkert 
anslag. 
 
Trondalsbassenget prosjektering 
Trondalsdammen tilfredsstiller ikke damforskriften og er nå tappet ned. Det er besluttet å rive den 
gamle betongdammen med selvfinansierende midler for vann og avløp og beholde den gamle 
granittdammen. Området vil da bli «gitt» tilbake til naturen og man vil rydde opp slik at dette kan bli et 
flott turområde. Det er avsatt 1,0 million kroner til oppryddingsarbeidet i 2018. 
 
Dampskibsbrygga, opprustning av plassen 
Området har en plassering som er svært sentral i byen og skal rustes opp slik at den får en kvalitet 
som tilsvarer viktigheten i bybildet. Plassen skal tåle både mindre og større arrangementer av ulik 
karakter. Total investeringsramme på 22 millioner kroner.  
 
Rehabilitering Molvigkaia 
Kaia er i ferd med å forfalle og trenger rehabilitering. Totalt usikkert anslag for dette prosjektet er 10,1 
millioner kroner med ferdigstillelse i 2018. 
 
Ny bro Isegran 
Eksiterende bro over til Isegran er i svært dårlig forfatning og dermed en trussel for sikkerheten til de 
som ferdes der. Det er beregnet et prisjustert usikkert anslag på 12 millioner kroner til rivning og 
bygging av en ny bro i 2018. Budsjettet videreføres fra handlingsplan 2017-2020. 
 
Rehabilitering Gressvik fergested 

Grunnet sikkerhet for passasjerer og skipsteknisk operativitet bør nåværende Gressvik fergested 
bygges om så snart det lar seg gjøre. Det budsjetteres med 6,2 millioner kroner dette prosjektet i 
2018. Beløpet er et prisjustert usikkert anslag videreført fra handlingsplan 2017-2020. 
 
Ny vei på Floa 
Det planlegges bygging av ny vei (cirka 500 meter) med fortau / gang-sykkelvei på strekningen Floa-
Galoppen-Bure. Kommunen er forpliktet til å bygge veien som følge av vedtatt reguleringsplan. 
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Denne nye veien vil redusere belastning på kjørbar gang- og sykkelvei (Bureveien) og den vil gi 
nåværende og fremtidig næringsvirksomhet i området bedre adkomstforhold. Beregnet usikkert anslag 
på 20,0 millioner kroner, hvorav 8,0 millioner kroner finansieres via overskuddsmidler 2016.  
 
Følgende investeringer er vurdert, men ikke funnet rom for: 

 Gjestehavn og bobilparkering (5,0 millioner). 
Det har vært vurdert å regulere en gjestehavn for fritidsbåttrafikk, samt en biloppstillingsplass for 
bobiler, begge i tilknytning til sentrum. Det er beregnet et totalt usikkert anslag på 5,0 millioner 
kroner til disse prosjektene fordelt med 2,0 millioner kroner i 2018 og 3,0 millioner kroner i 2019. 
Midler er ikke funnet rom for i investeringsplanen. 

 To nye ferger for rullering av fergemateriell (40,0 millioner) 
Dagens mangel på reserveferger medfører økt risiko for driftsavbrudd, og gir utfordringer med å 
opprettholde kontinuerlig drift av fergetilbudet gjennom året. Ved innfasing av elektrisk ferge 
sommeren 2018 vi noe av utfordringene være løst midlertidig. Grunnet slitasje på materiell vil to av 
dagens ferger være modne for utfasing innen henholdsvis 2021 og 2022, totalt usikkert anslag 40,0 
millioner kroner. 

 
Selvfinansierende investeringer 

Tall i millioner kroner  2018   2019   2020   2021  
 Brutto Innt. Netto Brutto Innt. Netto Brutto Innt. Netto Brutto Innt. Netto 

Vann  56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 

Avløp  85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 

Ledningsnett FREVAR1) 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fellesinvesteringer VA 5,2 0,0 5,2 1,8 0,0 1,8 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 2,0 

Renovasjon 17,2 0,0 17,2 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 7,0 0,0 7,0 

Nye lokaler feiervesenet 1,0 0,0 1,0 20,6 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum VARF 225,4 0,0 225,4 172,7 0,0 172,7 156,3 0,0 156,3 151,0 0,0 151,0 

                 

Parkeringstekniske løsninger 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging automater til billettløs betaling 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Sum parkering 2,7 0,0 2,7 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

             

Sum investeringer 228,1 0,0 228,1 173,7 0,0 173,7 157,3 0,0 157,3 152,0 0,0 152,0 

Note: 1) Overtakelse av avløpsnett og pumpestasjoner fra FREVAR KF, ikke en ny investering 

 
VARFS investeringer 
Vann- og avløpsinvesteringene er i henhold til hovedplan for vann og avløp som beskriver en årlig 
investering på 142 millioner kroner netto til fornyelse, forsterkning og utvidelse av ledningsnettet. 
Fellesinvesteringer VA omfatter kjøp av biler og maskiner til avdelingene for vann og avløp. Det er i 
2018 budsjettert med en gravemaskin og rørinspeksjonsbil til en samlet investering på 5,2 millioner 
kroner. I 2019 og 2020 skal det investeres i fire servicebiler og utstyr til gravemaskin. 
  
Renovasjon planlegger innkjøp av tre store renovasjonsbil med alternativt drivstoff i 2018 til en total 
sum på 11,2 millioner kroner. I tillegg skal det investeres i nye renovasjonsdunker til 6 millioner kroner 
hvorav mesteparten gjelder dunker til innsamling av glass og metall. Det budsjetteres også med nye 
renovasjonsbiler samt en slamsuger i 2019-2021. 
 
Det er planlagt en overtakelse av ledningsnett fra FREVAR KF til Fredrikstad kommune med virkning 
1. januar 2018. Overføringen vil ikke medføre noen endring i kommunens netto kapitalkostnader. 
 
Nye lokaler feiervesenet 

Feiervesenets eksisterende lokaler er for små for dagens virksomhet, og kontorplass-situasjonen for 
de ansatte er lite tilfredsstillende. Det skal gjøres en vurdering av hvorvidt det er mulig å bygge på 
eksisterende lokaler, om det skal kjøpes eller leies inn et større og bedre tilpasset bygg, eventuelt om 
det skal bygges nytt et annet sted. Et usikkert anslag på 21,6 millioner kroner er basert på arealbehov 
og erfaringstall. 1,0 millioner kroner er satt av til utredning i 2018. 
 
Parkering og transport 
Bomsystemet i parkeringshusene skal erstattes med gjenfinningssystem mot nummerskilt. Dette er 
nødvendig for å følge utvikling på slike anlegg, øke brukertilfredshet, sikre inntjening og redusere 
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driftskostnader. 1,7 millioner kroner justeres fra 2017 til 2018 til dette formålet. Ombygging til billettløs 
betaling for automater på gateplan følger med investering på 1,0 million kroner hvert år i perioden 
2018 til 2021. 
Eiendomsinvesteringer 

Tall i millioner kroner  2018   2019   2020   2021  

  Brutto Innt. Fond Brutto Innt. Fond Brutto Innt. Fond Brutto Innt. Fond 

Næringsarealer TD  0,3 2,0 -1,7 0,3 2,0 -1,7 0,3 2,0 -1,7 0,3 2,0 -1,7 

Boligarealer TD  8,5 28,0 -19,5 28,5 22,0 6,5 3,3 17,0 -13,7 3,3 2,0 1,3 

Sum investeringer 8,8 30,0 -21,2 28,8 24,0 4,8 3,6 19,0 -15,4 3,6 4,0 -0,4 

 
Eiendomsinvesteringer 
Kommunen kan være både eier og fester av en tomt, hvilket gjelder for både næring og bolig. Det 
budsjetteres for planperioden hovedsakelig med innløsning av festetomter for bolig med en utgift på 3 
millioner kroner årlig. Innløsning av slike avtaler vil redusere driftsutgiftene. Avhengig av avtaler og 
forhandlingsmuligheter vil det forsøkes å innløse kontrakter som vil kunne medføre store kostnader i 
fremtiden.  
 
Under eiendomsinvesteringer inngår også opparbeidelse av boligtomter for eget bruk eller salg. 
Tallene i handlingsplanen innbefatter de tre boligprosjektene Brønnerødlia, Slevik hyttefelt og 
Oldenborila. Brønnerødlia omfatter til sammen cirka 300 boliger. Slevik hyttefelt er et 
samarbeidsprosjekt med private utbyggere og omfatter 23 hyttetomter på den kommunale delen. 
Oldenborgila er ferdig opparbeidet med 44 boligtomter og ny fylkesvei 107.  
 
Tidspunkt for investeringene er ikke endelig bestemt da reguleringsplanene fortsatt er til behandling. 
Etter godkjente reguleringsplaner vil detaljprosjektering og anbud gi et sikrere kostnadsbilde for 
investeringene. 
 
Selvfinansierende boliginvesteringer 

Tall i millioner kroner  2018   2019   2020   2021  

  Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 

Byggeprosjekter 43,9  3,1  44,8  61,1  17,3  47,8  52,8  11,0  45,8  5,0  0,0 9,0  
Prosjektering, rehabilitering, 
radontiltak 8,0  1,0  3,0  7,0  1,4  1,6  7,0  1,4  1,6  7,0  1,4  1,6  

Kjøpsramme 30,0  6,0  24,0  35,0  7,0  28,0  35,0  7,0  28,0  35,0  7,0  28,0  

Diverse eneboligtomter 10,0  2,0  8,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Leie til eie" 5,0  0,0 5,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 96,9  12,1  84,8  103,1  25,7  77,4  94,8  19,4  75,4  47,0  8,4  38,6  

 
Boliginvesteringer 
Investering i boliger tar utgangspunkt i boligsosial handlingsplan som omhandler både tiltak og 
utbygging, samt tjenester knyttet til boligene. Målet er at kommunen til enhver tid skal ha mest mulig 
tilstrekkelig, egnet og fleksibel boligportefølje tilgjengelig for innbyggere som av ulike årsaker faller 
utenfor det ordinære boligmarkedet.  
 
Det er for 2018 budsjettert med fem byggeprosjekter til en samlet investeringssum på 43,9 millioner 
kroner. Noen er allerede igangsatt, slik som 6 nye boliger i Kreutzgate 2, 6 nye boliger i Johan Selmer 
Karlsensvei og 16 nye boliger på Oldenborgila. Nytt boligprosjekt i 2018 er 2 boenheter i Nyborgveien 
23 på Kråkerøy. Prosjektering av ikke vedtatte prosjekter budsjetteres med 2,0 millioner kroner hvert 
år, og tiltak til radonsanering med 1,0 million kroner per år. Midler til oppgradering av diverse boliger 
budsjetteres med 5,0 millioner kroner hvert år. 
 
Det er planlagt kjøp av to eneboligtomter på Ambjørnrød med 10,0 millioner kroner i 2018 samtidig 
som det er satt av 30,0 millioner kroner til kjøp av boliger. 
 
«Leie til eie» er et prøveprosjekt i samarbeid med Seksjon for helse og velferd om kjøp av fire-fem 
selvfinansierende boliger hvor hensikten er at leietaker på sikt vil kjøpe og eie boligen selv. Prosjektet 
er forsinket i fremdrift og det er flyttet 5,0 millioner kroner fra 2017 til 2018.  
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Egenbetalinger og gebyrer  
 

Husleiene i kommunale boliger skal i planperioden oppjusteres til gjengs leie. Arbeidet med å utjevne 
utilsiktede forskjeller videreføres, andel av fellesarealer legges inn i leieprisen, samt at de fleste 
kontrakter som har løpt mer enn tre år justeres mot gjengs leie. Ved nytegning av husleiekontrakt, 
samt fornyelse av husleiekontrakt, vil husleien bli justert til gjengs leienivå. Der det foreligger tvil om 
hva gjengs leie er, benyttes autorisert takstmann. Resterende husleier indeksreguleres i henhold til 
husleielovens bestemmelser om husleieregulering. 
 
Gebyrer for brann og utleie av lokaler er prisjustert.  
 
Gratistilbudet videreføres i lukkede p-hus, herunder Stadion, St.Hansfjellet og Apenesfjellet fra 
klokken 14.00 på hverdager og fra klokken 09.00 lørdag og søndag. Gratistilbudet i Cityterminalen 
videreføres også. Det legges opp til en generell takstendring på parkeringsavgift i alle parkeringssoner 
og parkeringsanlegg. Timeprisen vil for de fleste plasser øke med 2-3 kroner. Døgntakster, 
boligsonekort og andre parkeringstjenester vil også få en økning. For detaljert oversikt vises det til 
egenbetalingsheftet. 
 
Rød sone utvides forsiktig. Gateparkering på Bankbrygga og Kirkebrygga frem til Kråkerøybrua inngår 
i rød sone fra 1. januar 2018. Dette vil gi en mer helhetlig sone. Publikum har opplevd det som 
vanskelig å skille mellom rød og gul sone i dette området. Med unntak av gul sone er det to år siden 
forrige takstendring. I tillegg øker prisen på abonnementsparkering i parkeringsanlegg.  
 
Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feier er budsjettert med 100 prosent kostnadsdekning fra 
gebyrinntekter og bruk av selvkostfond. Fra 2017 til 2018 er beregnet en samlet gebyrøkning på 0,9 
prosent for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for vann reduseres med 0,2 
prosent, avløp øker med 3,1 prosent, renovasjonsgebyr reduseres med 1,9 prosent, mens gebyr for 
feier øker med 0,6 prosent.  
 
Normalgebyret for vann, avløp, renovasjon og feier er basert på et årlig vannforbruk på 150 
kubikkmeter vann og 140 liters renovasjonsdunk uten hjemmekompostering. For en slik 
normalhusholdning vil gebyrene utgjøre totalt 8 949 kroner, som er en økning på 80 kroner fra 2017.  
 
Tidligere rabattordning i vann- og avløpsgebyret for borettslag som får fellesfaktura opphører i 2018, 
da de administrative besparelsene som ga grunnlag for rabatten ikke lenger er aktuelle. 
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I perioden 2016 til 2021 vil normalgebyret øke fra 8 230 kroner til 10 050 kroner. En gjennomsnittlig 
årlig økning på 4,1 prosent. Økning i gebyrer i perioden skyldes økende kalkulatoriske renter og et 
fortsatt høyt investeringsvolum, jamfør hovedplan vann og avløp. 
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SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST 
 
Kjerneoppgaver  
 

Seksjon for utdanning og oppvekst yter oppgaver innenfor følgende områder: 

 Barnehagetjenester 

 Grunnskoleopplæring for barn og voksne 

 Skolefritidsordning 

 Barnevernstjenester 

 Helsevern for barn og unge (helsesøstertjenesten) 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
 
 
Organisering 
 

Seksjonen har to fagetater; barnehage (20 barnehager og virksomhet Jonas) og skole (31 skoler). I 
tillegg er Barnevern, Helsevern for barn og unge og PP-tjenesten organisert direkte under 
kommunalsjef. 
 
Seksjonen har en felles stabsenhet som skal koordinere og veilede hele seksjonen, samt stå for plan- 
og utviklingsarbeid. Den har også forvaltnings- og myndighetsansvar overfor 60 private barnehager.  
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser 
 

 Forslag til ny barnevernlov inneholder føringer, blant annet om økt medvirkning, barnet som 
rettssubjekt og utvidet krets av samværsberettigede, som vil gi behov for kompetanseoppgradering 
og tilrettelegging. 

 Endringer i Lov om barnehage omhandler blant annet pedagogtetthet. Ny rammeplan trer i kraft fra 
sommeren 2017 og krever implementering og kompetanseheving. Utvidet rett til barnehageplass 
for barn født i september, oktober og november kan gi netto merkostnader fra 2018.  

 Høring om økt bemanningstetthet, flere pedagoger og formelt samarbeid mellom barnehage og 
skole. Signalene er gjennomføring fra 1. august 2018 og vil gi store økonomiske merkostnader. 

 Stortingsmelding Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen varsler lovendring om forsterket 
innsats i barnehage og skole, men foreløpig er det usikkert hva dette vil bety økonomisk. 

 Strategiarbeid for fornyelse av Læreplan for Kunnskapsløftet vil pågå frem til 2020. Implementering 
av den reviderte Læreplanen vil være en viktig utviklingsoppgave for skolene fremover. 

 Ny nasjonal retningslinje for helsefremmende og forebyggende arbeid i skolehelsetjeneste og 
helsestasjoner.  

 
 
Prioriterte områder  
 

Kommunedelplan oppvekst legger føringer for periodens satsinger og prioriterte områder. Disse 
satsingsområdene er felles for seksjonens virksomheter og er avgjørende for tjenestekvaliteten: 

 Tidlig innsats 

 Språk  

 Overganger  

 Foreldresamarbeid  

 Tydelig ledelse 
 
Oppveksttjenestene har fokus på tidlig innsats i alt sitt arbeid. I Fredrikstad er god kvalitet på 
tjenestene, rutiner for tverrfaglig og forpliktende samhandling, involvering av foresatte og oppdatering 
av fagkunnskap viktige elementer i en helhetlig satsing. Tverrfaglig samarbeid i barnehager og skoler 
med fokus på tidlig innsats gjør at ressursene blir brukt så riktig og målrettet som mulig.  
  
I tillegg er det sterkt fokus på kvalitet gjennom: 

 Øke andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen 

 Styrke grunnleggende ferdigheter i lesing og regning 

 Satsing på klasseledelse, vurdering for læring og dybdelæring 

 Kompetanseheving og pedagogisk ledelsessatsing 
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Forebyggende arbeid  
Fredrikstad har utfordringer innen levekår, helse og utdanningsnivå. Det er derfor viktig å utvikle tiltak 
og bruke ressurser på en slik måte at flere av kommunens ungdommer gjennomfører en utdanning.  
Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom arbeid og deltakelse i samfunnet. 
Barnehage og skole er grunnsteiner for videre utdanningsløp, og det er viktig for kommunen å lykkes 
innen disse tjenestene. Barnehage og skole er dessuten viktige sosiale arenaer som gir venner, 
fellesskap og tilhørighet.  
 
Forskning viser at de kommuner som evner å prioritere ressurser til de forebyggende tjenestene er i 
stand til å ivareta et bedre forebyggende barnevernsarbeid, ikke bare på grunn av innsatsen i 
barnevernet, men også innenfor andre områder som helsetjeneste, barnehage og skole. Det er 
kostnadsdrivende både på lang og kort sikt dersom vi ikke har rom for å øke innsatsen innen 
forebyggende arbeid, blant annet for å demme opp for utviklingen de siste årene med at flere barn og 
unge har behov for spesiell oppfølging.  
 
Kommunedelplan oppvekst og Kommunedelplan folkehelse viser tydelige strategier for hvordan vi skal 
arbeide for å nå de langsiktige målene i Kommuneplanens samfunnsdel og legger føringer og 
målsettinger for arbeidet i kommende planperiode.  
 
Bystyret har vedtatt følgende prioriterte områder i tillegg til rådmannens forslag: 
 
Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen slik at elevene 
kan lære mer. Det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil styrke Fredrikstadskolen slik at vi 
kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til 
å hindre frafall i den videregående skolen. Det er viktig at Fredrikstadskolene har et godt samarbeid 
med de videregående skolene i distriktet. Skal vi sørge for at barns oppvekstmiljø blir best mulig, må 
vi også ta barn med på råd. Barn er en ressurs og det er viktig å lytte til dem når vi utformer rammene 
for deres oppvekstmiljø. Vi vil at barn og unge skal tas med når vi utformer lokalmiljøet og 
tjenestetilbudet i kommunen, og de skal gis reell innflytelse og påvirkningskraft. 
 
Barnehage 
Gode og tilgjengelige barnehager er viktig for barns utviklingsmuligheter og det er viktig for 
barnefamilienes mulighet til å ha et aktivt yrkesliv. Tilbudet barnehagene gir må være tilpasset de 
behov det enkelte barn og familien har. Vi ønsker at barnehagene skal være en frivillig del av 
utdanningsløpet, og det vil være viktig å styrke den pedagogiske kompetansen i barnehagene i årene 
som kommer. 
 
Vi vil satse på å øke kompetansen til de ansatte i barnehagen ved å legge til rette for videreutdanning 
for pedagogene samt at flere assistenter tar fagbrev. Åpen barnehage er et viktig tilbud blant annet for 
minoritetsspråklige barn som ikke går i ordinær barnehage. Våre to åpne barnehager, i sentrum og på 
Østsiden, er et godt supplement til ordinære barnehager, da dette tilbudet viser seg å treffe mange 
fremmedspråklige småbarnsfamilier. I tillegg til at Åpen barnehage er et godt sosialt treffpunkt, viser 
det seg også at mange av brukerne av Åpen barnehage blir motiverte til å la barnet starte i ordinær 
barnehage etter fylte tre år. Dette har gode effekter, særlig med tanke på språkopplæringen og 
kommunens målsetting om at alle barn skal beherske et relevant norsk ved skolestart. Ved å investere 
i en tredje Åpen barnehage vil kommunen raskere nærme seg målet om integrering/inkludering og 
bedre språkopplæring for de minste. Åpen barnehage er et gratistilbud. 
 
Skole 
Vi vil ha en god, offentlig fellesskole der alle skal kunne utvikle sine evner på en best mulig måte.   
Dette må i sterkere grad innebære at elevene får en opplæring som er tilpasset den enkelte, blant 
annet gjennom større variasjon i læringsformer. Vi mener at elevene skal lære mer på skolen. Bystyret 
vil at alle skal ha grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy når 
de forlater grunnskolen. Samtidig skal også sosiale ferdigheter ivaretas. I kunnskapssamfunnet skal 
alle være med. Vi kan ikke akseptere at mange barn, etter endt skoleløp, ikke kan lese og regne 
skikkelig. 
 
Det er ikke aktuell politikk å redusere lærer-/voksentetthet i skolen. 
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Barnefattigdom er et tema vi alltid må ha fokus på. Det er en kompleks og vanskelig tematikk som ikke 
løses med ett vedtak eller èn strategi. Det krever flere tiltak, et variert tilbud, innsats fra fylke, stat og 
kommune samt stor innsats på forebyggende arbeid. Vår politikk og våre strategier handler nettopp 
om dette. I dette dokumentet styrker vi frivilligheten og legger inn en ny åpen barnehage. De åpne 
barnehagene skal fortsatt være gratis. 
 
Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller har atferdsproblemer må få god hjelp i riktig tid. Vi 
vil ha et nært og åpent samarbeid mellom barnevern, skole, barnehage, helsevesen og familie for å gi 
barnet den hjelpen det trenger. 
 
Mangfold og integrering 
Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å kunne delta i samfunnet og få 
ta i bruk sine ressurser. Det er viktig at nyankomne får god opplæring i norsk samt norsk kultur og 
levesett. Vi ønsker å se på muligheten for å etablere flere praksisplasser i kommunen og samarbeide 
tett med det lokale næringslivet slik at det også skjer der. Kommunen må aktivt motivere foreldre med 
minoritetsbakgrunn til å bruke barnehagetilbudet slik at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. 
Vi skal vurdere muligheten for å opprette et integrerings- og likestillingsombud. 
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Økt behov for ekstra ressurser 
Trenden er økt omfang og kompleksitet rundt barn og familier med behov for ekstra hjelp og bistand. I 
tillegg har barnehage og skole stadig flere vedtak om tiltak av helsemessig/medisinsk karakter. Flere 
barn har problemer med å nyttiggjøre seg ordinært opplæringstilbud og behov for særskilt 
tilrettelegging øker. Psykisk uhelse er et problem blant barn/ unge og foreldre.  
 
Fattigdom og levekår  
Det er store forskjeller i levekår og helse, og forskjellene øker; «innenforskap» og «utenforskap», 
fattigdom, røde soner, helseproblemer, psykisk uhelse og så videre. Satsing på forebyggende tiltak er 
viktig og Idrett-skole-prosjektet - tidligere Trara-prosjektet er et godt eksempel.  
 
Flyktningsituasjonen og innvandring  
Det er fortsatt svært usikkert hvorledes flyktningkrisene i verden vil få følger for Norge og Fredrikstad 
de nærmeste årene, men anslåtte tall for 2018 er tilnærmet en tredjedel av tallene for 2017. 
Sekundær- og arbeidsinnvandringen til Fredrikstad ser derimot ut til å bli like stor som tidligere.  
 
Det har vært en økning av minoritetsspråklige barn i barnehage, og kommunen satser på å få de 
minste barna i barnehage så tidlig som mulig. Forskning viser at det tar fra 5 -7 år å lære et språk godt 
nok til å følge undervisningen i skolen. Språktilbud for 4- og 5-åringer som ikke går i barnehage 
videreføres og i tillegg igangsettes veiledningstiltak for minoritetsspråklige foreldre slik at barna kan 
delta og utvikles i oppvekstmiljøet.  
 
Det har gjennom 2017 ankommet færre minoritetsspråklige enn tidligere antatt i skolene. Det skyldes 
færre barn/unge blant personer i bosettingskvoten, færre enslige mindreårige i grunnskolealder og 
mange færre familiegjenforente barn/unge enn tidligere antatt. Samtidig har mange av de nyankomne 
større utfordringer enn tidligere, og ekstratiltakene i skolen vil således være flere. Seksjonen har som 
følge av dette økte netto kostnader i forbindelse med tiltak rundt minoritetsspråklige elever.  
 
All opplæring finansieres i utgangpunktet av grunnskoletilskuddet knyttet til hver enkelt elev. 
Nyankomne minoritetsspråklige fordrer ofte tiltak/ressursbruk ut over ordinære opplæringstiltak. 
Enslige mindreårige og bosatte, og familiegjenforente med disse, mottar kommunen 
integreringstilskudd for de første 3-5 årene. Sekundær- og arbeidsinnvandrere og deres barn mottar vi 
ikke integreringstilskudd for. 
 
Andelen minoritetsspråklige i grunnskolen, gir oss følgende utfordringer: 

 En større andel trenger store ressursmessige tiltak i form av flere timer til særskilt norsk og 
tospråklig fagopplæring.  

 Flere har kommet sent i opplæringsløpet eller har mangelfull grunnskolebakgrunn. Det innebærer 
at flere enn tidligere får tilbud om mer grunnskole. For ekstra år i grunnskolen mottar ikke 
kommunen grunnskoletilskudd. 
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 Flere sliter psykisk eller har traumer som følge av krig, tortur, misbruk og flukt. 

 Mange ankommer skolen på svært kort varsel. Det skaper uforutsigbarhet som gjør det vanskelig å 
planlegge og fordele ressursbruken tilstrekkelig i forhold til tiltak, personale og rom. 

 Behovet for tolketjenester er stort og kan vedvare i flere år.  
 
Stort antall bosetting- og familiegjenforeninger i 2015 og 2016 gjør at det ikke vil være aktuelt å bygge 
ned kapasiteten i 2018 på Fredrikstad internasjonale skole (FRIS).  
 
Læringsmiljø 
Det er en ulik/skjev befolkningsutvikling innad i kommunen, som gir kapasitetsutfordringer i 
sentrumsnære områder. Samtidig er det stor utbygging og tilflytting i sentrum, herav mange 
minoritetsspråklige, slik at behovet for utvidet kapasitet for barnehage og skoler er økende. Vedtatt 
barnehage- og skolebruksplan beskriver disse utfordringene.  
 
Mange lokaler har midlertidig godkjenning og Fredrikstad kommune har fått avslag på videre bruk av 
paviljonger ved seks skoler og en barnehage. Dersom nye søknader ikke blir godkjent, vil dette få 
organisatoriske konsekvenser. 
 
IKT i barnehage og skole får stadig sterkere fokus som en del av opplæringen, noe som øker behovet 
for investeringer og driftsmidler i planperioden.  
 
 

Befolkningsutvikling         

 Historikk/status Prognose 

Per 01.01 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 – åringer  771 776 798 853 870 885 900 

Antall barn 1-2 år 1 646 1 622 1 601 1 636 1 719 1 787 1 819 

Antall barn 3-5 år 2 735 2 618 2 594 2 601 2 582 2 608 2 690 

Sum antall barn 1-5 år 4 381 4 241 4 196 4 237 4 301 4 395 4 509 

Herav 5-åringer 997 909 868 899 883 877 881 

Kilde: Kompas/SSB 

 
Til 2017 har det vært en liten nedgang i antall barn i aldersgruppen og endringen har gitt noe færre 
søkere til barnehagene. Det er stor etterspørsel etter barnehageplasser i enkelte distrikt, mens det i 
andre distrikt er nedgang i søkermassen. I følge prognosen vil det bli flere barn i 
handlingsplanperioden, men det er usikkert hvor stor veksten i barnehageplasser vil bli.  
 
Elevtallsutvikling – grunnskolen i Fredrikstad 

 
Antall elever – historikk 

GSI-tall per 1.10 
Elevtallsprognose 1) 

per 15.10 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 -12 år 6 381 6 428 6 457 6 462 6 474 6 457 6 440 

13-15 år       2 773 2 776 2 842 2 887 2 908 2 957 3 006 

Sum  9 154 9 204 9 299 9 349 9 382 9 414 9 446 

Note:  1) Prognosetall er antall barn i Fredrikstad. Elevtallene fra 2017-2021 inneholder også elever i private skoler. 
 

Barnevern 

 Historikk/Status 

 2013 2014 2015 2016 

Antall nye meldinger i løpet av året1) 736 725 731 763 

Antall undersøkelser som fører til tiltak1) 255 251 237 215 

Barn med undersøkelse og tiltak per årsverk 12,4 18,0 12,4 18,9 

Antall barn med tiltak i opprinnelig familie 559 567 559 524 

Antall barn med tiltak utenfor opprinnelig familie 233 226 250 279 

Andel barn som omfattes av tiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 4,8 % 4,6 % 4,9 % 4,8% 

Note:  1) Tallene er fra ”fylkesmannsrapporten”. Resten av tjenestestatistikken blir hentet fra KOSTRA. 

Antall meldinger til barnevernet og undersøkelser økte i 2016. Det har vært stort fokus på 
meldingsavklaringer før saken går til undersøkelse. Dette gir bedre utnyttelse av ressursene siden det 
forekommer meldinger om saker som ikke omfattes av barnevernsloven.  
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Trenden er mer alvorlige og komplekse saker til barnevernet og flere saker medfører 
omsorgsovertakelse (ressurskrevende) og færre tiltak i hjemmet.  
 
 
Sammenligninger/nøkkeltall 
 

Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for 
ASSS-kommunene (-nettverket) er satt til 100 (vist med rød linje) og er inkludert Oslo og egen 
kommune. Nivået på søylene for hver indikator viser prosent av dette snittet. I KOSTRA-tabellene er 
ASSS-snittet beregnet uten Oslo og egen kommune.  
 
Barnehage 

 
 
Fredrikstad er fortsatt (siden 2012) blant tre kommuner med lavest netto driftsutgiftene av ASSS-
kommunene, men utgiftene har steget mer enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene de siste årene.  
Lave utgifter skyldes nest lavest dekningsgrad for 1-2 åringer enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. 
Til tross for dette har Fredrikstad en stor andel ansatte med relevant utdanning og har høyest 
brukertilfredshet. Voksentettheten har økt de siste årene og ligger omtrent på gjennomsnittet i 
nettverket (kan henge sammen med ulik organisering). 
 
Sykefraværet har hatt en nedgang fra 23 til 15 prosent, men er høyest i ASSS-nettverket. 
 
KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen  Kr.sand ASSS 
  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren per 
innbygger 1-5 år   116 158 123 370 132 916 133 520 125 707 132 516 140 510 
Andel barn fra språklige og kulturelle 
minoriteter ifht innvandrerbarn 1-5 år i % 63,8 71,0 66,4 71,5 86,1 71,5 74,6 
Andel barn som får ekstra ressurser ift alle barn 
i barnehage 1) 17,9 21,1 22,1 23,3 37,4 19,5 21,3 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % 88,4 90,0 89,7 88,4 88,9 91,1 92,0 
Korrigert driftsutgifter per time til ordinær 
barnehagedrift (funksjon 201) 46 45 48 47 48 47 48 

Note: 1) Tall inneholder antall barn med særskilte behov og minoritetsspråklige. 

 
Netto driftsutgifter ligger 5 prosent under gjennomsnittet i nettverket. Til tross for dette er 
brukertilfredsheten meget høy blant foreldrene og er høyest i nettverket. Høy andel ansatte med 
relevant utdanning og høyt sykefravær øker utgiftene. 
 
Andel minoritetsspråklige barnehagebarn i forhold til innvandrerbarn 1-5 år, er lavest hos oss i forhold 
til de andre ASSS-kommunene. Det er 7 flere barnehagebarn fra språklige og kulturelle minoriteter 
enn i 2015. Imidlertid har antall barn 1-5 år fra språklige og kulturelle minoriteter bosatt i kommunen 
økt med 69 barn som skyldes økt tilflytting i 2015 og flere familiegjenforeninger i 2016. Det tar tid for 
familiene å etablere seg og benytte kommunens barnehagetilbud. Kommunikasjon med to-språklige 
foreldre gir mange utfordringer.  
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Grunnskole 

 
 
 
 KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til:        

- grunn- og spesialskoleundervisning 76 362 76 994 78 994 77 493 75 763 79 383 76 240 

- skolelokaler og skyss 17 643 18 398 19 003 15 826 12 799 17 453 17 261 

- skolefritidsordningen (6-9 år) 4 053 3 034 3 700 3 621 -556 3 049 3 290 

Korrigerte brutto driftutgifter per elev til:        

- skolefritidsordning 27 951 27 275 28 861 27 577 19 047 29 117 28 612 

 
Fredrikstad har den laveste gjennomsnittlige gruppestørrelse i nettverket på 1-10. trinn og færre elever 
per skole enn ASSS-snittet. Til tross for at dette er kostnadsdrivere som til vanlig trekker i retning av 
høyere utgifter har Fredrikstad marginalt høyere driftsutgifter målt per elev enn gjennomsnittet i ASSS.    
 
Andelen elever med spesialundervisning har økt og vi er nå på gjennomsnittet. Antall årstimer per elev 
med spesialundervisning er fortsatt noe høyere enn ASSS-snittet (7 prosent). De som får 
spesialundervisning, får noen flere timer sammenlignet med de andre kommunene. Fredrikstad skårer 
lavest i nettverket på nasjonale prøver 9. trinn og eksamensresultatene i 2016 er fortsatt under 
gjennomsnittet i nettverket. Unntaket er faget matematikk, hvor Fredrikstad gjør det bedre enn snittet 
og hvor resultatene viser fortsatt fremgang.  
 
Andelen innbyggere med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Sett i lyset 
av forskning som viser at foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas skoleprestasjoner, kan lav skår 
ha sammenheng med at utdanningsnivået i kommunen er lavere enn ASSS-gjennomsnittet.   
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Hjelpetjenester 

 
 

 
Fredrikstad ligger 18 prosent høyere over snitt i ASSS-nettverket på nettoutgifter per innbygger og 
økte med 18 prosent fra 2015 til 2016. Utgifter per plassert barn utenfor hjemmet økte til 21 prosent 
over snittet og er nest høyest i nettverket. Dette henger sammen med kommunens høyere forekomst 
av levekårsutfordringer sammenlignet med flertallet av kommunene i ASSS-nettverket og det er mer 
alvorlige og sammensatte saker. 
 
Vi har en stabil barneverntjeneste i form av dekningsgrader og en tydelig tiltaksprofil (forholdet mellom 
barn som får hjelp i hjemmet og barn som er plassert utenfor hjemmet). Andel barn som er plassert 
utenfor hjemmet har økt siste året og skyldes delvis bosetting av enslige mindreårige i kommunen.  
 
Høyt sykefravær kan gi utfordringer med å overholde av frister i undersøkelsesarbeidet. Etter loven 
skal undersøkelser avsluttes innen tre måneder med eventuell utsettelse til seks måneder etter 
søknad. Sykefravær på 14 prosent, som er 23 prosent over snittet i nettverket, gir belastning på øvrige 
nærværende saksbehandlere og medfører flere saker per saksbehandler. Dette øker risikoen for 
fristoversittelser og høyere sykefravær.    
 
 
KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Barnevern        
Netto driftsutgifter til barneverntjenesten per 
innbygger 0-17 år 8 003 8 522 10 100 9 432 10 340 7 447 8 269 

Andel barn med barnevernsvedtak 0-17 år (%) 4,8 4,9 4,8 5,7 5,2 4,7 4,1 

Netto driftsutg. per barn i barneverntjenesten 114 283 121 232 140 884 112 038 104 273 102 672 124 689 

Brutto driftsutgifter per barn med hjelpetiltak i 
opprinnelig familie 28 182 27 808 32 158 28 297 16 710 23 135 37 406 

Brutto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor 
opprinnelig familie 418 763 424 677 485 152 416 090 398 211 450 651 400 581 

Helsestasjon for barn og unge        

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-5 år 7 325 7 326 7 907 7 315 7 353 9 509 8 167 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-20 år 1 925 1 857 1 997 1 907 2 068 2 640 2 341 
Antall årsverk pr 10 000 innb. 0-5 år,  
Helsesøster 1) 54,8 69,7 67,0 70,8 .. 70,0 65,1 

Antall årsverk pr 10 000 fødte, Jordmor2) 44,0 48,4 56,8 52,0 .. 68,0 46,2 

Pedagogisk og psykologisk tjeneste        

Andel elever med spesialundervisning i % 6,9 6,7 7,4 5,3 8,2 6,7 7,4 

Noter: 1) ASSS-snitt uten Drammen. 
 2) ASSS-snitt uten Drammen og Tromsø. 

 

109 118 87 114 107 105 101 92 88 121 96 75 123

124 121 124
133

121
127 131

121
110 111

129

79

64 66
57 60

69
74 77

46

84
92

75
66

0

20

40

60

80

100

120

140

Ress.bruk Nto d.utg
 pr innb
 0-17 år

And. barn m/
und.s.- ift

innb-0-17 år

And. barn m.
b.v.-tilt.
i fht ib.
0-17 år

And. barn
plassert

av b.v. ift ib.
0-17 år

And. Barn
 ikke plass.

ift alle  i
tiltak

And. Barn
0-5 år- m/

tiltak

Br. dr.utg.
pr barn

(244)

Br. d.utg.
pr barn- ikke
plassert av

bv..
(251)

Nto. dr.utg.
pr barn-

plass. av bv.
(252)

And. barn m/
tilt.- per
31.12.-

m/utarb.
plan %

Unders. gj.
ført- i løpet
av 3 mnd

Sykefr. Bruker-
tilfr.

ASSS-Barnevern. 15.6.2017. Snitt  ASSS=100  

FRE Snitt ASSS Høyeste ASSS Laveste ASSS



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 77 

Økningen netto driftsutgifter per barn i barneverntjenesten skyldes økt antall barn i fosterhjem og kjøp 
av tiltak fra private grunnet manglende tjeneste tiltak fra Staten (Bufetat). 
  
Målsettingen er fortsatt å iverksette og utvikle gode tiltak i hjemmet, fremfor plassering i fosterhjem og 
institusjon. Det har vært en utvikling i 2016 med flere alvorlige og sammensatte saker som har medført 
en økning av plasseringer. Utviklingen så langt i 2017 viser at trenden fra 2016 ikke fortsetter.  
 
Grunnet høyt sykefravær er det en negativ utvikling på overholdelse av frister. 
 
 

Målekort 
 

Perspektiv Strategiske mål Indikator 
Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2017 2018 

Brukere/ 
kvalitet 

Brukermedvirkning 
 
Tilpasse tjenester til 
brukernes behov 
 
 
 

Brukertilfredshet bhg 1) 
 
Dekningsgrad bhg. 
 
Eksamen: 
- Norsk 
- Matematikk 
 
Klasseledelse 
 
Elevtrivsel  

4,4 
 

89,7 
 
 

3,6 
3,6 

 
4,0 

 
4,4 

.. 

 
91,5 

 
 

3,6 
3,4 

 
3,9 

 
4,5 

4,6 
 

90,0 
 
 

3,7 
3,6 

 
4,0 

 
4,5 

1-5 
 

% 
 
 

1-6 
1-6 

 
1-6 

 
1-6 

Med-
arbeidere2) 

Godt arbeidsmiljø 
 
God ledelse og god 
medarbeiderskap 
 
 
 
Lavere sykefravær 

- Inngåtte lederavtaler 
 
- Mestringsorientert ledelse  
- Mestringsklima 
- Selvstendighet 
- Rolleklarhet 
 
- Sykefravær i % 

98,0 
 

4,0 
4,2 
4,3 
4,4 

 
7,9 

100 
 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
7,0 

100 
 

4,1 
4,3 
4,4 
4,5 

 
7,0 

% 
 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 
% 

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett  
-1,6 0,0 0,0 

% 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 
 
 
Godt klimaarbeid 

- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 

 

- Andel miljøfyrtårn 

163 
19 

 
31 

 

144 
24 

 
70 

165 
25 
 

70 
 

antall 
antall 

 
% 

Noter:  1) Barnehagene har tatt i bruk Utdanningsdirektoratets verktøy for brukerundersøkelser. Respondentene svarer på en  
    skala fra 0-5, hvorav vet ikke er 0. 
2) For medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er høyeste tall best. 

 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Kommunedelplan oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og viser målsettingene knyttet 
til barn og unge og tydelige strategier for hvordan vi skal arbeide for å nå de langsiktige målene. 
Handlingsplanen har mer kortsiktige mål basert på strategiene det skal jobbes konkret med i 2018 og 
videre i planperioden.  
 
Barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår.  

 Arbeide etter prinsipp om tidlig innsats på alle alderstrinn. 

 Forsterke foreldresamarbeid. 

 Bedre tverrfaglig og tverrsektoriell innsats i arbeidet i alle virksomheter med barn og unge.   

 Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer.  

 Utvikle egne tiltak innen barnevern i stedet for kjøp av private. 
 
Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet. 

 Bedret struktur i arbeid med språkutvikling.  

 Videreutvikle sosial og faglig kompetanse hos barn og unge. 

 Økt gjennomføring av utdanningsløpet.  
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Barn og unge motiveres til kunnskap. 

 Barn og unge opplever trygge og gode overganger i oppvekst- og utdanningsløpet. 

 Barn og unge skal motiveres til lek, læring og forskertrang. 
 
Folkehelse og levekår er kraftig forbedret – knyttet til barn og unge. 

 Folkehelseplanen for Fredrikstad kommune følges opp med tiltak i virksomhetene.   

 God psykisk helse blant barn og unge. 

 Redusere bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge. 

 Redusere sosiale ulikheter/utjevning av levekår.  
 
Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud. 

 Barn og unge opplever et levende lokalt kultur- og idrettsliv, gode oppvekstmiljøer og 
lokalsamfunn. Vi har attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. 

 

 Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av barn og unges læringsmiljø. 
 
Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. 

 Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. 
 
Strategier vedtatt av Bystyret i tillegg til rådmannens forslag: 

 Følge opp skolebruksplanen. 

 Gjennomføre Kommunedelplan oppvekst. 

 Innføre et lese-, skrive- og regneløft i skolen og satse særlig på tidlig innsats med økt 
lærertetthet på småskoletrinnet. Elever skal sikres utvikling av gode ferdigheter fra 2. 
klassetrinn gjennom gode oppfølgingssystemer. Konkret vil vi sørge for at Fredrikstad kommune 
har et godt oppfølgingssystem som sikrer at elevene lærer mer.  

 Jobbe for inkludering av innvandrere gjennom utvikling av introduksjonsordningen og 
ivaretakelse av grunnskoleoppfølging.  

 Sikre at elever fra mottaksklasser behersker norsk før de gå r inn i ordinære klasser.  

 Stimulere til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen og vurdere å søke status som helsefremmende 
skoler. 

 Styrke skole – hjemsamarbeidet og FAU sin rolle. 

 Utarbeide temaplan for SFO.  

 Ha et SFO-tilbud med høy kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. 

 Ha barnehager med god kvalitet og økt kompetanse. 

 Sikre at barn med innvandrerbakgrunn behersker norsk før skolestart. 

 Vurdere tiltak som åpne barnehager og gratis kjernetid i områder med store levekårsutfordringer 
(bidrar til språkopplæring, nettverksbygging osv.).  

 Sørge for at barnevernet har tilstrekkelig ressurser.  

 Videreutvikle ungdomsteamet.  

 Styrke arbeidet med samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). 

 Videreføre arbeidet med å motvirke radikalisering og gjennomføre exitstrategier rettet mot 
individer. 

 Styrke rådgivningstjenesten og psykisk helsevern i skolen.  

 Videreføre styrking av skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole.  

 Vektlegge forebyggende arbeid for å sikre barn og unge god fysisk og psykisk helse Dette 
inkluderer arbeid mot mobbing, barnefattigdom, overvekt og fedme osv. Grytidlig innsats, 
depresjonsmestring og psykologundervisning kan også være viktige tiltak år det gjelder psykisk 
helse.   

 Ha gratis utlånsordninger av sport- og fritidsutstyr. 

 Utrede muligheten for etablering av et industrihistorisk museum, i samarbeid med fylket for 
øvrig og private. 
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Økonomi        
 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017  1 556 471 1 556 471 1 556 471 1 556 471 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017-2020 84    2 239 2 239 2 239 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018-2021 -2 237 - 4 064 2 254 2 248 

     

Rammeendringer     

Kompensasjon for endring i statsbudsjettet 4 000 4 000 0 0 

Rammereduksjon -3 024 -3 024 -3 024 -3 024 

     

Endringer som følge av forslag til statsbudsjett     

Tilskudd til flere barnehagelærere (skjerpet ped. norm) helårseff. 6 064 6 064 6 064 6 064 
Økte utgifter i kommunale bhg – bokrav for kontantstøtte 
helårseff. 276 276 276 276 

Reduserte utgifter kommunale bhg – økt kontantstøtte helårseff. -1 908 -1 908 -1 908 -1 908 

Økt inntektsgrense gratis kjernetid i bhg 118 118 118 118 

Tidlig innsats, overgang bhg/skole 299 299 299 299 

Økt foreldrebetaling i bhg realvekst kr 110 per mnd -4 498 -4 498 -4 498 -4 498 

Økt antall elever i private og statlige skoler -2 056 -2 056 -2 056 -2 056 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 281 281 281 281 

Forebyggende tiltak barn-, unge og familier 2 820 2 820 2 820 2 820 

Tidlig innsats i barnehage og skole 2 815 2 815 2 815 2 815 

     

Endringer som følge av forlik i Stortinget i desember     

Økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage 338 338 338 338 

IKT i grunnopplæringen 734 734 734 734 

Helsesøstre og skolehelse 1 485 1 485 1 485 1 485 

     

Endringer i Bystyret     

Rammestyrking 13 000 16 000 16 000 16 000 

Netto ramme 1 575 063   1 578 390 1 580 709 1 580 702 

Note: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 

 
Seksjonen er gjennom handlingsplaner gitt effektiviseringskrav og styrkninger til spesifiserte formål. 
Seksjonens ramme blir ikke justert årlig for endring i brukerutviklingen slik at utfordringer og 
effektiviseringskrav må dekkes innenfor rammen gjennom videreførte og nye innsparings- og 
omprioriteringstiltak. Da 90 prosent av seksjonens utgifter er lønn, kommer ikke seksjonen utenom 
redusert lærer-/voksentetthet ved effektiviseringer som sees i sammenheng med styrkningene for 
hvert budsjettår. 
 
Da noen av reduksjonene gjennom statsbudsjettet er urealistiske i forhold til kommunens reelle 
situasjon er seksjonen kompensert med 4 millioner kroner i 2018 og 2019. For 2020 og 2021 er 
styrkningen ikke videreført, men foreslås tatt av den politiske styrkingen som er gitt i gjeldende 
handlingsplan hvor rammene ble styrket med 10 millioner kroner fra 2020 til lærertetthet og tidlig 
innsats. 
 
Statsbudsjettet gir seksjonen en rammestyrkning på 6,7 millioner kroner i forhold til gjeldende 
handlingsplan. Regjeringen gir føringer for rammendringene og påvirker ikke behovet for 
omprioriteringer og innsparingstiltak som vist nedenfor. De viktigste føringene til rammeendringen 
gjennom statsbudsjettet er: 

 Bevilgning til flere barnehagelærere (skjerpet pedagognorm), som ble vedtatt av Stortinget i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, gis helårseffekt. 

 Krav om minst 5 års botid for å motta kontantstøtte fra juli 2017 forventes å øke etterspørsel etter 
barnehageplasser og det gis kompensasjon for økte utgifter med helårseffekt. 

 Økt kontantstøtte forventes å redusere etterspørselen og utgiftene i kommunale barnehager. 
Rammetilskuddet reduseres med helårseffekt. 

 Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagene ble vedtatt i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett og budsjettforlik på Stortinget. Rammetilskuddet økes for helårseffekt. 



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 80 

 Etter høring om lovfestet plikt for samarbeid om overgang barnehage og skole som en del av tidlig 
innsats, kompenseres kommunene for innføring fra 1. august 2018. 

 Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage økes med en realvekst på 110 kroner per måned 
per plass.  

 Økt antall elever i statlige og private skoler gir forventninger om tilsvarende færre elever og 
reduserte utgifter per elev i kommunal grunnskole og som kommunen trekkes i rammen for 
gjennom statsbudsjettet.  

 Forebyggende arbeid styrkes gjennom tiltak til tidlig innsats, barn, unge og familier og/eller 
helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

 
Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge følgende satsinger til kommunesektoren gjennom 
søknadsprosess og særskilte tilskudd til følgende formål: 

 Ny tilskuddsordning for å øke deltakelse i barnehagene for minoritetsspråklige barn ved at 
kommunene kan drive mer oppsøkende virksomhet. 

 Den fireårige (2013-2017) tilskuddsordningen til økt lærertetthet på 1.-4. trinn videreføres. 

 Videreutdannelsesstrategien Kompetanse for kvalitet videreføres. Lærere kan søke 
videreutdannelse i engelsk, matematikk, norsk, tegnspråk og samisk. 

 Tilskuddsordningen for økt leselyst utvides.  

 Midler til arbeid mot mobbing og et godt skolemiljø. 

 Tiltak for å oppfylle Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og 
rekruttering 2018-2022. 

 
Statsbudsjettet gir også følgende styringssignaler: 

 Regjeringen foreslår lærerspesialist ordningen for å utvikle karriereveier for lærere og for å utvise 
satsingen på 1.-4. trinn. Satsingen fra 2017 trappes opp. 

 Bemanningsnorm i barnehagene foreslås innført fra 1. august 2018. 

 Et utvalg skal vurdere rammevilkårene for fosterhjem. 

 Kompetansesatsing i barnevernet. 

 Plikt til å gi intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som henger etter i lesing, skriving og regning. 

 Stortinget ber regjeringen innføre norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 
skal være en lærer per 16 (15) elever i 1.-4. klasse og en lærer per 21 (20) elever i 5.-10. klasse. 
(parentes gjelder fra høsten 2019). Normen skal evalueres underveis og sees i sammenheng med 
tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dette finansieres gjennom øremerkede 
bevilgninger. 
  

For 2018 utgjør seksjonens netto kostnadseffektivisering 1,9 millioner kroner og som isolert sett øker 
til 7,7 millioner kroner fra 2020. Sammen med seksjonens behov for omprioriteringer som følge av 
negativ brukerutvikling innenfor barnevern, barnehage og skole (vist nedenfor), er situasjonen 
krevende. Det er nødvendig å sette av budsjettmidler til å dekke kortsiktige endringer i 
brukerutviklingen for å sikre stabile tjenester i løpet av budsjettperioden. 
 
For høsten 2017 ble Skoleetaten tilført 2 millioner kroner for å videreføre 7 lærerstillinger til 
ungdomstrinnet for å kompensere bortfall av statlige forsøksmidler med opphør per 31. juli samme år. 
Helårsvirkning av tiltaket ville medføre en ekstra kostnad på 2,8 millioner kroner. Rådmannen finner 
ikke å kunne fortsette tiltaket ut over å videreføre 2 millioner kroner som ble avsatt i 2017 budsjettet, 
som tilsier lønnsmidler kun i 5 måneder i 2018 og ingen fra 2019.  
 
Bystyret har vedtatt å styrke seksjonens ramme med 13 millioner kroner i 2018 og økende til 16 
millioner i planperioden. Styrkingen anbefales brukt som følger: 

 Lærer- og voksentetthet skole 5,9 millioner kroner. 

 Ny åpen barnehage 1,35 millioner kroner. 

 Ressursavdeling barnehage 1,5 millioner kroner. 

 Sommeråpen barnehage 0,5 millioner kroner. 

 Antall pedagoger i barnehager i «røde» soner 2,0 millioner kroner. 

 Resterende rammestyrking er ikke gitt merkelapp. 

Skal seksjonen opprettholde samme tjenestenivå og kvalitet som tidligere er ressursbehovet mellom 
35 til 40 millioner kroner i økt ramme for planperioden samlet sett. 
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Brutto utgifter og inntekter  
Tall i tusen kroner 

(I 2018-kroner)1) 
Justert budsjett 20172) Budsjett 2018   

Utgifter Inntekter  Netto  Utgifter Inntekter  Netto  

Barnehageetaten 609 766 79 627 530 139 606 840 77 719 529 121 

Skoleetaten 971 085 166 391 804 694 990 384 180 760 809 624 

Hjelpetjenester og stab 349 692 128 904 220 788 375 704 139 386 236 318 

Netto ramme 1 930 542 374 923 1 555 619 1 972 928 397 865 1 575 063 

Noter:      1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at budsjettall for 2017 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,6 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder overføring av årsverk og endringer gjennom vedtatt og revidert   
     nasjonalbudsjett. 

 
Barnehageetaten ble styrket med 2,4 millioner kroner (delårseffekt) i Revidert nasjonalbudsjett til flere 
barnehagelærere for 2017.  
 
I 2017 ble det vedtatt en omfordeling fra Skoleetaten, hjelpetjenester og stab til Barnehageetaten, som 
ikke er videreført i 2018. I både 2017 og 2018 er det korrigert for overføring av 0,5 årsverk til Seksjon 
for helse og velferd og omgjøring av finansiering av «Tidlig innsats»-midler fra rammefinansiering til 
øremerket tilskudd. 
 
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor ramme 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 

Brukerutvikling barnevernet  7 350 7 350 7 350 7 350 

Utvikling gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, barnehage  2 000 2 000 2 000 2 000 

Utvikling i utenbysbarn, barnehage 2 000 2 000 2 000 2 000 

Brukerutvikling barn med ekstra ressurser barnehage 650 650 650 650 

Opprettholde bemanningsnorm sfo  1 000 1 000 1 000 1 000 

Styrket budsjett ressurskrevende elever – skole  1 300 1 300 1 300 1 300 

Styrket budsjett for skoleskyssutgifter  500 500 500 500 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp  14 800 14 800 14 800 14 800 

 

På grunn av økte utfordringer og brukerutvikling styrkes barnevernet med 3,8 millioner kroner og i 
tillegg må Barnevernet omprioritere innenfor egen ramme. 
 
Det er behov for å øke budsjett for ressurskrevende elever med 1,3 million kroner, og skoleskyss med 
0,5 million kroner.   
 
For å opprettholde vedtatt bemanningsnorm i skolefritidsordningen (SFO), må SFO-rammen styrkes 
med 1 million kroner på grunn av økt behov for bemanning som gir økte lønnsutgifter. 
 
Brukerutvikling og nye lovkrav gir seksjonen følgende økonomiske utfordringer på grunn av: 

 Trend som viser økende omfang og kompleksitet rundt barn og familier med behov for ekstra 
ressurser innen alle tjenesteområdene. 

 Underfinansiering av gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage. 

 Økte lønnsutgifter knyttet til Kompetanseløftet for lærere for videreutdanning i henhold til nye 
kompetansekrav for lærere.  

 Større forskjeller i levekår; helse, fattigdom og «utenforskap» forsterker negativ brukerutvikling.  

 Rammereduksjoner som følge av økt areal (overføring til TD) og for elever i private skoler. 

 Netto flere barn med barnehageplass i andre kommuner. 

 Økt antall fosterhjemsplasserte barn (ressurskrevende). 

 Økt befolkningsvekst; prognosene tilsier en økning på rundt 102 barn 0 år, 313 barn 1-5 år og 147 
skolebarn 6-15 år innen 2021. Dette gir både kapasitets- og økonomiske utfordringer.  

 Økende andel av minoritetsspråklige i barnehage og skole som har store hjelpebehov 
(kostnadskrevende, men noe av utgiftsøkningen vil dekkes gjennom integreringstilskuddet). 

 Tidligere års merforbruk og effektiviseringskrav i handlingsplanperioden må dekkes inn gjennom 
innstramninger. 

 
Utviklingen i overnevnte utfordringer har tidligere vist å gi stort merforbruk.  
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Med dette som bakteppe må seksjonen videreføre noen av tiltakene fra første tertial 2017 og fremme 
nye innsparings- og omprioriteringer innenfor seksjonens ramme fra 2018. Tiltakene vil påvirke 
tjenestetilbudet. I resten av planperioden vil effektiviseringskrav og negativ brukerutvikling medføre 
behov for ytterligere innsparingstiltak. 
 
Oversikt over innsparingstiltak 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser/kommentarer  

Reduksjon 1 årsverk i PP-tjenesten -600 -600 -600 -600 Videreført tiltak fra 1. tertial 2017. 
Lengre ventetid for barn. 

Reduksjon i adm. 2,4 årsverk 
barnevern 

-1 950 -1 950 -1 950 -1 950 Videreført tiltak fra 1. tertial 2017. 

Redusere et årsverk i stab for 
Barnevernet 

-800 -800 -800 -800 Oppgavebyrden på ansatte økes. 

Opprette IKS barnevernsvakt    -800 -800 -800 -800 Ingen negative konsekvenser 

Reduksjon i midler til brukerutvikling 
barn med behov for ekstra ressurser 

-1 100 -1 100 -1 100 -1 100 Videreført tiltak fra 1. tertial 2017. 

Reduksjon i driftsrammer 
hjelpetjenester og stab 

-300 -300 -300 -300 Redusert handlingsrom 

Sum i anslåtte beløp -5 550 -5 550 -5 550 -5 550 
 

 
3,6 millioner kroner av vedtatte innsparings- og omprioriteringstiltak fra 1. tertialrapport 2017 
videreføres til 2018. Det gjelder redusert overtid, vikarbruk og bruk av ufordelte budsjettposter, ikke 
besette vakante stillinger, stillingsreduksjoner i barnevernet innen ledelse og administrasjon 
(stillingsreduksjoner) og PPT.  
 
Konsekvensen av ovennevnte innsparings- og omprioriteringstiltak for skolene på til sammen cirka 1,1 
millioner kroner tilsier 7 færre stillinger fra 1. august 2018. Øvrig drift i Skoleetaten er på et 
minimumsnivå. Det er ikke mulig å hente effekt før skoleåret 2018/2019. En utfordring er at dersom 
disse stillingene skal fordeles mellom alle trinn, vil vi ikke kunne opprettholde forutsetningene for å få 
tilført «tidlig innsats»- midlene gjennom statsbudsjettet. Hvis reduksjonen skal tas fra 4. til 10. trinn vil 
skoleeier ikke kunne opprettholde lovens forutsetning om et likeverdig opplæringstilbud for alle elever i 
Fredrikstadskolen. 
 
Tiltakene vil bety lavere voksentetthet i barne- og elevgrupper som medfører redusert tjenestekvalitet. 
I tillegg må andre ikke-lovpålagte tiltak vurderes redusert. Dette gjelder forebyggende tiltak som på 
sikt er viktige for utjevning av levekår og folkehelse, og ville kunne forhindre at forskjellene øker. 
Seksjonen må også vurdere strukturelle og organisatoriske endringer, samt å øke egenbetalinger ut 
over generell lønns- og prisvekst. 
 
Det gjennomføres innsparingstiltak ved hjelpetjenester og stab.  
 
Barnevern 
Barnevernet reduserer stab med ytterligere en stilling og forutsetter opprettelse av interkommunal 
barnevernsvakt som til sammen gir en forventet innsparing på 1,6 million kroner.  
 
Ansvaret for medisinske tjenester hos barnehagebarn (virksomhet Jonas) og en barnebolig 
(Barnevernet) er overført til Seksjon for helse og velferd og øker seksjonens handlingsrom. 
 
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden: 

 Styrke forebyggende arbeid. Fredrikstad har utfordringer innen levekår, helse og utdanningsnivå. 

Det er derfor viktig å utvikle tiltak og bruke ressurser på en slik måte at flere av kommunens 

ungdommer gjennomfører en utdanning.  

 Øke årsverk til fordeling i barnehager og skoler i «røde» levekårssoner med spesielle utfordringer.  

 Øke arbeidet med tidlig innsats/intervensjon til barn og ungdom som vekker bekymring. 

 Det forventes at kommunen vil kunne oppfylle plikten til å tilby de med rettighet til en 

barnehageplass med dagens kapasitet, men utfordringen ligger i å tilby plass i geografisk 
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nærhet/egnethet. Behovet for en kapasitetsøkning i sentrum vil ut fra dagens behov kunne føre til 

kapasitetsreduksjon i enkelte distrikt sett i sammenheng med etterspørsel.  

 

 

Uavklarte økonomiske utfordringer som kan medføre nye omprioriteringsbehov innenfor rammen: 

 Det er fra Kunnskapsdepartementet sendt ut et høringsnotat om ny bemanningsnorm for 

barnehagene. For de kommunale barnehagene vil normen anslagsvis koste kommunen 13 

millioner kroner i året hvorav 5,5 millioner kroner i 2018 (5 måneder). I tillegg kommer ekstra årlig 

utbetaling til de private barnehagene på mellom 17-27 millioner kroner. I høringsnotat legger 

Kunnskapsdepartementet til grunn at normen kan gjennomføres uten økte statlige overføringer til 

kommunesektoren samlet sett og oppstart fra 1. august 2018. Med høringsfrist 13. oktober 2017 

antar rådmannen at finansiering og oppstart ikke vedtas før i Revidert nasjonalbudsjett i våren 

2018. 

 Foreløpige beregnede satser for tilskudd til private barnehager øker med cirka 6 prosent. Potensielt 

merforbruk forutsetter uendret antall barn siden 15. desember 2016. Telling per 15. september 

viser en nedgang i antall barn og siden 15. desember i fjor er det 63 færre barn i private 

barnehagene, 23 færre i de kommunale barnehagene og 12 færre i familiebarnehagene. 

Befolkningsprognosen viser en økning i antall barn i aldersgruppen. Først etter ny telling den 15. 

desember i år vil det økonomiske bildet bli klarere. 

 
 
Investeringer  
 

Tall i millioner kroner   2018     2019     2020     2021   

  Brutto  Tilsk  Netto Brutto  Tilsk  Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 

Inventar elevtallsøkning  1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

IKT - investeringer skole og bhg 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
Gudeberg og ny Råkollen skole (tot 
213,3 mill. kr) 2,0 0,0 2,0 38,3 0,0 38,3 95,0 0,0 95,0 70,0 0,0 70,0 

Trosvik skole 91,0 0,0 91,0 70,0 0,0 70,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

Tilbygg og rehab Gressvik u.skole 22,5 0,0 22,5 16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Usikre anslag:                  

Trollstua barnehage 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging Ambjørnrød 11,0 0,0 11,0 24,0 0,0 24,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging Haugeåsen 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rolvsøy barnehage 1,0 0,0 1,0 16,4 0,0 16,4 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 

Rød skole (Kråkerøy) 5,0 0,0 5,0 31,4 0,0 31,4 31,5 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 

Lunde skole 10,0 0,0 10,0 50,0 0,0 50,0 87,0 0,0 87,0 0,0 0,0 0,0 

Torp skole 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Begby skole 1,0 0,0 1,0 5,1 0,0 5,1 62,9 0,0 62,9 0,0 0,0 0,0 

Borge skole (tot. 56,8 mill. kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 27,8 0,0 27,8 

Møllehjulet Kvernhuset u.skole 1,0 0,0 1,0 9,3 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 204,5 0,0 204,5 272,7 0,0 272,7 355,8 0,0 355,8 108,8 0,0 108,8 

 
Rolvsøy barnehage 
Det skal bygges kontorarbeidsplasser, uteområde og trafikale forhold. Barnehagen plasseres ved 
kommunens tomt ved Rolvsøyhallen. Usikkert anslag ligger til grunn for kalkylen, og det er ikke 
vurdert grunnforhold på tomten. 
 
Råkollen- og Gudeberg skole 
En ny Råkollen skole skal bygges på tomten til Gudeberg barne- og ungdomsskole. Lærerarbeids-
plassene på Gudeberg skole skal bygges om til klasserom og erstatte de brakker som i dag står på 
skolegården. Gudeberg skole skal få nytt musikkrom og nye lokaler til administrasjon, personalrom og 
lærerarbeidsplasser i det nye bygget. Et skisseprosjekt med usikkerhetsanalyse er gjennomført. 
Reguleringsarbeider pågår. 
 
Haugeåsen ungdomsskole 
Råkollen skole er ute av lokalene ved Haugeåsen ungdomsskole. Rehabilitering av 
ventilasjonsanlegget, omgjøring av undervisningsareal og utvidelse av kontorarbeidsplasser 
planlegges, og man ønsker å se denne rehabilitering i sammenheng med omgjøringen av skolen. 
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Usikkerhetsanalyse og behovsutredning av omgjøringen er ikke gjennomført. Prosjektet har et usikkert 
anslag på 35 millioner kroner, hvor 15 millioner kroner dekkes av midler avsatt til postene 
Inneklima/rehabilitering UO.  
 
Trosvik skole 
Utbygging til en 4-parallell barneskole med tilhørende økt SFO-areal, lærerarbeidsplasser og forbedret 
trafikale forhold. Kontrakt med totalentreprenør er forventet inngått høsten 2017. Oppstart på 
byggeplass ved årsskiftet 2017/2018. Tilbygg klart til bruk skolestart august 2019. Påbygg klart til 
skolestart januar 2020 og resterende ombygging og utomhus avsluttes sommeren 2020. 
 
Trosvik skole har behov for areal til kroppsøvingsfaget. Investering i flerbrukshall er omtalt under 
kapittelet Seksjon for kultur, miljø- og byutvikling. 
 
Lunde skole 
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole, økt SFO-areal, spesialrom, lærerarbeidsplasser, 
trafikale forhold og areal til kroppsøvingsfaget. Behovsutredning og programmering har startet.  
 
Rød skole, Kråkerøy 

Erstatte eksisterende gym- og spesialrombygg (svartbygget), 2 nye klasserom, økt SFO-areal, 
lærerarbeidsplasser, trafikale forhold og uteområdet. Behovsutredning og programmering har startet. 
Området skolen ligger i omfattes av utdatert reguleringsplan. Omregulering og programmering er 
planlagt utarbeidet parallelt. 
Torp skole 
Utbygging av klasserom som vil dekke fremtidig elevtallsvekst, økt SFO-areal, lærerarbeidsplasser og 
rehabilitering av spesialrom som i dag brukes til klasserom. 
 
Begby barne- og ungdomsskole 
Utbygging av klasserom som vil dekke fremtidig elevtallsvekst, økt SFO-areal, datarom, alternativ 
opplæringsrom, lærerarbeidsplasser og areal til kroppsøvingsfaget. Skolen har betydelige 
rehabiliteringsbehov av eksisterende lokaler. 
 
Borge skole 
Skolen har betydelig behov for permanent kapasitetsutvidelse, rehabilitering og bygningsmessige 
tilpasninger av eksisterende skolebygg. Erstatte undervisningsrom og forsterket avdeling (M-klassen) i 
paviljonger, spesialrom, lærerarbeidsplasser, gymsalløsning, grupperom og ny løsning for trafikk, 
hente-/bringesløyfe og parkering. 
 
Møllehjulet, Kvernhuset ungdomsskole 
Grunnet økende behov for elevplasser ved Møllehjulet trenger skolen utvidet læringsareal for disse 
elevene og personalareal. Et antall elever får i dag et tilbud ved Pynten noe som ikke er egnet for 
undervisning for hva disse elevene trenger. Det vurderes å bygge om eksisterende bygning 
(Blikkenslagerverksted) til dette. 
 
Gressvik ungdomsskole 
Prosjektet gjelder rehabilitering av gymsal og erstatning av paviljonger. Total investeringssum på 46,7 
millioner kroner, hvor 11 millioner kroner dekkes av midler avsatt til postene Inneklima/rehabilitering 
skole/barnehage, paviljonger og Rehabilitering og brannpålegg. 
 
Ambjørnrød skole 
Prosjektet gjelder ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og omgjøring av vegger. Prosjektet har et usikkert 
anslag på 41 millioner kroner, hvor 12 millioner kroner dekkes av midler avsatt til postene 
Inneklima/rehabilitering skole/barnehage, SD-anlegg, ENØK og Rehabilitering og brannpålegg. 
 
Trollstua barnehage 
Prosjektet gjelder omgjøring av stellearealer, toalett- og garderobeforhold og kontorplasser. Med et 
usikkert anslag på 18 millioner kroner dekkes 10 millioner kroner av midler avsatt til postene 
Inneklima/rehabilitering skole/barnehage. 
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Utvidelse av St. Hansfjellet barnehage 
Leide lokaler på Åsebråten er uegnet til formålet. Leieforholdet kan avsluttes i 2018 og erstattes av en 
utvidelse av St. Hansfjellet barnehage. 
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Foreldrebetaling for SFO øker tilsvarende deflator med 66 kroner til 2 500 kroner per måned. 
Foreldrebetalingene dekker ikke de samlede SFO-utgiftene.  
 
Full plass barnehage koster 2 910 kroner (fra 2 730 kroner i 2017) per måned og er justert tilsvarende 
nasjonal maksimalpris (vedtas gjennom statsbudsjettet) som øker med 6,6 prosent. 
 
Nasjonal ordning gir redusert foreldrebetaling overfor de med lav inntekt og innebærer en maksimal 
sats på 6 prosent av inntekten for en barnehageplass. Gratis kjernetid (20 timer per uke) er innført for 
3, 4- og 5-åringer med forsørgere med lav inntekt. Da dette er en ordning som foreldrene må søke om, 
og søknadene behandles fortløpende, er det usikkerhet rundt de endelige kostnadene. Den nasjonal 
ordningen omfatter flere da inntektsgrensen for «gratis kjernetid» er senket i 2017. 
 
Dokumentasjonskravet for lav inntekt følger nasjonal ordning hvor selvangivelsen legges til grunn ved 
søknad om barnehageplass.  
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SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD 
 
Kjerneoppgaver 
 

Seksjon for helse og velferd utfører oppgaver innen følgende områder:   

 Hjemmetjenester: hjemmesykepleie, praktisk bistand og trygghetsalarm/velferdsteknologi  

 Heldøgns omsorg i sykehjem og omsorgsboliger: avlastnings-, korttids- og langtidsplasser   

 Botjenester, dagtilbud, aktivitet og avlastning til utviklings- og funksjonshemmede barn og voksne 

 Medisinske tjenester: akuttsenger, rehabiliterings- og korttidstilbud med lindrende enhet, legevakt, 
feltpleie, overgrepsmottak for Østfold og helseteam flyktning  

 Dagsentre for eldre, mat- og vaskeritjenester til institusjoner og hjemmeboende  

 Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk helsearbeid og rusmestring, fysio- og ergoterapi, 
hjelpemiddelformidling og krisesentertjenester  

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgsstønad og boligsosiale tjenester  

 NAV: sosiale tjenester og introduksjonsprogram for flyktninger   
 
 
Organisering 

 

Seksjon for helse og velferd består av tre etater med tilhørende 19 virksomheter. I tillegg rapporterer 
to virksomheter, kommunalsjefens stab, tildelingskontret for helse og velferd og den kommunale delen 
av NAV direkte til kommunalsjefen. 
 
Virksomhet Medisinske tjenester ble delt fra 1. september 2017, mellom en ny virksomhet Fredrikstad 
korttidssenter, under etat Omsorgssentre, og en reorganisert virksomhet Medisinske tjenester, under 
etat Hjemmesykepleie. Sistnevnte medførte justering av ansvar og oppgaver mellom virksomhet 
Hjemmesykepleie syd og virksomhet Fellestjenester i etat Hjemmesykepleie.  
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

 Regjeringen varsler i statsbudsjettet endring i ordningen med refusjon for særlig ressurskrevende 
brukere. Det foreslås at kommunen får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter i 2017 til 
helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 235 000 kroner. Det er usikkert hva 
innslagspunktet blir for 2018. 

 Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet, om innføring av kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Plikten trer tidligst i kraft fra 2019.  

 Tilskuddsforvaltningen for kommunale rustiltak endres fra 2017 og avvikles innen 2020, gjennom 
innlemming i rammetilskuddet. Slik overføring medfører ofte at kommuner med store utfordringer 
og høy aktivitet får redusert sin finansiering. I 2017 er 26 årsverk i virksomhet Friskliv og mestring 
delfinansiert av tilskuddsmidler, med omlag 12,4 millioner kroner.  

 Tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbud for personer med demens vil muligens endres i 
planperioden, etter gjennomføring av nasjonal Demensplan 2020. I 2017 mottar Fredrikstad 
kommune tilskudd til 33 slike dagplasser, tilsvarende 2,3 millioner kroner. 

 Reglene for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er endret. Fra 2021 vil det være 
krav om netto tilvekst av plasser i drift for å få investeringstilskudd. Ordningen innføres gradvis fra 
2017 til 2020 der henholdsvis 20, 40, 60 og 80 prosent av tilsagnsrammen skal forbeholdes plasser 
som gir netto tilvekst. Stortinget bevilget 2,15 milliarder i økt tilsagnsramme for 
investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem for 2017. Husbanken oppfordrer kommunene 
til å handle raskt og sende inn søknader for prosjekter som er under planlegging for de nærmeste 
årene.  

 Høyesterettsdom – «avlasterdommen» – fra juni 2016 stadfester at avlastere og støttekontakter 
skal behandles som ordinære arbeidstakere med rettigheter hjemlet i arbeidsmiljøloven. Dette får 
praktiske og økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 Nytt rundskriv I-2014/17 presiserer at helse- og omsorgstjenestelovens krav til dokumentasjon, 
journalføring og diagnostisering også er gjeldende ved anvendelse av kommunale lavterskeltilbud. 
Det medfører at kommunen må innføre ny forvaltningspraksis og tilpasninger i fagsystemene. 

 Endring i lov om psykisk helsevern trådte i kraft 1. september 2017, med formål å øke pasientens 
selvbestemmelse og rettssikkerhet. Den viktigste endringen er at pasienter med 
samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Lovendringen medfører et 
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økt ansvar for kommunene og spesialisthelsetjenesten til å utvikle tiltak i samarbeid, for å begrense 
bruk av tvang.  

 Åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus er under utarbeidelse på oppdrag fra helse- og 

omsorgsdepartementet. De skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og 
likeverdig behandling. Dette innebærer at kommunene må følge nasjonale, normgivende forløp for 
utredning og behandling av barn, unge og voksne med rus- og psykiske lidelser. Implementering er 
planlagt fra januar 2018. 

 Ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. oktober 2017. Den samler og 
tydeliggjør kommunens ansvar overfor de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen 
får en tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov og fatte vedtak om 
tiltak i form av avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad (tidligere 
omsorgslønn). 

 Endring i spesialistforskriften for leger og tannleger trådte i kraft 1. mars 2017. Den gir kommunen 
som arbeidsgiver ansvar for å administrere legenes utdanningsplaner og sørge for veiledning. 
Innretningen er ikke klar ennå, men den vil kunne medføre økte kostnader. 

 Kompetansekravet til leger på legevakt skjerpes. Endringer i forskrift for akuttmedisinske tjenester 
trer i kraft 1. mai 2018. Kommunen plikter å etablere en bakvaktsordning for de leger som ikke 
oppfyller kompetansekravet. Kompetansekravene er tilsvarende for leger som skal ha bakvakt. En 
bakvaktsordning på natt vil koste cirka 1 million kroner per år, i tillegg til kostnader knyttet til krav 
om gjennomføring av obligatoriske kurs.   

 
 
Prioriterte områder 
 

Helsefremming, forebygging og rehabilitering   
Det skal gis prioritet til tiltak som fremmer livsmestring, folkehelse og trivsel, og forebygger sykdom, 
skade og sosiale problemer.  
 
Pasient- og brukersikker kommune 
Det arbeides for å gjøre Fredrikstad til en pasient- og brukersikker kommune, etter 
pasientsikkerhetsprogrammets definerte standard. Dette vil kreve ressurser og systematisk arbeid 
med å implementere den nye forskriften og nasjonale krav og føringer for kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
Eldreomsorg og demens 
Nasjonal Demensplan 2020 følges opp med ny Demensplan 2018–2025 for Fredrikstad. Det er blant 
annet målsettinger om å utvikle Fredrikstad til et demensvennlig samfunn og utarbeide modeller for 
oppfølging etter diagnosen, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demensforeningen 
og andre. Plan for heldøgns omsorg 2018–2040 skal utarbeides i perioden. 

 
Boligsosialt arbeid  
Det arbeides med utbyggingsplan for kommunale boliger 2018–2030. Gjennom deltakelsen i 
Husbankens by- og tettstedsprogram skal kommunen medvirke til å oppfylle intensjonene i den 
nasjonale strategien Bolig for velferd, og gjennomføre egne mål og tiltak i programmet. 

 
Velferdsteknologi og e-helse 
Digitale trygghetsalarmer, e-lås og etablering av helsevakt for flere kommuner er prioriterte satsinger. 
Plan for e-helse og velferdsteknologi 2018–2025 er under utarbeiding. Velferdsteknologiske løsninger 
kan bidra til trygghet og mestring, og i mange tilfeller redusere behov for tjenester eller forebygge 
innleggelse i institusjon. 

 
Frivillighet og samskaping 

Innbyggerne engasjeres i frivillig arbeid, med vekt på områdene mangfold og integrering, aktivisering, 
forebygging av ensomhet og styrking av sosiale nettverk. Mestringsperspektivet skal i økende grad 
legges til grunn i arbeidet.  

 
Bosetting og integrering av flyktninger  
Det er vedtatt å bosette 135 flyktninger i 2017, inklusiv 20 enslige mindreårige asylsøkere. I 2016 
bosatte kommunen 142 voksne og familier, 22 enslige mindreårige, samt 71 familiegjenforente. Det er 
uvisst hvor mange som skal bosettes utover i planperioden. Plan for bosetting og integrering av 
flyktninger er under arbeid.  
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Samhandlingsreformen 
Samhandlingen med Sykehuset Østfold om utskriving og oppfølging av pasienter er i kontinuerlig 
utvikling. Et fokus i planperioden er oppfølging av utskrivingsklare pasienter innen psykisk helse og 
rus, der kommunal betalingsplikt trer i kraft fra 2019. 

 
Heltidskultur og kompetanseutvikling 
Det arbeides systematisk med å fremme kulturendring, redusere omfanget av deltid og øke 
stillingsstørrelser, med målsetting om innføring av heltid som norm for driften. Heltidsarbeidet er viktig 
for kvalitet og pasientsikkerhet, og for å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil arbeidskraft framover.  
 
Bystyret har vedtatt følgende prioriterte områder i tillegg til rådmannens forslag: 
 
Vårt mål med helse- og velferdstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den. 
Helse- og velferdstilbudet i kommunen skal være preget av god kvalitet og ha tilstrekkelig omfang. Det 
må legges mer vekt på forebygging for alle deler av befolkningen, og vi vil tilrettelegge for fysisk 
aktivitet og sunt kosthold i barnehager, skoler og i omsorgstjenestene. Et godt utbygd og tilpasset 
helsetjenestetilbud må sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at befolkningen får riktige 
tjenester. 
 
Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. Omsorgstrengende eldre og deres pårørende 
må få større valgfrihet over tilbudet de får enn det de har i dag. Så langt det er mulig må eldre som 
trenger omsorg kunne velge om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Den enkelte må 
kunne bestemme selv hva man ønsker hjelp til fra hjemmehjelpsordningen. For å sikre en slik trygghet 
og valgfrihet i framtidas eldreomsorg trenger vi flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren. 
  
Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Det må også være et godt tilbud til yngre brukere og 
funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og 
rehabilitering. Trenden er at de fleste hjelpetrengende ønsker å få hjelpen i eget hjem/tilrettelagt bolig 
lengst mulig. Presset på hjemmetjenestene er derfor økende. Tiltak hverdagsrehabilitering er et viktig, 
framtidsretta tiltak og det foreslås at dette styrkes i perioden slik at samlet satsing hvert år blir 2,0 
millioner kroner. 
    
Det skal fokuseres på at vi leverer de tjenestene vi skal med så god kvalitet som mulig innenfor de 
rammene vi har til rådighet. 
 
Arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør i kommunen er uvurderlig og samarbeidspartiene 
støtter ikke rådmannens forslag om redusert tilskudd. Vi legger tilbake foreslått kutt og plusser på 0,4 
millioner kroner i hele perioden. Her vil fellesskapet få mye igjen for hver krone som brukes.   
 
Sosial boligpolitikk 
Boligsosial handlingsplan er et viktig verktøy for å skaffe vanskeligstilte bolig. Det skal bygges boliger 
til bostedsløse, rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 
 
Bystyret vil bedre tilbudet innenfor rusomsorg. Det er behov for å styrke kapasiteten, og fortsette 
utbyggingen av boliger for vanskeligstilte. Her vil ny plan for psykisk helse og rusmestring som 
kommer i 2018, oppfølging av kommunedelplan for bolig, og kommende boligpolitisk plan og 
utbyggingsplan for kommunale boliger være viktige. Tiltak med innsatsgrupper og kvalifiseringstiltak 
må videreutvikles. 
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Befolkningsutvikling eldre  

 Prognose 

Per 01.01 2017 2018 2019 2020 2021 

Over 67 år 12 662 13 014 13 274 13 562 13 895 

Over 80 år 3 559 3 702 3 778 3 836 3 939 

Note: 1) SSB, Framskrevet folkemengde per 1. januar 2016-2020 (midlere tall).  
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Forventet vekst i aldersgruppen 80 år og eldre er i perioden 380 personer. Dette er den største 
brukergruppen av pleie- og omsorgstjenester. I 2016 mottok 31,0 prosent hjemmetjenester, og 12,6 
prosent var beboere i sykehjemsplass eller bolig med heldøgns omsorg (SSB/KOSTRA). En større 
vekst i denne aldersgruppen ventes først etter 2020.  

 
Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad 

Boform 

Fredrikstad per 01.01 

Antall plasser1) Dekningsgrad 80 år+2) 

Institusjonsplasser 576 16,1 

Omsorgsbolig med døgnbemanning 88  2,5 

Sum 664 18,6 

Note: 1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser). 
2) Tallene oppgitt i prosent. 

 
Totalt har Fredrikstad kommune 587 institusjonsplasser, inkludert 32 plasser i helsehus. I tillegg er det 
88 omsorgsboliger med døgnbemanning. Antall plasser i institusjon og dekningsgraden, målt i prosent 
av innbyggere 80 år og eldre, har vært stabil de siste årene.  
 
Det forventes en dobling av befolkningsgruppen 80 år og eldre fra 2020 til 2040. For å sikre en 
bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenestene skal innfasingen av nye sykehjemsplasser i drift 
skje gradvis. Den planlagte økningen av sykehjemsplasser fram mot 2021 skal opprettholde en 
dekningsgrad på 16 prosent i 2021.  
 
Det er ferdig prosjektert 48 nye plasser på Østsiden sykehjem, med planlagt innflytting våren 2019. 
Prosjekt for nytt sykehjem i Onsøy med inntil 120 plasser er under utvikling. Etter Stortingets økning 
av tilsagnsrammen for tilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 2,15 milliarder kroner i juni 2017, 
arbeides det med å framskynde Onsøy-søknaden for innsending i desember 2017. I lys av omtalt 
regelendring for investeringstilskuddet arbeides det også i forkant av det helhetlige planarbeidet med 
en søknad om tilsagn om tilskudd til et nytt Fredrikstad helsesenter med 144 plasser, til erstatning for 
dagens korttidssenter. Behovet for rehabilitering og utskifting av eldre sykehjemsbygg vil bli nærmere 
utredet i forbindelse med ny plan for heldøgns omsorg 2018-2040.  
 
Etterspørselen etter sykehjemsplasser er høy sett i forhold til det antall sykehjemsplasser kommunen 
disponerer. Ved manglende ledighet får brukere tildelt en korttidsplass i påvente av en ledig 
langtidsplass. Varigheten av denne typen opphold økte fra 5,7 uker i 2015 til 6,8 uker i 2016. En 
strategi i Kommunedelplan Helse og velferd 2016-2027 er å utvikle differensierte botilbud, slik at det 
blir flere boalternativer for eldre og syke. 
 
Det jobbes kontinuerlig med å øke sirkulasjonen i korttidsplassene. Fredrikstad korttidssenter har 87 
plasser og antall brukere økte fra 1 111 brukere i 2015 til 1 211 i 2016. Korttidstilbudet benyttes til 
behandlingsrettede tilbud og opptrening, og bidrar på den måten til at innbyggerne kan bo lenger i 
eget hjem.  
 
Andelen plasser i skjermet enhet for personer med demens var 22,8 prosent i 2016, og er lavere enn 
snittet i sammenlignbare kommuner (28,8). Yngre personer med demens, rusavhengige og personer 
med psykisk utviklingshemming er brukergrupper som får aldersrelaterte sykdommer langt tidligere 
enn befolkningen for øvrig. Dekningsgrad og differensieringen av plasser i sykehjem må vurderes 
kontinuerlig for tilpasning til endrede behov og nye brukergrupper.  
 
Erfaringen med opprettelse av små forsterkede enheter for personer med demens med 
atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer i form av uro og utagering, vurderes som vellykket og vil 
derfor være en type tilbud som kan utvides etter behov. 

 
Velferdsteknologisatsingen ved Østsiden sykehjem, med digitalt pasientsignal, voldsalarm for ansatte 
og utvidet trygghet med digitale tilsyn, skal videreføres til eksisterende sykehjem ved 
rehabiliteringstiltak. Prioriterte anlegg er Glemmen sykehjem, Solliheimen sykehjem og Fredrikstad 
korttidssenter. 

 



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 90 

Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Totalt antall brukere pr. 31.12. 2 285 2 213 2 245 2 210 

Totalt antall vedtak 3 027 2 932 2 829 2 941 

Tjenesteomfang – estimert vedtakstid – i timer per uke1) 8 933 7 245  6 997 6 995 

 - Praktisk bistand – daglige gjøremål 1 207 1 242  1 006 952 

 - Hjemmesykepleie 7 726 6 003 5 992 6 043 

Note: 1) Tallene viser kun estimert vedtakstid med gyldige vedtak for tjenester i etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk 
                     bistand.  

 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) 
Omfanget av tildelt hjemmesykepleie og praktisk bistand har vært stabilt de siste fire årene. 
Sirkulasjonen av brukere forventes å bli betydelig høyere i årene framover. Etat hjemmesykepleie 
hadde i 2016 registrert 1 386 helt nye tjenestemottakere, mot 1 372 nye i 2015. Antall 
tjenestemottakere utskrevet fra tjenesten var i 2016 1 240, mot 1 250 i 2015.  
 
Det er en målsetting at flere kan bo hjemme lenger med tjenester. Både praktisk bistand 
(hjemmehjelp) og hjemmesykepleie spiller en nøkkelrolle i å nå dette målet. Etablering av 
hverdagsrehabiliteringsteam og økt bruk av velferdsteknologiske løsninger, sammen med utvikling av 
målrettede helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud, vil styrke mangfoldet i tjenestetilbudet. 
Eksempler på nylig utviklede tjenester er etablering av helsestasjon for eldre og ambulerende 
dagtilbud for personer med demens.   
 
Det er målsetting om utplassering av 2 500 digitale trygghetsalarmer innen 2019. Dette vil øke antall 
brukere i hjemmesykepleien og gi en høyere gjennomstrømming, men totalt sett gi en gevinst ved at 
flere opplever at det er trygt å bo hjemme. 
 
Det er planlagt etablering av trygghetspatrulje i hjemmesykepleien fra 2018. Tiltaket er ment å styrke 
tilgjengeligheten på tjenestene, og ses i sammenheng med det økte antallet trygghetsalarmer. I 
tidligere handlingsplan har det også vært planlagt utvidelse av åpningstid og/eller helgeåpent 
dagtilbud for eldre. Dagsenter og dagopphold for eldre skal bidra til sosial deltagelse, aktivisering og 
egenmestring. Tilbudene bidrar også til avlastning for pårørende. Inntil videre er det ikke funnet rom 
for å tidfeste iverksetting av tiltaket.  
 
Alkoholkonsumet blant eldre i befolkningen øker. Det kan medføre ulykker og skader, og økt risiko for 
sykdom. Forebyggende arbeid og tidlige intervensjonstiltak fra blant annet hjemmetjenesten er 
aktuelle strategier. Plan for psykisk helse og rusmestring er under arbeid, og tiltak for denne 
målgruppa vil bli vurdert. 
 
Refusjonsordningen – særlig ressurskrevende brukere (alle tjenesteområder) 

 
 

Historikk/status  

2013 2014 2015 2016 20171) 

Antall brukere innrapportert til ordningen 198 188 188 170 170 

-Herav antall brukere i alderen 0-15 år 50 50 42 25 24 

-Herav antall brukere i alderen 16-67 år 148 138 146 145 146 

Tilskudd utbetalt i millioner kroner2) 134 134 148,5 149,3  

Noter:  1) Tall per 1. september 2017. 
 2) Tall for 2017 foreligger i januar 2018. 

 
Antall særlig ressurskrevende brukere med grunnlag for krav om refusjon er per september 2017 det 
samme som per 31. desember 2016. Antallet er ikke endelig, da tjenestebehovet kan endres i løpet av 
året.  
 
Grensesnittet for innrapportering til refusjonsordningen av brukere med diagnosen utviklingshemming i 
aldersgruppen 15-67 år var i 2016 satt til et tjenesteomfang/forbruk på 2,20 årsverk. For brukere uten 
diagnosen utviklingshemming i aldersgruppen 0-67 år var grensesnittet 1,46 årsverk. 
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Tjenester til funksjonshemmede – hjemmetjenester og dagtilbud 

 
 Historikk/status 

2014 2015 2016  20171) 

 antall t/uke antall t/uke antall t/uke    antall t/uke 

Praktisk bistand daglige gjøremål 179 1 523 174 1 443 182 1 398  189     1 434  

Praktisk bistand daglige gjøremål, opplæring 252 9 750 252 9 555 275 9 972  277     9 841  

Helsetjenester til funksjonshemmede 211 618 213 657 235 690  239   773 

Brukere med dagsentertilbud 85 1 764 77 1 732 80 1 760   81     1 852  

Brukere med dagaktiviseringstilbud 21 467 24 510 28 672       30        685  

Note: 1) Tall per 1.september 2017. 

 
Omfang av tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede økte fra 2016 til 2017, både tjenester i 
hjemmet og arbeids-, dag- og aktiviseringstilbud. Utvidet åpningstid på dagsentrene ble innført høsten 
2017. 
 
Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsutvikling og effektiv bruk av ressurser. Transport av brukere 
mellom bolig og dagsenter utføres i dag av ansatte ved dagsenteret. Det er planlagt at sjåfører overtar 
denne oppgaven, slik at den helse- og sosialfaglige personalressursen fullt ut kan benyttes på 
dagsentrene. Transporttilbudet vil på den måten effektiviseres.  
 
Nytt, bemannet bofellesskap med åtte leiligheter er klart for innflytting fra januar 2018. Det vil bli tatt i 
bruk velferdsteknologiske løsninger for å skape trygghet og øke mestringsevnen til den enkelte 
beboer. Det planlegges etablering av et mobilt natt-team for brukere som ikke bor i bofellesskap. 
Teamet skal ved behov også bistå natt-tjenesten i bofellesskap. Tilbudet vil øke tilgjengeligheten, 
samtidig som det effektiviserer driften. 
 
Avlastningstilbudet er variert og gis i institusjon, privat, og før og etter skoletid. For funksjonshemmede 
elever i grunnskolen (1.-7. klassetrinn) gis også skolefritidsordning (SFO) som et avlastningstilbud. 
Velferdsteknologiske løsninger tas i bruk også i avlastningstilbudene.  
 
Åtte personer som bor i bofellesskap er 67 år eller eldre. Syv av disse har tidligere blitt innrapportert til 
refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere under 67 år. Tjenestebehovet øker med 
alderen, og sammen med brukere og pårørende vil det bli vurdert overflytting til sykehjem. I 2017 er 
det innvilget langtidsplass i sykehjem til beboere som tidligere har bodd i bofellesskap. 
 
Tjenester til funksjonshemmede -   
medfinansierte og kommunalt fullfinansierte varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Medfinansierte VTA-plasser (NAV 25%, stat 50%, kommune 25%) 101 101 102 104 106 

Kommunalt helfinansierte VTA-plasser 1 1 4 6 15 

 

Antall kommunale fullfinansierte varig tilrettelagte arbeidsplasser ved VTA-bedriftene VIUNO AS og 
FASVO AS har økt fra fire til femten plasser fra 2015 til 2017. Dette skyldes at flere unge brukere som 
er ferdige med videregående opplæring og har avlagt og bestått sin kompetanseprøve ikke har hatt 
arbeid å gå til. Antall medfinansierte VTA-plasser er for få til å møte kommunens behov for varig 
tilrettelagte arbeidsplasser. 
 
Arbeids- og sysselsettingstiltak (NAV) 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) 1) 
69 87 119 113 

Antall deltakere avsluttet i KVP  28 22 28 39 

Antall registrerte helt arbeidsledige 1 762 1 533 1 318 1 219 

Note: 1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få 
                    langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. 
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Per juli 2017 var det i gjennomsnitt 74 deltakere i KVP, mens det i gjennomsnitt var 86 deltakere per 
måned i 2016. Kvalifiseringsprogrammet er et satsingsområde i 2018. Det var en nedgang i antall 
arbeidsledige i 2014, 2015 og 2016. Tendensen fortsetter i 2017. 
 
Økonomisk stønad til livsopphold; aldersgrupper og stønadstid 

 Antall 

 2015 2016 

Antall mottakere av økonomisk stønad til livsopphold totalt 1 995 2 102 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 382 420 

Stønadstid 7-12 måneder 662 700 

Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,2 5,2 

Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt 991 1 024 

Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt 516 522 

Antall husstander i midlertidig botilbud i alt 67 45 

 
Antall mottakere av sosialhjelp økte med 107 husstander fra 2015 til 2016. Per september 2017 var 
det 42 færre sosialhjelpsmottakere enn på samme tid i 2016. Ungdomsledigheten har også gått ned. 
NAV benytter alle virkemidler, statlige og kommunale, for å få personer i arbeid.  
 
Tjenester til flyktninger  

   Historikk/status 
  2013 2014 2015 2016 

Antall bosatte flyktninger via IMDi 1) 36 55 110 142 

Antall flyktninger mottatt introduksjonsstønad 132 125 149 228 

Note: 1) Ordinære flyktninger, ikke inkludert enslige mindreårige (EM) 

 
I 2017 skal det bosettes 113 flyktninger over 18 år, enslige eller familier. Per september 2017 var det 
bosatt 86 personer. Antall familiegjenforeninger har gått drastisk ned, fra 71 familiegjenforente i 2016 
til 38 familiegjenforente per september 2017. I 2016 og 2017 har det kommet færre asylsøkere til 
Norge. Det forventes en lavere bosettingsanmodning til kommunene for 2018. Antall flyktninger som 
mottar introduksjonsstønad er 237 per september 2017. Introduksjonsprogrammet varer i inntil 3 år. 
Antall deltakere i programmet forventes gradvis redusert i planperioden, på grunn av forventet færre 
nybosatte flyktninger. 
 
Friskliv og mestring 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Antall brukere med tjenester/vedtak rusmestring   320  298  295 406 

Antall brukere i LAR – legemiddelassistert rehabilitering  139  144  104 108 

Antall brukere med vedtak bomestring, praktisk bistand     ..    24    22 42 

Antall brukere med fare for overdose 1)     ..     ..    19 9 

Antall overdosedødsfall bosted Fredrikstad 2)     5     2     1 2 

Antall brukere med tjenester/vedtak psykisk helse  172  180  271 343 

Antall brukere i dag- og aktivitetssenter for psykisk helse U3  135  123  116 120 

Antall brukere innvilget støttekontakt pr. 31.12  494  488  569 578 

Noter: 1) Brukerstatistikk om overdose startet i 2015 i fagsystemet Gerica. 
                2) Nasjonal statistikk fra Folkehelseinstituttet for 2017 utgis i 2018.  

  
Antall brukere som mottar tjenester innen rusmestring og psykisk helse økte med 13 prosent fra 2015 
til 2016. Antall vedtak og vedtakstimer har også økt. Årsak til økningen er sammensatt. Forekomst av 
psykisk uhelse øker generelt i befolkningen. Dreiningen i tjenesteprofilen mot tidlig intervensjon, 
utvidede åpningstider og mobile tjenester har gjort tjenestene tilgjengelig for flere innbyggere. 
Målgruppen for tjenester er utvidet til også å gjelde unge fra 16 år samt pårørende. Per september 
2017 er det 14 særlig ressurskrevende brukere med grunnlag for krav om refusjon innenfor 
tjenesteområdet psykisk helse. Med stor sannsynlighet vil det være en vedvarende vekst av brukere 
og et økt tjenestebehov. 
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Fredrikstad kommune er pilotkommune i den nasjonale overdosestrategien 2014-2017. Bomestring og 
rehabilitering er et satsingsområde.  
 
Forebyggende lavterskeltilbud  

 Historikk/status 

Antall brukere 2014 2015 2016 

Frisklivssentralen  83 219 472 

Kreftkoordinator  55   70 147  

Mestringskurs (kommunikasjon, relasjon, endring og motivasjon) 12   24 24 

Pårørendesenteret psykisk helse og rusmestring 1)                        69 

Rask psykisk helsehjelp 2)                        87 

Noter: 1) Pårørendesenteret ble åpnet i mars 2016. Veiledning, støtte og mestringstiltak for pårørende.  
                2) Rask psykisk helsehjelp ble etablert i november 2016. Lavterskeltiltak for personer med lettere psykiske plager.  

 
Forebyggende lavterskel tilbud er lett tilgjengelige tjenester som skal bidra til å forebygge, redusere og 
mestre livsstilsrelaterte sykdommer. Strategien er støtte/hjelp til å bedre forutsetningene for god helse, 
og mestre utfordringer og belastninger i dagliglivet. Etterspørselen etter forebyggende lavterskeltilbud 
er stor og økende. Tiltak rettes mot den enkelte bruker, bestemte målgrupper og pårørende.  
Fysio- og ergoterapi 

 Historikk/status  
 2013 2014 2015 2016 

Team voksne totalt 2 964 3 243 2 721 2 316 

- herav fysioterapi 880 1 082 979 947 

- herav ergoterapi 2 084 2 161 1 742 1 369 
     Team barn totalt 1 555 1 276 1 193 1 307 

- herav fysioterapi 1 351 1 159 1 038 1 130 

- herav ergoterapi 204 117 155 177 
     Team rehabilitering totalt 346 263 466 422 

- herav fysioterapi 346 107 228 216 

- herav ergoterapi 0 60 238 206 

 
Antall voksne mottakere av fysio- og ergoterapitjenester er redusert fra 2015 til 2016. Årsaken er 
endringer i brukergruppen, type forvaltningsoppdrag og avvikling av statlig tilskuddsordning. Antall 
henvisninger til fysioterapi er relativt stabilt. Personer som mottar ergoterapi har stadig mer 
sammensatte utfordringer og behov for langvarig oppfølging.  
 
Fysio- og ergoterapitjenester til barn har økt fra 2015 til 2016. Team barn og unge er styrket 
ressursmessig. Dette har gitt økt kapasitet i tjenestetilbudet og en økning i brukertall. Det er en økning 
av barn med store habiliteringsbehov og behov for sammensatte tjenester og koordinering. 
 
Innen hvert innsatsområde fokuseres det på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Målet er at 
brukerne kan bo hjemme lengst mulig, og mestre sin hverdag og aktiviteter ut fra alder og på de 
arenaer de oppholder seg. I den sammenheng pågår det et forbedringsarbeid på informasjon, 
opplæring og effektiv utlevering av hjelpemidler.  
  
Medisinske tjenester – legetjeneste og akuttilbud 

 Historikk/status 

 2014 2015 2016 

Antall innleggelser i kommunale akuttplasser (KAD) 477 605 736 

     - belegg i prosent 47 79 82 

Antall årsverk per 1 000 innbyggere – leger   1,07 1,09 1,06 

Antall legekonsultasjoner, legevakt 25 662 24 586 22 297 

Antall mottak digitale trygghetsalarmer1) .. .. 5 054 

Noter: 1) Inneholder også tester av alarmen. Alarmer fra omsorgsboligene kommer med på statistikken først hvis ansatte har 
                    viderekoblet den til legevakten. 

 
Antallet innleggelser i kommunale akuttsenger (KAD) har økt. Det er en positiv utvikling, da hensikten 
med dette tilbudet er å redusere/forhindre innleggelser i spesialisthelsetjenesten når kvaliteten på 
kommunens tilbud kan være like god eller bedre. Fra og med 2017 fikk personer med rus- og psykiske 
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lidelser tilbud i akuttplassene. Dette har medført behov for tett samarbeid med virksomhet Friskliv og 
mestring og tilgang på korttidsplasser og andre fleksible løsninger etter utskriving fra akuttplassene. 
Dette er et tjenesteområde som må videreutvikles, da kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare 
pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling trer i kraft fra 2019. 
 
Legevakten mottar trygghetsalarmer og deltar aktivt i utvikling av velferdsteknologiske løsninger. Det 
samarbeides med flere nabokommuner om utvikling av en ny helsevakt/responssenter i Fredrikstad 
for mottak av alarmer med mer. 
 
Økonomiske virkemidler bolig – tilskudd 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Bostøtte – antall behandlede søknader 5 656 5 751 4 987 5 675 

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte hver mnd. 2 603 2 249 2 463 2 298 

Utbetalt bostøtte oppgitt i millioner 61,3 61,2 57,2 58,2 

 
Uførereformen som trådte i kraft i 2015 fikk betydning for antall mottakere av bostøtte, da flere får 
avslag fordi deres bruttoinntekt har økt. De som da hadde løpende vedtak om bostøtte er ivaretatt i en 
overgangsregel, mens de som har uføretrygd og har søkt bostøtte fra 2017 ikke omfattes av 
overgangsregelen. Det er også innført nye regler for inntektsberegning fra 2017, og det gjenstår å se 
hvordan dette vil påvirke bostøtteutbetalingene. 
  
Kommunale boliger 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 1 267 1 303 1 355 1 424 

Kommunalt eide boliger 954 988 1 033 1 074 

Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 311 315 322 350 

 
Det jobbes kontinuerlig med å framskaffe boliger i takt med behovene. Boliganskaffelser skjer i form 
av egne nybygg, kjøp av boliger og ved samarbeid med private aktører gjennom tildelings- og 
tilvisningsavtaler. Kjøp av boliger i trygge bomiljøer og en spredning av boligmassen i hele kommunen 
vektlegges. Normalisering og integrering er viktige prinsipper.  
 
 
Sammenligninger/nøkkeltall 
 

Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for 
ASSS-kommunene er satt til 100 (vist med rød linje) og inkluderer Oslo og egen kommune. Nivået på 
søylene for hver indikator viser prosent av dette snittet. I KOSTRA-tabellene er ASSS-snittet beregnet 
uten Oslo og egen kommune. 
 
Pleie- og omsorgstjenester 

KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 
innbygger 

16 490 16 684 17 160 18 357 14 592 13 670 14 866 

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 
innbygger 80 år og over 

364 696 370 395 386 316 406 246 332 729 346 763 413 887 

Andel innb. over 80 år med omsorgstjeneste 0,44 0,43 0,43 0,42 0,45 0,42 0,44 
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 
innbygger 67 år og over 

106 551 106 361 108 585 113 347 96 017 103 543 119 221 

Andel innbyggere 80 år og eldre som er 
beboere på institusjon 

11,9 11,6 11,5 12,5 13,7 11,7 14,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker av pleie- 
og omsorgstjenesten totalt  

387 396 394 675 399 975 428 973 313 869 303 834 425 176 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker av 
hjemmetjenesten 

244 367 243 240 240 469 265 282 158 914 165 421 256 613 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr 
kommunal plass 

1 022 439 1 099 955 1 156 982 1 086 628 1 075 451 970 397 1 077 070 
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Tjenesteprofil innbyggere under 67 år 

 
 
Tjenesteprofilen på pleie- og omsorgstjenester til mottakere under 67 år har vært tilnærmet uendret de 
siste årene. Kommunens netto driftsutgifter til hjemmetjenester per innbygger 0-66 år har gått noe ned 
fra 2015, men ligger likevel 27 prosent over snittet, og høyest av de ti kommunene. Fredrikstad har 
imidlertid en høyere andel hjemmetjenestemottakere i aldersgruppen, slik at netto driftsutgifter til 
innbyggere 0-66 år fordelt per tjenestemottaker 0-66 år blir betydelig lavere, 15 prosent under snittet. 
 
Driftsutgifter til bolig med tilknyttet personell hele døgnet per beboer ligger 22 prosent høyere enn 
snittet.  
 
Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre 

 
 
Brukerbehovet målt ved Activities of daily living (ADL) innen hjemmetjenestene; hjemmesykepleien og 
praktisk bistand (hjemmehjelp) holder seg stabilt. Samtidig viser sammenlikningstall i ASSS-
kommunene at bistandsbehovet hos de fra 67 år og eldre i Fredrikstad, er 3 prosent høyere enn 
snittet.  
 
Andelen av befolkningen på 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester er 7 prosent høyere enn snitt i 
ASSS-kommunene (2016). Dette kan trolig forklares med Fredrikstads relative lave 
institusjonsdekning i ASSS-sammenheng.  
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Av de registrerte brukerne av hjemmesykepleien er omlag 30 prosent (445 brukere per juli 2017) i 
kategorien med omfattende bistandsbehov målt etter ADL. Det viser at hjemmetjenestene 
tilrettelegger for at flere kan bo lengre hjemme på tross av høy ADL-score, og at satsing på 
hjemmetjenester har positiv effekt.   
 
Sosiale tjenester 

KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Netto driftsutg. sosialtjenester pr innb. 20-66 år 4 293 4 102 4 781 3 801 4 524 3 929 3 758 
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr 
innbyggere 20-66 år 2 189 1 958 2 121 2 555 1 965 1 733 1 828 
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i forhold til 
innbyggere 20-66 år (%)  4,6 4,0 4,1 4,3 4,1 3,8 3,7 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr 
mottaker 47 968 48 945 51 651 61 700 47 457 44 651 48 986 
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned pr 
mottaker 9 231 9 248 9 950 10 999 8 579 9 955 9 318 

 
 
Tjenesteprofil sosialtjenesten 

 
 
Ressursbruksindikatoren for sosiale tjenester ligger på snittet for ASSS-kommunene i 2016, mens den 
i 2015 lå 19 prosent lavere enn snittet. Det har vært en vekst i tilbud og antall årsverk i drift innen 
psykisk helse og rusarbeid på frisklivs- og mestringsområdet. Antall husstander som mottok 
sosialhjelp økte med 5 prosent (107 husstander), noe som påvirker ressursbruksindikatoren. Det er 
samtidig bosatt flere flyktninger i 2016, som har påvirket utbetaling av sosialhjelp. 
 
Tjenesteprofilen gjenspeiler de levekårsutfordringer Fredrikstadsamfunnet har. NAV gjennomfører 
flere tiltak knyttet til rett ytelse, aktivitetsplikt, markedsarbeid og veiledning. NAV jobber for å øke 
deltakelsen ved KVP. Tiltaksporteføljen inne psykisk helse og rusmestringsarbeid videreutvikles med 
flere gruppetiltak og mestringstilbud. Det forventes fortsatt vekst på dette området. 
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Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 

 
 
 
Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 

 
 

 
I 2016 var produksjonen innenfor kommunehelse 3,7 prosent lavere enn sammenliknbare kommuner. 
Samlet sett gikk produksjonen fra 2015 til 2016 ned med 1,1 prosent, mens snittet for 
sammenliknbare kommuner økte med 1,2 prosent. Produksjonsindeksen måles ved hjelp av 
indikatorer. Av de indikatorene som vedrører helse og velferd lå indikatoren årsverk av 
ergoterapeuter 16,8 prosent under snittet, indikatoren timer per uke av fysioterapeuter 9,1 prosent 
under, og indikatoren timer per uke av leger 5,8 prosent over snittet for sammenliknbare kommuner. 
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Målekort 
 

Perspektiv 
 
Strategiske mål Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål  
Skala 

2017 2018 

 
Brukere/ 
kvalitet 
 

Innbyggerne har 
mulighet for et 
selvstendig og verdig 
liv 
 
 
Alle bor trygt, i egnet 
bolig 
 
Helse- og 
velferdstjenestene er 
likeverdige, trygge og 
effektive 

- Oppdaterte tiltaksplaner2) 

 
- Mottakere av økonomisk   
  stønad til livsopphold  
  totalt3) 

 
- Antall uten fast bolig4) 

 
 
- Andel heltidsstillinger5) 
- Gjennomsnittlig5) 
  stillingsstørrelse 

98 
 

2 102 
 
 
 

70 
 
 

32 
 

66 

100 
 

2 000 
 
 
 

65 
 

 
.. 
 

.. 

100 
 

2 000 
 
 
 

60 
 

 
.. 
 

.. 

% 
 

antall 
 
 
 

antall 
 
 

% 
 

% 

Med-
arbeidere1) 

Godt arbeidsmiljø 
 

- Inngåtte lederavtaler 
 

7 
 

100 100 % 
 

God ledelse og godt 
medarbeiderskap 
 
 
 

- Mestringsorientert ledelse  
- Mestringsklima 
- Selvstendighet 
- Rolleklarhet 

4,0 
4,1 
4,1 
4,4 

 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 

4,1 
4,2 
4,2 
4,5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 

Lavere sykefravær 
 

- Sykefravær i % 10,7 11,0 9,5 % 

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i %  2,7 0,0 0,0 % 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 
 
 
 
 
 
Godt klimaarbeid 

- Avvik – Tjenestekvalitet 
- Avvik –    
  Informasjonssikkerhet 
- Avvik – HMS 
- Forbedringsforslag 
 
- Andel virksomheter som er  
  miljøfyrtårn 

4 836 
 

54 
1 061 

97 
 

12 

4 800 
 

65 
1 000 

100 
 

15 

4 800 
 

65 
1 000 

110 
 

30 

antall 
 

antall 
antall 
antall 

 
% 

Noter: 1) For medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er høyeste tall best. 
 2) Gjennomsnittlig andel oppdaterte tiltaksplaner i Omsorgssentre, Tjenester til funksjonshemmede og  

     hjemmesykepleie.  
3) Antall brukere per år. 
4) Per januar 2017, ikke registrert i Folkeregistret med adresse. 
5) Per august 2017. I satsingen på heltid skal det fastsettes årlige måltall.  

 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Innbyggerne har mulighet til et selvstendig og verdig liv. 

 Brukermedvirkning og tydelige forventningsavklaringer.  

 Pårørende er en ressurs og viktig samarbeidspart.  

 Helsefremmende arbeid og hverdagsmestring er grunnlaget i all tjenesteyting.  

 Videreutvikle hverdagsrehabiliteringsteam.  

 Redusere levekårsforskjeller.  
 
Alle bor trygt, i egnet bolig.  

 Forebygge og redusere bostedsløshet.  

 De som har behov, får bistand til å mestre boforholdet.  

 Etablere trygghetspatrulje, videreutvikle bruk av velferdsteknologi og hjelpemidler i 
hjemmesykepleien.  

 Satsing på ambulerende tjenester/team.  

 Utvikle differensierte botilbud.  

 Dekningsgrad og differensieringen av plasser i sykehjem vurderes kontinuerlig for tilpassing til 
endrede behov og nye brukergrupper, som for eksempel personer med rus- og psykisk lidelse.  

 Redusere levekårsforskjeller mellom geografiske områder, utvikle levende lokalsamfunn og 
gode møteplasser.  
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 Planlegge og utrede en økning av dagaktivitetstilbudet fram mot 2020. 

 Videreutvikle +Huset og aktivitetsparken for eldre. 
 
Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive. 

 Innovasjon og tjenesteutvikling. 

 Etablering av regional helsevakt/responssenter for digitale trygghetsalarmer og andre 
trygghetssignaler, herunder opplæring, kultur- og endringsarbeid.  

 Videreutvikle Fredrikstad til et demensvennlig samfunn.  

 Implementere anbefalte resultater fra modellen som utvikles i det nasjonale prosjektet 
Oppfølging etter demensdiagnose.  

 Innføre/implementere Tiltakspakke demens i hjemmesykepleien. 

 Nok ansatte med rett kompetanse i hele stillinger. 

 Aktivt samarbeid med frivillig sektor.  

 Brukererfaringer benyttes i forbedring og utvikling av tjenestetilbudene. 

 Samordning og kontinuitet. 

 Gjennomføre forprosjekt pasient- og brukersikker kommune. 
 
Strategier vedtatt av Bystyret i tillegg til rådmannens forslag: 

 Igangsette byggetrinn 2 på Østsiden sykehjem. 

 Igangsette bygging av nytt sykehjem på tomten til Onsøyheimen. 

 Igangsette rehabilitering og bygging av flere heldøgns bo- og omsorgsplasser. 

 Følge opp verdighetsgarantien i form av våre Kvalitets- og verdighetsmål for helse- og 
omsorgstjenester i Fredrikstad kommune.  

 Styrke bemanningen i helsesektoren.  

 Gjennomføre et forsøk med tillitsreform.  

 Det skal i perioden arbeides særskilt med å øke nærværet i tjenestene. Dette er viktig både for 
å gi brukerne et kvalitativt bedre tilbud, men også for at høyere nærvær vil redusere utgiftene 
betydelig.   

 Heltids-/deltidsproblematikken skal ha stort fokus. Det er tvingende nødvendig å få flere større 
stillinger. Dette både fordi det vil styrke kvaliteten i tiltakene, brukerne vil få færre folk å forholde 
seg til samt at det vil ha en gunstig effekt på å redusere sykefraværet.  

 Det er behov for å styrke arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør i kommunen.  

 Kommunen skal gi råd og veiledning om Husbankens finansieringsordninger til innbyggerne om 
hvordan man kan tilpasse boliger for å kunne bo lenger hjemme.  

 Videreutvikle det frivillige arbeidet innenfor helse- og velferdstjenestene.  

 Seksjonen bes om at det søkes på ulike prosjektmidler der dette er mulig.  

 Gjennomføre boligsosial handlingsplan.  

 Være positive til at Fredrikstad skal motta vår andel av flyktninger.  

 Styrke Frivilligsentralene og fokusere på tiltak rettet mot mennesker med flerkulturell bakgrunn. 

 Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner innenfor rusomsorgen.  

 Styrke innsatsen innen psykisk helse og rusmestring.  

 Gi støtte til idrettslag og andre som tilbyr redusert medlemskontingent for barnefamilier med 
dårlig økonomi.  

Til området «Heltidskultur og kompetanseutvikling» ber Bystyret om at følgende prioriteres:   

 Ved nyetableringer må Heltid vektlegges.  

 Ved ledighet i stillinger skal det alltid vurderes å opprette større stillinger.  

 Likebehandling av faggrupper må vektlegges i helgearbeid. 
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Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017 1 718 258 1 718 258 1 718 258 1 718 258 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017-2020  20 889   44 239 67 472 67 472 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018-2021 -1 888 -6 307 -8 577 11 976 
     

Rammeendringer     

Overføring kommuneoverlege fra Kultur, miljø og byutvikling 1 203 1 203 1 203 1 203 
Generell rammestyrking 10 000 10 000 10 000 10 000 

Helsetjenester barn/barnebolig 6 000 6 000 6 000 6 000 
Kompensasjon for økt innslagspunkt tilskudd til  
særlig ressurskrevende tjenester 11 486 11 486 11 486 11 486 
Avlasterdommen – lønnsmessige konsekvenser 8 000 12 000 12 000 12 000 

Økte arealkostnader til Teknisk drift -1 436 -582 -582 -582 

Rammereduksjon -3 382 -3 382 -3 382 -3 382 

     

Endringer i statsbudsjettet     

Boligsosiale tilskudd 656 656 656 656 

Helsenett, ny finansieringsmodell -486 -486 -486 -486 

Frivilligsentraler 100 100 100 100 

Opptrapping rusfeltet 5 618 5 618 5 618 5 618 

     

Endringer som følge av forlik i Stortinget i desember     

Opptrappingsplan rus 1 379 1 379 1 379 1 379 

Frivillighetssentraler 46 46 46 46 

     

Endringer i Bystyret     

Rammestyrking 7 000 7 000 7 000 7 000 

Netto ramme 1 783 441 1 807 228 1 828 191 1 848 744  

Note: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 

 
 
Tall i tusen kroner 

(I 2018-kroner)1) 
Justert budsjett 2017 2) Budsjett 2018 

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Stab helse og velferd 184 291 292 078 -107 786 188 913 103 877 85 036 

Tildelingskontoret for helse og velferd 178 248 6 048 172 200 128 851 33 205 95 646 

Etat tjenester til funksjonshemmede 507 531 83 333 424 199 573 187 200 834 372 353 

Etat omsorgssentre 569 890 161 153 408 737 563 026 174 996 388 030 

Etat hjemmesykepleie  520 313 100 899 419 414 507 733 91 008 416 725 

Friskliv og mestring 200 113 35 460 164 654 222 908 34 873 188 035 

Mat, vaskeri og praktisk bistand 101 388 37 148 64 240 101 252 37 874 63 378 

NAV 253 425 72 539 180 886 242 918 68 680 174 238 

Netto ramme 2 515 200 788 657 1 726 543 2 528 788 745 347 1 783 441 

Noter:      1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at budsjettall for 2017 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,6 prosent. 
                2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder overføring av årsverk fra andre seksjoner. 
 

Seksjonen har for 2018 en netto ramme på i underkant av 1,8 milliarder kroner. 
Organisasjonsendringer, flytting av oppgaver med tilhørende økonomiske midler mellom enheter, 
samt flytting av poster for kjøp av tjenester fra private, brukerbetaling og tilskudd, gjør at tallene i 
tabellen ikke er direkte sammenliknbare mellom justert budsjett 2017 og budsjett 2018.  
 
Seksjonen hadde ved inngangen til siste tertial 2017 et høyere driftsnivå i enkelte etater/virksomheter 
enn vedtatt revidert budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt volum og 
kompleksitet innen lovpålagte tjenester, som forventes videreført inn i 2018.  
 
Høyesterettsdom fra juni 2016 – avlasterdommen – stadfester at avlastere og støttekontakter skal 
behandles som ordinære arbeidstakere med rettigheter hjemlet i arbeidsmiljøloven. Arbeidsrettslige og 
økonomiske konsekvenser av dommen kan påføre kommunen økte utgifter. Det kan også komme 
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krav om etterbetaling for inntil tre år. Det er budsjettert med 8 millioner kroner til dette forholdet i 2018, 
stigende til 12 millioner kroner fra og med 2019.   
 
Utbygging, rehabilitering og drift av heldøgns omsorgsplasser er en økonomisk hovedprioritering i 
perioden. Selv ved videreføring av en stabilt lav dekningsgrad for sykehjemstilbud vil 
befolkningsutviklingen medføre økte driftsutgifter til sykehjem i planperioden. Det arbeides med ny 
Plan for heldøgns omsorg 2018-2040, som ferdigstilles i 2018. Etter regelendring og ekstraordinært 
økt investeringstilskuddsramme i Husbanken, arbeides det i tillegg høsten 2017 med forslag om økt 
takt på utbygging/rehabilitering av sykehjemsplasser.  
Det er vedtatt å videreføre antall sykehjemsplasser på 2017- nivået til og med 2018, med en økning til 
596 plasser i drift i 2019 og 2020 og 627 plasser i drift fra 2021. Dette innebærer etablering av 
kapasitetsmessig handlingsrom for ytterligere oppgraderinger av andre sykehjemsbygg, i tråd med 
kommende plan for heldøgns omsorg 2018-2040. Med dette opplegget settes 31 flere plasser i drift fra 
2020 til 2021, til en økt driftsutgift på omtrent 35 millioner kroner.  
 

Note: 1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser). 

 
Bystyret har vedtatt å styrke seksjonens ramme med 7 millioner kroner i 2018 og videreføres i 
perioden. Innenfor foreslått ramme ligger det også et handlingsrom på rundt 2,5 millioner økende til 
3,5 millioner utover i perioden da forventet utgift til avlastere blir lavere etter inngått tariffavtale på 
området. For 2018 anbefaler Bystyret å bruke styrkingen som følger: 

 2,0 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner. 

 1,3 millioner kroner til hverdagsrehabilitering. 

 0,15 millioner kroner til +Huset. 

 0,5 millioner kroner til arbeidet med pasient- og brukersikker kommune. 

 Resterende rammestyrking er ikke gitt merkelapp. 

Bosetting og integrering av flyktninger  

Fredrikstad kommune vedtok å bosette 135 flyktninger i 2017, hvorav 115 voksne og familier og inntil 
20 enslige mindreårige. Det forventes lavere bosetting i 2018, men antallet er usikkert da IMDis 
anmodning ikke foreligger per oktober 2017. Det mottas integreringstilskudd for bosetting av 
flyktninger innenfor en femårsperiode. Budsjettet legger til grunn at bosettingen i 2018 reduseres med 
om lag 30 prosent, samt at familiegjenforening reduseres til 10 personer. Dette vil innebære et 
integreringstilskudd på om lag 93 millioner kroner i 2018, beregnet for alle flyktninger innenfor fem års 
bosettingstid, som er 15 millioner kroner mindre enn inntektsprognosen for 2017.  
 
Tiltak og aktiviteter for denne flyktninggruppen er estimert til 105 millioner kroner i 2018, som gir et 
økonomisk tilpasningsbehov for kostnader og bemanning på 12 millioner kroner. Tiltak vurderes 
kontinuerlig, innenfor rammen av integreringstilskuddet.  

 
Aktiviteter og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger er budsjettert i barneverntjenesten, i Seksjon 
for utdanning og oppvekst. 
 
 
Hovedtiltak for effektiv og god drift i planperioden 
Seksjonen fortsetter kontinuerlig fornyings- og forbedringsarbeid innen vedtaksinnretning, 
tjenesteutvikling, teknologibruk, organisering, ledelse, arbeidsorganisering og økonomistyring. Det 
framskaffes stadig nye styrings- og brukerdata, og det er stort fokus på utvikling, innovasjon og 
nytenking.  
 
Ressursenheter, heltidskultur og sykefraværsreduksjon 
Det arbeides løpende med å tilpasse og forbedre ressursenhetene i seksjonens tre etater, med vekt 
på å rekruttere og beholde rett kompetanse og tilpasse arbeidsorganiseringen til behovet.  

 Status/framskrivning 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Status 20171) 576 576 576 576 576 

Sum plasser i drift ihht. gjeldende vedtak 576 576 596 596 627 

Dekningsgrad for planlagt tilvekst 16,0 15,6 15,8 15,5 16,0 



 

 
 Revidert Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 for Fredrikstad kommune 

Side 102 

Det er i 2017 igangsatt en ny satsing på innføring av heltid som norm for driften i seksjonen. 
Hovedfokus er på å fremme kvalitet i tjenester og tilgang på arbeidskraft framover, samtidig som 
forbedret arbeidsorganisering – med færre medarbeidere i større stillinger – også forventes å gi positiv 
økonomisk effekt over tid. Arbeidsmetodikken vektlegger utvidet medvirkning.  
 
NED-satsingen (samarbeidsprosjekt mellom KS og NAV for å gi drahjelp til kommuner for å få ned 
sykefravær) på redusert sykefravær gjennomføres i 2017, med forventet fokus og effekt også i 2018. 
Seksjonen har redusert sykefraværet fra over 14 prosentpoeng ved inngangen til 2014, til rundt 10 
prosent per august 2017.  
 
Innføring og bruk av velferdsteknologi 
Arbeidet med innføring og videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger videreføres. Opptrapping 
av digitale trygghetsalarmer, elås og etablering av helsevakt prioriteres i 2018. Velferdsteknologien 
skal styrke den enkeltes mestringsevne, støtte pårørende og samtidig bidra til forbedret tilgjengelighet, 
ressursutnytting og kvalitet på tjenestetilbudet.  
 
Gjennomgang og effektivisering av kostnadskrevende og ekspanderende tjenesteområder  
Seksjonen forsetter arbeidet med å effektivisere driften ved hjelp av analyser av ASSS-data og 
innovative driftsmodeller, med prioritet på tjenester til funksjonshemmede og psykisk helse og 
rusmestring. 
 
Samlokalisering av tjenester i etat Tjenester til funksjonshemmede 
Avlastningstilbudet til funksjons- og utviklingshemmede barn og unge har kapasitetsproblemer, og en 
del av behovet dekkes for tiden ved kjøp av private plasser. Bystyret vedtok i 2017 kjøp av Furutun, 
som antas å bli disponert til samlokalisering av avlastnings- og dagtilbud innen tjenester til 
funksjonshemmede. Nye lokaler forventes å legge til rette for mer effektiv drift.  
 
 
Omprioriteringer og nye tiltak 
Seksjonen fikk ved Bystyrets behandling av handlingsplanen for 2017-2020 en styrking av rammene 
med 20,8 millioner kroner i 2018, med økning utover i perioden, for å håndtere et økende behov for 
omsorgstjenester på enkelte områder. Styrkingen ble sett i sammenheng med lav sykehjemsdekning, 
befolkningsutvikling i antall eldre og kommunens tunge vektlegging av hjemmebaserte tjenester.  
 
Sett i lys av den samlede økonomiske situasjonen, settes flere av tiltakene nå på vent.   
 
Forslag til revidert budsjett 2018 framkommer i kolonnen som heter rev.2018 

Tall i 1000 kr 
Tall i tusen kroner 

2018 Rev.2018 2019 2020 2021 

Innføring av hverdagsrehabilitering, pukkelkostnad  6 000 700 700 700 700 

Trygghetspatrulje i hjemmesykepleien  4 700 2 700 4 700 4 700 4 700 

Kvelds- og/eller helgeåpne dagtilbud for eldre/syke/demens  4 200 0 0 0 0 

Trygghetsbemanning i omsorgsboliger etter behov (anslag)  4 000 0 0 0 0 

Sum i anslåtte beløp  18 900 3 400 5 400 5 400 5 400 

 

 Hverdagsrehabilitering er innført fra 2017. Innføring av denne arbeidsmetodikken forventes å føre 
til større grad av egenmestring og selvstendighet for den enkelte, og på sikt et redusert 
tjenestebehov. Sett i lys av den økonomiske situasjonen foreslås det å styrke tiltaket med ett 
årsverk i perioden.  

 Trygghetspatrulje i hjemmesykepleien skal følge opp et økende antall trygghetsalarmer og andre 
akutte og ekstraordinære hendelser. Det er satt som mål å ha i drift 2 500 trygghetsalarmer innen 
utgangen av 2019. Det foreslås en noe utsatt oppstart i 2018, og budsjettet er nedjustert til 2,7 
millioner kroner. 

 Kvelds- og/eller helgeåpne dagtilbud for eldre/syke/personer var planlagt styrket for at innbyggere 
skulle kunne bo lengre hjemme, redusere behovet for hjemmesykepleie og utsette behov for 
heldøgns omsorgsplass. Det er ikke funnet rom for denne styrkingen.  

 Trygghetsbemanning i omsorgsboliger for eldre/syke var planlagt for å bidra til å utsette behov for 
et mer omfattende sykehjemstilbud. Det er ikke funnet rom for denne styrkingen.  

 
Det er innenfor seksjonens samlede ramme innarbeidet omprioriteringer og nye tiltak, som vist i 
følgende tabell:  
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Nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner  2018 2019 2020 2021 

Økt tjenestebehov innen psykisk helse og rusmestring, bo- og 
avlastningstjenester og BPA – netto  24 500 24 500 24 500 24 500 

Bortfall og endring av tilskuddsordninger  3 700 3 700 3 700 3 700 

Støttekontakttjenester – aktiv fritid, under utvikling 1 300 1 300 1 300  1 300 

VTA-plasser unge, økt ant 2017 – helårseffekt 2018 700 700 700 700 

Hjelpemiddellager – styrking 2017, helårseffekt 2018 1 000 1 000 1 000 1 000 

Brukerbetaling fysioterapi, nasjonal regelendring  1 600 1 600 1 600 1 600 

Nødnett og ny vaktordning legevakt 2 000 2 000 2 000 2 000 

Helsevakt/responssenter trygghetsalarmer/velferdsteknologi 2 400 3 600 3 600 3 600 

Nytt vaskeri, oppstart fra 2. kvartal 2018 2 000    
Gjennomføring av effektivisering, fornying, heltidssatsing, pasient- 
og brukersikker kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Lønnsvekst utover rådmannens prispåslag 2018, ressursenheter 1 000 1 000 1 000 1 000 

TV-signaler til sykehjem  600 600 600 600 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp 45 800 45 000 45 000 45 000 

 
I tillegg til tabellen over er det innarbeidet drift av et økt antall sykehjemsplasser i 2019 (22,8 millioner 
kroner) og 2020 (27,3 millioner kroner) og 2021 (35 millioner kroner), som er finansiert av tidligere 
bevilgninger.  
 

 Kommunen kjøper for tiden tjenesten drift av hjelpemiddellager fra FASVO AS. Behovet er økende. 
Ny avtale skal inngås fra våren 2018.  

 Ved nasjonal avvikling av den såkalte sykdomslisten for fysioterapitjenester fra og med 2017 var 
uttrekket i rammen på 2,6 millioner kroner. Prognose tilsier at kommunen for 2018 kan budsjettere 
med en inntekt beregnet til 1 million kroner, slik at tjenesten må kompenseres med ytterligere 1,6 
millioner kroner ut over 2017-nivå.  

 Ny helsevakt/responssenter for trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi skal betjene flere 
kommuner i Østfold. Totalkostnaden er beregnet til 7,3 millioner kroner per år, med delårseffekt i 
2018, og en egenandel for Fredrikstad kommune foreløpig beregnet til 3,6 millioner kroner per år.  

 Seksjonen får økte lønnsutgifter som følge av tiltak for å sikre rekruttering av høgskolepersonell til 
ressursenhetene. 

 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
Etter en helhetsvurdering av driftsbudsjettet for 2018, inkludert påkrevde nye tiltak og overordnede 
effektiviseringskrav, vurderes det som nødvendig å gjennomføre innsparings- og effektiviseringstiltak 
tilsvarende 26,0 millioner kroner i 2018, som det framkommer av tabellen under. 
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Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser/kommentarer  

Omsorgssentre inkl. Fredrikstad 
korttidssenter. Reduserte 
lønnsutgifter – forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering 
og redusert sykefravær. 
 

-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 Tiltaket kan medføre HMS-utfordringer 
og en opplevelse av standardreduksjon i 
tjenestetilbudet. 

Hjemmesykepleie inkl. medisinske 
tjenester. Reduserte lønnsutgifter – 
forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering 
og redusert sykefravær. 
 

-3 500 -3 500 -3 500 -3 500 Tiltaket kan medføre HMS-utfordringer 
og en opplevelse av standardreduksjon i 
tjenestetilbudet. 

Tjenester til funksjonshemmede. 
Reduserte lønnsutgifter – forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering, 
redusert sykefravær og mer 
ambulante tjenester. 
 

-5 700 -10 600 -10 600 -10 600 Tiltaket innebærer innslag av nye 
arbeidstidsordninger og omprioritering 
av personell. Tiltaket kan medføre HMS-
utfordringer og en opplevelse av 
standardreduksjon i tjenestetilbudet. 

Friskliv og mestring. Reduserte 
lønnsutgifter – forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering, 
redusert sykefravær og mer 
ambulante tjenester. 
 

-4 900 -10 100 -10 100 -10 100 Tiltaket innebærer innslag av nye 
arbeidstidsordninger og omprioritering 
av personell. Tiltaket kan medføre HMS-
utfordringer og en opplevelse av 
standardreduksjon i tjenestetilbudet. 

Økt salg, effektivisering og stram 
styring av vikarbruk; Mat, vaskeri og 
praktisk bistand. 

-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 Kostnader ved innføring av ett ekstra 
måltid mat på sykehjem er beregnet til å 
koste cirka 3 millioner kroner. Det har 
medført effektiviseringskrav i 2017 og 
deler av dette er videreført i 2018. 
Tiltaket kan medføre HMS- utfordringer. 
 

Flere selvhjulpne sosialklienter og 
reduksjon i sosialhjelp; NAV. 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Videreføring/økt fokus på tiltak kan bidra 
til flere i aktivitet/arbeid og redusere 
antall sosialhjelpsmottakere, stønadstid 
og utbetaling.  
 

Sum i anslåtte beløp -24 400 -34 500 -34 500 -34 500  

 
For å håndtere omprioriteringer og nye tiltak tilsvarende 45,8 millioner kroner er seksjonen styrket med 
10,0 millioner kroner, flere planlagte tiltak er utsatt og satt på vent, og det er innarbeidet 
salderingstiltak på 24,4 millioner kroner. 
 
I tillegg til ovennevnte forventes nødvendig innsparing i kommunens samlede «flyktningøkonomi» i 
størrelsesorden 12 millioner kroner.  
 
Innsparingstiltakene foreslås videreført i hele planperioden, og må suppleres med ytterligere tiltak i 
årene som kommer.  
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden: 

 For å sikre større økonomisk robusthet er det ønskelig å etablere en driftsbuffer for årlig forventet, 
men ikke spesifisert behovs- og brukervekst. Det er ikke funnet rom for dette i 
handlingsplanperioden. I tiden som kommer kan det forventes ytterligere bruker- og behovsvekst 
innen psykisk helse og rusmestring, hjemmesykepleie (gradvis flere eldre og flere hjemmeboende 
med demens), sykehjem (er budsjettert), tjenester til funksjonshemmede (økt behov for avlastning 
for barn og unge og økende levealder) og NAV/økonomisk sosialhjelp til blant annet flyktninger og 
innbyggere som mister statlig støtte til livsopphold.  

 Det er ikke budsjettert med økt kjøp av vakt- og sikringstjenester. Helse- og velferdsseksjonen har 
stort behov for vakt- og sikringstjenester.  

 Det er budsjettert med en inntekt på 8,4 millioner kroner for salg av tjenester til annen kommune, 
som er beheftet med økonomisk risiko relatert til diskusjon om ansvarsforhold. 

 Det vises for øvrig til redegjørelse for nye prioriteringer og tiltak i tabell fra handlingsplan 2017-
2020, som det likevel ikke er funnet rom for i planperioden. 
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Investeringer  
 

 Tall i millioner kroner 2018 2019 2020 2021 

 Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Utstyr Helse og velferd  3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Velferdsteknologi 4,5 0,0 4,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 

Vaskeri (tot. 43,6 mill kr) 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Østsiden sykehjem fase 2  
(tot. 195 mill. kr) 113,0 0,0 113,0 37,0 83,0 -46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Usikre anslag:                  

Sykehjem utbygging og rehab. 7,6 0,0 7,6 196,9 13,8 183,1 311,5 27,5 284,0 392,0 163,2 228,8 

Personalbaser bofellesskap 2,9 0,0 2,9 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 
Furutun rehabilitering og tomt 
(erstatning Kiæråsen) 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NAV-bygg innredning og utstyr 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 201,1 0,0 201,1 246,9 96,8 150,1 324,5 27,5 297,0 405,0 163,2 241,8 

 
Utstyr helse og velferd 
Beløp er styrket med 0,5 millioner kroner ut over vedtatt handlingsplan 2018-2021.  
 
Nybygg/rehabilitering av flere sykehjem – usikre anslag  
Posten omfatter usikre anslag for nybygg og rehabilitering som er under planlegging, og ikke er P85-
beregnet.  
 
Det vises til vedtak om at Onsøyheimen sykehjem rives, og at det prosjekteres et nytt sykehjem på 
tomten med inntil 120 plasser. Byggestart for nytt sykehjem vil være ved årsskiftet 2018/2019. 
Budsjettet er oppjustert med 2 millioner fra 2017 til 2018 (KPI på 2,8 prosent), samt omperiodisert fra 
2018 til 2021. Tallene er foreløpig ikke P85-beregnet.  
 
Stortinget har ekstrabevilget 2,15 milliarder i økt tilsagnsramme for investeringstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjem for 2017. Det er også nye tilskuddsregler, med avtakende mulighet for å 
få tilskudd til prosjekter som ikke helt og fullt driftes i tillegg til opprinnelig antall heldøgns 
omsorgsplasser. I lys av dette oppfordrer Husbanken kommunene til å handle raskt og søke om 
tilsagn for prosjekter som er under planlegging. Det arbeides med å framskynde søknad om tilsagn 
om tilskudd til et nytt Fredrikstad helsesenter med 144 plasser, til erstatning for dagens korttidssenter, 
og vises til særskilt sak om dette.  
 
Personalbaser bofellesskap  
I 2018 er det planlagt en investering på 2,9 millioner kroner, en økning på 0,4 millioner fra 2017. Dette 
på grunn av økte kostnader ved Gamle Kirkevei.  
 
Erstatning for Kiæråsen – Furutun, rehabilitering og tomt  
Bystyret kjøpte i 2017 Furutun. Det legges opp til at Seksjon for helse og velferd får disponere bygget, 
som oppfølging av Bystyrets verbalvedtak om framskaffelse av alternative arealer til Kiæråsen, og det 
må gjennomføres en enklere rehabilitering før bygget tas i bruk.  
 
Nytt NAV-bygg – innredning og utstyr  
NAV vil fra 2018 leie nytt kontorareal på Værste. Lokalene krever en del ny innredning og elektronisk 
utstyr, tilsvarende 12 millioner kroner.  
 
Selvfinansierende boliginvesteringer 

Tall i millioner kroner   2018     2019     2020     2021   
  Brutto  Tilsk.  Netto Brutto  Tilsk.  Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Byggeprosjekter 43,9  3,1  40,8  61,1  17,3  43,8  52,8  11,0  41,8  5,0  0,0  5,0  
Prosjektering, rehabilitering, 
radontiltak 8,0  1,0  7,0  7,0  1,4  5,6  7,0  1,4  5,6  7,0  1,4  5,6  

Kjøpsramme 30,0  6,0  24,0  35,0  7,0  28,0  35,0  7,0  28,0  35,0  7,0  28,0  

Diverse eneboligtomter 10,0  2,0  8,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

"Leie til eie" 5,0  0,0  5,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Sum investeringer 96,9 12,1 84,8 103,1 25,7 77,4 94,8 12,4 75,4 47 8,4 38,6 
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Egenbetalinger og gebyrer 
 

Satser for egenbetalinger og gebyrer er justert i samsvar med prisvekst. Egenbetalinger for kurs i regi 
av Frisklivssentralen og andre instanser i Seksjon for helse og velferd har fått en tilleggsbestemmelse 
som regulerer egenandelsnivået for nye kurstilbud som etableres i perioden. 
 
I tråd med overordnede prinsipper beskrevet i Bystyresak 84/17 – Egenbetalinger for helse- og 
velferdstjenester – forslag til nye satser, tas det sikte på en ny justering av egenbetalingssatsene fra 
2019. 
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SEKSJON FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSUTVIKLING 
 
Kjerneoppgaver  
 

Seksjonen har ansvar og oppgaver som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon i hele 
organisasjonen og ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse.  
Seksjonen har tre hovedfunksjoner:   
 Fagansvarsfunksjonen. I dette ligger å forvalte regelverket kommunen skal etterleve på vegne av 

rådmannen.   

 Servicefunksjonen. Denne rollen innebærer å drifte, veilede, utvikle og gi råd innenfor sitt 
fagområde. Det skal sikre at seksjonene opplever å jobbe effektivt og riktig i arbeidet med å levere 
best mulig tjenester til innbyggerne.   

 Kontrollfunksjonen. Denne funksjonen innebærer å følge opp tiltak for å sikre styring og kontroll 
med kommunens virksomhet på vegne av rådmannen.   

 
Seksjonen har samarbeid med Hvaler kommune innenfor flere områder som for eksempel HMS- og 
bedriftshelsetjenester, servicetorg, beredskapsarbeid, post- og budtjenester, trykkeri, IT-tjenester, 
budsjett, regnskap, lønn, innkjøp, innkreving av skatt og kommunale krav, utførelse av 
arbeidsgiverkontroll og veiledning av skatteyterne og arbeidsgivere. 
 
 
Organisering 
 

Seksjonen består av 8 avdelinger i tillegg til stab. Staben består av kommuneadvokat, beredskap og 
strategisk enhet. Avdelingene består av HMS, personal og lønn, økonomi og regnskap, byarkiv, IT, 
kommunikasjon og service, anskaffelse og bevilling og kemner. Organisasjonsmessig ligger politisk 
ledelse, rådmann og brukerombud utenfor seksjonen, men utgiftene til disse er en del av den totale 
budsjettrammen. Seksjonen har også en del fellesutgifter i budsjettrammen som gjelder hele 
organisasjonen Fredrikstad kommune.  
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser 
 

 Statens kartverk har overført behandling av egenerklæringer om konsesjon av 
landbrukseiendommer til kommunene. Det tilføres ikke eksterne midler til denne oppgaven. 
Servicetorget gjør tjenesten for virksomheten Miljø og landbruk og bruker dobbelt så mye tid på 
denne oppgaven som tidligere, cirka 40 prosent av et årsverk. 

 I mai 2018 kommer det ny personopplysningslov som følge av ny personvernforordning fra EU. Det 
kan føre til endringer i organiseringen og etterlevelsen av personvernombudsordningen i 
Fredrikstad kommune. Hva de eventuelle endringene i detalj vil være, vet vi per dags dato ikke da 
det fremdeles er på høring (høringsfrist til departement 16. oktober 2017). 

 Fra 1. januar 2018 overføres ansvaret for borgerlige vigsler for tingrettene og Oslo byfogdembete til 
kommunene. Ordfører og varaordfører vil ha vigselsrett, og i tillegg vil Seksjon for økonomi og 
organisasjonsutvikling få nye oppgaver rundt tilrettelegging og gjennomføring av vigsler.  

 
 
Prioriterte områder  
 

Seksjonen har fem strategiske satsningsområder for handlingsplanperioden: 

 Økonomi, kontroll og styring 

 Helsefremmende og attraktive arbeidsplasser 
- Strategisk kompetanse- og rekrutteringsarbeid 
- Lederutvikling og medarbeiderskap  
- Sykefraværsoppfølging 

 Innovativ tjenesteyting 

 Omdømmebygging og kommunikasjon 

 Integrerte og helhetlige elektroniske løsninger  
 
Andre prioriterte områder for planperioden: 

 Implementering av arbeidsgiverstrategien som basis for organisasjonens utviklings -og 
endringsarbeid gjennom digitalisering, innovasjon og fornying som virkemidler for bedre og mer 
effektive tjenester og arbeidsprosesser. 
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 Skjerpe krav til kvalitetssystemer og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer. 

 Etablere kompetansesenter for kompetanseutvikling, samspill og kunnskapsbygging. 

 Smart Fredrikstad. 

 Strategi kompetanse og rekruttering. 

 Digitaliseringsstrategi. 

 Fortsette satsningen på sykefraværsarbeid blant annet gjennom deltagelse i NED-prosjektet. 

 Videreføre og intensivere opplæring i journalføring og arkivering. 

 

Disse områdene er strategisk viktig for styring og utvikling. Som arbeidsgiver skal kommunen være en 
organisasjon som virker helsefremmende gjennom en tydelig satsing på ledelse og medarbeiderskap. 
For planperioden er det i tillegg spesielt viktig å satse på teknologiutvikling og innovasjonsarbeid. 
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk  
 

Utviklingen i seksjonen følger i stor grad utviklingen i resten av organisasjonen. Det er stadig større 
etterspørsel etter bistand. Fredrikstad kommune har store ambisjoner for sitt utviklingsarbeid og sin 
tjenesteutøvelse og seksjonen må så langt det er mulig tilpasse seg behovene organisasjonen har. 
Økt antall innbyggere, brukere og søknader genererer økte arbeidsoppgaver. Staten setter også 
stadig større krav blant annet i forhold til rapportering. Lov- og avtaleverk legger føringer på hvilke 
tiltak kommunen er pliktig til å ivareta.  
 

 
Historikk/status 

2013 2014 2015 2016 

Antall lønns- og trekkoppgaver1) 11 128 11 122 11 489 11 851 

Antall rammeavtaler 106 110 128 148 

Antall inngående fakturaer 2) 103 770    108 169 113 754 118 141 

- herav elektroniske fakturaer 57 074 63 739 76 346 87 186 

Antall registrerte dokumenter ved Byarkivet 146 499 213 894 238 546 253 228 

Antall periferiutstyrs-enheter 3) 10 048 10 583 9 644 9 851 

Antall CRM meldinger 4) 27 127 31 945 32 990 47 192 

Noter: 1) Inneholder data fra Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Fredrikstad kirkelige fellesråd og Hvaler  
    menighetsråd. A-meldinger fra og med 2016. 
2) Inkluderer også Hvaler kommune.  
3) Pc’er og utstyr vi kobler til datamaskinen. I antallet er også elev pc´er og Hvaler kommune inkludert. 
4) CRM (Citizen relation management) er et kundebehandlerprogram hvor henvendelser til Servicetorget registreres.  

 
Økningen i antall rammeavtaler skyldes økt ressurskapasitet som har gitt bedre avtaledekning. Det er 
også flere avtaleområder der man har parallelle rammeavtaler. Ressursene i avdeling for anskaffelse 
og bevilgning er økt for å ta igjen et etterheng av rammeavtaler som har samlet seg opp over tid.   
 
Andelen elektroniske fakturaer er økende og en bevisst satsning i handlingsplanperioden. 
Målsetningen er å gå fra manuelle til elektroniske rutiner for å frigjøre tid til internkontroll og 
kvalitetsutvikling av tjenestene.  
 
Fredrikstad byarkiv har en økning i mottatte og egenproduserte dokumenter. Styrket kompetanse og 
bevissthet i organisasjonen om journalføring og arkivering gir et økt antall registrerte dokumenter. 
Dette gjelder særlig e-postkommunikasjon til og fra saksbehandlers personlige e-postadresser. Flere 
integrasjoner og automatiske prosesser kan ha betydning for utviklingen fremover. 
 
Pågangen av kunder til Servicetorget er noe stigende. Økningen skyldes også at servicekonsulentene 
er blitt flinkere til registrere henvendelser i CRM. De kundene som ikke finner fram på nett eller klarer 
å bruke elektroniske skjema, trenger mye tid og hjelp. Det er merkbart flere ressurskrevende brukere. 
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Sammenligninger/nøkkeltall 
 

Netto driftsutgifter administrasjon på funksjon 120. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i 
pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger.. 

 
 
 
Tallene i tabellen gjelder all administrasjon og politisk styring i Fredrikstad kommune og ikke bare for 
Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Administrative ressurser er et av de vanskeligste 
områdene for sammenligning siden ulik organisering av oppgaver påvirker grunnlagstallene. I ASSS-
samarbeidet jobbes det for å forbedre og utvikle sammenlikningsgrunnlaget mellom kommunene.  
 
I figuren over ser vi hvor store netto driftsutgifter ASSS-kommunene hadde til administrasjon 
sammenliknet med beregnet utgiftsbehov per innbygger korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og 
arbeidsgiveravgift. Fredrikstad ligger fremdeles lavere enn det beregnede utgiftsbehovet og har gått 
ned sammenlignet med 2015.  
 
Etterspørsel etter tjenester og bistand fra organisasjonen er økende og krever mer administrative 
ressurser. Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling tilrettelegger for å effektivisere driften i 
organisasjonen. Dette krever økte utgifter til blant annet innkjøp og etablering av nye systemer som 
belastes administrasjon. Det meste av effekten tas ut på tjenesteområdene og er vanskelig å måle. 
Arbeidet med innsynsbegjæringer og kvalitetssikring av dokumenter i arkivsystemet har økt betraktelig 
de siste årene og krever ekstra ressurser.  
 
 
KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 
Brutto driftsutg. pr innb. i kr politisk styring 185 247 199 174 276 244 279 

 
Brutto driftsutgifter til politisk styring svinger ettersom det annet hvert år påløper ekstra utgifter til 
gjennomføring av valg. Fredrikstad kommune ligger lavere enn ASSS-snittet for brutto driftsutgifter til 
politisk styring per innbygger.  
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Målekort 
 

Perspektiv Strategiske mål Indikator 
Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2017 2018 

 

Serviceinnstilte 
medarbeidere 
 

- Innkommende telefoner til 
servicetorget 

158 521 120 000 120 000 antall 

 
Effektiv innkjøps- 
funksjon 
 

- Andel e-faktura (inngående) 
ift alle fakturaer 

 

76 80 85 % 

Brukere / 
kvalitet 

Effektiv regnskaps- 
funksjon 
 

- Antall e-faktura (utgående) 
avtaler 

 

19 285 20 000 22 000 antall 

 
Effektiv og god 
kommunal innfordring 
 

- Total løsningsgrad på 
innbetaling av kommunale 
krav 

97,92 98,60 98,65 % 

Med- 
arbeidere1) 

Godt arbeidsmiljø 
 
God ledelse og god 
medarbeiderskap 
 
 
 
Lavere sykefravær 

- Inngåtte lederavtaler 
 
- Mestringsorientert ledelse  
- Mestringsklima 
- Selvstendighet 
- Rolleklarhet 
 
- Sykefravær i % 

100 
 

4,0 
4,1 
4,3 
4,4 

 
5,3 

100 
 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
5,0 

100 
 

4,1 
4,2 
4,4 
4,5 

 
5,0 

% 
 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 
% 

Økonomi 

God økonomistyring  
 

- Avvik budsjett i %  
 

1,5 0,0 0,0 % 
 

Stabil 
finansforvaltning 
 

- Avkastning langsiktig 
likviditet 
 

- Avkasting kortsiktig  
likviditet 

3,8 
 
 

2,3 

Bankrente 
+1,0 

 
NIBOR 
3 mnd 

Bankrente 
+1,0 

 
NIBOR 
3 mnd 

% 
 
 

% 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 
 
 
Godt klimaarbeid 

- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 

 
- Andel virksomheter som er 

miljøfyrtårn.  
 

13 
11 
 

75 

15 
20 

 
100 

 

15 
20 

 
100 

antall 
antall 

 
% 

Note: 1) For medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er høyeste tall best.  

 
  
Mål og strategier i planperioden 
 

Seksjonen skal oppleves som en kompetent og nytenkende stab- og støttefunksjon for politisk og 
administrativ ledelse og for de tjenesteytende enhetene. Vi skal gå foran som gode rollemodeller i en 
kultur som preges av profesjonalitet og fleksibilitet og være pådrivere for strategiske, administrative og 
operative prosesser. Vi skal til enhver tid yte service for å imøtekomme den øvrige organisasjonens 
behov for råd og veiledning. Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass der ledere 
og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har oppgaver som utfordrer.  
 
Ha god styring og kontroll over de samlede ressurser. 

 Videreutvikle og fase inn styringssystemet Fredrikstad-kompasset i hele kommunen.  

 Videreutvikle relevante og kostnadseffektive regnskaps- og rapporteringsprosesser. 

 Videreføre- og utvikle en god lederdialog gjennom lederstøtte, opplæring, dialog og drøftinger. 

 Videreutvikle rådmannens styringsdialog. 

 Lede og videreutvikle kommunens kvalitetssystem. 

 Sikre kommunes inntekter gjennom effektiv innfordring av skatt og kommunale krav, samt gi 
god veiledning til og kontroll av arbeidsgiverne. 

 Innkjøpsarbeidet skal være preget av høy etisk standard. Vi skal være pådriver for at det stilles 
miljøkrav til leverandører og at kommunen er bevisst sitt samfunnsansvar i henhold til Lov om 
offentlig anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser. 

 Alle virksomheter skal bruke eHandel. 
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Være en attraktiv arbeidsgiver ved å ha helsefremmende arbeidsplasser der ansatte opplever 
mestring og meningsfullhet i arbeidshverdagen. 

 Tydelige og inkluderende ledere som er gode rollemodeller. 

 Jobbe strategisk og målrettet med å rekruttere, bruke, beholde og utvikle den kompetansen vi 
trenger i hele organisasjonen. 

 Videreføre lederutviklingsprogrammet LUP. 

 Utvikle og fremme samspill i hele organisasjonen, både det interne samspillet og samspill med 
eksterne aktører. 

 Følge opptrappingsplanen av antall lærlinger. 

 Sørge for at vi har helsefremmende arbeidsplasser der ansatte opplever mestring og 
meningsfullhet i arbeidshverdagen. 

 Være innovative i arbeidet med å videreutvikle og følge opp kommunens systematiske HMS-
arbeid. 

 Videreføre deltagelse i NED med sykefraværet. 

 Bistå virksomhetene i tråd med den politisk vedtatte livsfaseplan der målene er stå i jobb, 
mestre hverdagen i livets ulike faser i forebyggende og helsefremmende perspektiv gjennom 
senior politiske tiltak, gravid i arbeidslivet, og mestring i hverdagen.  

 Bistå virksomheter i å opprettholde et godt arbeidsmiljø i omstillingsprosesser. 

 Gjennomføre felles HMS-dag i 2018 for alle HMS-grupper. 
 
Være pådriver for å finne innovative løsninger og bidra til å utvikle bedre tjenester av god kvalitet.   

 Implementere arbeidsgiverstrategien som basis for fornying – og endringsarbeid i 
organisasjonen. 

 Kommunens nettsider skal være tilpasset PC, nettbrett og smarttelefoner (responsivt design) og 
har gode søkemuligheter. 

 Nettsidene følger prinsippene om universell utforming og kommunens grafiske profil. 

 Tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer er tilgjengelige, forståelige og oppdaterte. 

 Alle kommunale tjenester skal presenteres på kommunens nettsider. 

 Det etableres flere innsynsmuligheter slik at innbyggerne kan holde oversikt over sin kontakt 
med kommunen på Minside. 

 Bygge kunnskap i organisasjonen og utvikle en innovasjon - og fornyingskultur gjennom 
fagdager, relasjonsbygging på tvers i organisasjonen, samarbeid med andre kommuner, 
høyskoler og innovasjonsmiljøer i og utenfor Østfold. 

 Implementere innovasjonsstrategien på alle tjenesteområder gjennom å fremheve og inkludere 
de 5 innsatsområdene «Smidig organisasjon, Samskapende kommune, Smart Kommune, 
Grønt skifte og Helse i alt». 

 Gjennomføre ulike stimuleringstiltak som blant annet kurs i innovasjonsmetodikk, utarbeide en 
skriftlig innovasjonsguide, bruke medarbeidere på tvers i organisasjonen som 
innovasjonsguider, og vurdere etablering av innovasjonsfond og innovasjonspris.  

 
Fredrikstad kommune oppleves som en attraktiv kommune med et godt omdømme. 

 Fortelle de gode historiene i egne kanaler og gjennom mediene. 

 Markedsføre Fredrikstads særpreg og identitet. 

 Medarbeidere skal være godt informert og gode ambassadører for kommunen gjennom å være 
serviceinnstilte og behandle alle med respekt og forståelse. 

 Være tydelige på hva vi kan levere, holde det vi lover og rette opp feil vi gjør. 

 Har en enhetlig og gjenkjennbar visuell profil. 

 Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester ved å informere tydelig og ved å bruke 
et forståelig og klart språk. 

 Møte media positivt og delta på ulike arenaer åpent, aktivt og planlagt. 

 Kommunens ledere har en tydelig, troverdig og interessant stemme i Fredrikstad-samfunnet. 

 Bistå virksomhetene til å oppnå helsefremmende og attraktive arbeidsmiljøer. Gode 
arbeidsmiljøer skaper godt omdømme. 

 Utarbeide strategi mot svart arbeid. 

 Evaluere varslerordningen i planperioden. 

 Gi rask tilbakemelding på henvendelser fra innbyggere. 
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Ligge i front og benytte moderne elektroniske løsninger som interne og eksterne verktøy i 
tjenesteproduksjonen 

 Utvikle kvalitetsstandarder for tjenesteleveranser innen IT som grunnlag for 
kommunesamarbeid. 

 Etablere infrastruktur for etablering av hybride skytjenester. 

 Etablere programmet Smart Fredrikstad. 

 Citynet, en internettportal (Wifi) for innbyggere, skal videreutvikles. Ikke kun med Wifi tilgang, 
men også med tjenester. 

 Digitaliseringsstrategi kommer til politisk behandling. 

 Videreutvikle elektroniske tjenester og smarte løsninger i tråd med kommunens 
digitaliseringsstrategi. Skal gi brukere både internt og eksternt en enklere hverdag. 

 Utvikle og etablere løsninger for felles interkommunal helsevakt. 

 Etablere plattform for sensorteknologi og tingenes internett. 

 Etablere en plattform og systemer for digital arkivering. Erstatte manuell papirbasert arkivering, 
der flere systemer er integrert mot kommunens sak/arkiv-system. 

Andre faglige mål 

 Videreutvikle kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Følge opp kommunens ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 

 Ferdigstille en sikkerhetsplan for kommunens offentlige rom med bakgrunn i det generelle 
trusselbilde. 

 Obligatorisk e-læringskurs for journalføring og arkivering. 

 Innføre funksjon slik at offentlige dokumenter kan hentes ut via offentlig journal. 

 Følge opp at all dokumentasjon som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som 
dokumentasjon blir journalført og arkivert, og gjort tilgjengelig for nåtid og ettertid. 

 
Strategier vedtatt av Bystyret i tillegg til rådmannens forslag: 

 Doble antall lærlinger i handlingsplanperioden jamfør vedtatt Plan for lærlingordning. 

 Bruke kommunens muligheter som stor innkjøper til å stille krav til miljø-, lønns – og 
arbeidsvilkår, fagopplæring og samfunnsansvar ved anbud og anskaffelser av varer og tjenester 
– og på den måten bidra til et mer anstendig arbeidsliv.  

 Øke antall språkpraksisplasser i kommunen.  

 Vurdere å stille krav om språkpraksisplasser overfor leverandører til kommunen. 

Bystyret viser til at det skal utarbeides en kompetanse- og rekrutteringsstrategi for Fredrikstad 
kommune. Det er forventninger til at denne skal bli et verktøy for å avklare reelt kompetansebehov og 
synliggjøre aktuelle virkemidler for å nå målene.   

 
 

Økonomi 
 

Tall i tusen kroner  
(I 2018-kroner)1) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017 191 488 191 488 191 488 191 488 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017 – 2020 -367 5 611 2 791 2 791 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018 – 2021 -240 -727 -964 1 855 

     

Rammeendringer     

Fast stilling innsynsbegjæringer (Byarkivet) 800 800 800 800 
GAT-stilling 400 400 400 400 

Rammereduksjon -371 -371 -371 -371 

Ansvaret for borgerlige vigsler overføres til kommunen2) 545 545 545 545 

Kompetansesenter 500 1 000 1 000 1 000 

Netto ramme 192 755 198 746 195 688 198 507 

Noter: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 
 2) 45 000 kroner av dette er bevilget som følge av forslag til statsbudsjett. 

 
Endring i vedtatt handlingsplan 2017-2020 skyldes at det settes av ekstra ressurser annet hvert år til 
gjennomføring av valg. De årene det ikke er valg blir rammen redusert med tilsvarende beløp. I 
rammen ligger det også effektiviseringskrav som er vedtatt i tidligere års handlingsplaner og en 
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styrking til opptrapping av antall læringer med 3 millioner kroner i 2018 og ytterligere 3 millioner kroner 
fra 2019.   
 
Endringene i vedtatt handlingsplan 2018-2021 er effektiviseringskrav. I 2021 gjelder styrkingen valg.  
 
Omfanget av innsynsbegjæringer øker innen offentlig forvaltning. De siste to årene har omfanget av 
innsynsbegjæringer til kommunen økt betraktelig, og det gir ulike utfordringer med å oppfylle lovens 
krav til svarfrist, ressursbruk og stor ekstra arbeidsbelastning på saksbehandlere og ledere. Byarkivet 
styrkes derfor med en fast stilling hvor arbeidsoppgavene vil være råd og veiledning, sladding, 
kvalitetssikring, ekspedering, klagebehandling, journalføring, arkivering og gjenfinning.  
 
Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler og seksjonen vil få flere 
oppgaver og utgifter knyttet til dette. Tillegg har møtesekretær-oppgavene for ordfører, formannskapet 
og bystyret vokst betraktelig i omfang de siste ti år. En aktiv ordfører har behov for hjelp til praktisk 
tilrettelegging. Oppgaver knyttet til blant annet innsynsbegjæringer har påført møtesekretærene svært 
mye arbeid i det siste året. Rammen økes derfor til vigsler og møtesekretær med 50 prosent stilling. 
 
Arbeidet med å etablere en forløper til et profesjonelt kurs- og kompetansesenter starter i løpet av 
2018. Fredrikstad kommune skal implementere arbeidsgiverstrategi, digitalstrategi, 
innovasjonsstrategi, kompetanse- og rekrutteringsstrategi og ikke minst satsingen på Smart 
Fredrikstad de kommende årene. Skal vi få til en kommune 3.0 der vi tilrettelegger for andre 
samhandlingsmåter, må vi utvikle, samordne, og dele kompetanse internt og eksternt. Dette kan 
dekke behovet for både fysiske og digitale møteplasser, tilrettelagt for kompetanseutvikling, ulike typer 
kurs, prosjektarbeid og tverrfaglig samspill for hele organisasjonen. 
 
Seksjonens utfordringer går parallelt med utviklingen i samfunnet og med de andre seksjonenes 
behov for tjenester. Økningen i antall innsynsbegjæringer, etterspørsel etter strategisk 
utviklingsarbeid, juridiske tjenester og bistand til politisk ledelse fremstår som de viktigste 
utfordringsområdene. Over tid ser vi at lønnsveksten har økt mer enn det som er kompensert for i 
rammene. Dette gjør at vi må gjøre omprioriteringer innenfor virksomhetenes rammer. 
Rammebetingelsene oppleves strammere for hvert år.  
 
Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 

Justert budsjett 
20172) 

Budsjett 
2018 

Brutto utgifter 

Brutto inntekter 
247 638 

56 139 
249 398 

56 643 

Netto ramme 191 500 192 755 

Noter: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at budsjettall for 2017 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,6 prosent. 
  2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder vedtatte endringer i 1.tertialrapport og formannskapets  
      disposisjonskonto. 

  
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 

50% stilling til programmerer for kvalitetssystemet 400 400 400 400 

50% GAT-stilling 400 400 400 400 
Administrativ stilling 800 1 000 1 000 1 000 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp  1 600 1 800 1 800 1 800 

 
Det er behov for mer IT- teknisk kompetanse i utviklingen av kvalitetssystemet. For å unngå å komme 
på etterskudd med dette arbeidet, er det nødvendig å styrke IT-kompetansen slik at vi fortsatt kan ha 
fokus på faglig utvikling.   
 
Etterspørselen etter support og opplæring i turnussystemet GAT fordrer større kapasitet og det vil 
derfor bli opprettet en ekstra stilling for å kunne håndtere organisasjonens behov for opplæring og 
support.  
 
Seksjonen har behov for mer ressurser på overordnet nivå. Oppgaver vil være kvalitetssikring, 
forbedringsarbeid, saksbehandling, internkontroll, tverrfaglig koordinering og rapportering. Stillingen vil 
få helårsvirkning fra 2019. 
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Innsparingstiltak/økte inntekter 
For å dekke omprioriteringer og effektiviseringskrav som øker utover planperioden må seksjonen 
igangsette følgende tiltak: 
 
Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser/kommentarer  

Økte inntekter Hvaler 
 

-650 -850 -1 050 -1 050 Gamle avtaler med Hvaler revideres for flere 
tjenester, blant annet innenfor kemnerfunksjonen, 
anskaffelse og IT-tjenester.  

Vakante stillinger og 
sykelønnsrefusjoner 

-1 400 -1 400 -1 400 -1 400 I mange av seksjonens virksomheter er det ikke 
hensiktsmessig å ta inn vikarer for alt fravær som 
utløser sykelønnsrefusjoner. 
Sykelønnsrefusjonene gir da merinntekter for 
seksjonen. Det kommer også til å være ubesatte 
stillinger gjennom deler av året.  

Generell effektivisering drift -500 -800 -800 -800 Effekt av nye og flere rammeavtaler og 
innsparing på generelle driftsutgifter. 

Sum i anslåtte beløp -2 550 -3 050 -3 250 -3 250   

 
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden: 

 Økte ressurser for å forbedre kommunens beredskapsarbeid. Vi må komme tilbake til ulike tiltak for 
økt sikkerhet i bybildet etter analyserapporten (½ årsverk, cirka 0,5 millioner kroner). 

 Stor etterspørsel etter juridiske tjenester i organisasjonen fordrer større kapasitet ved 
kommuneadvokatkontoret (1,1 millioner kroner). 

 Journalistressurs til blant annet omdømmearbeid (0,8 millioner kroner). 
 
 
Investeringer  
 

 Tall i millioner kroner   2018    2019     2020     2021   

  Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

IT- sentrale investeringer  5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Eget nett II 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 
Mobilt strømaggregat-
beredskap/Nedre Glomma ROS 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trådløst nettverk 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Elektronisk eiendomsarkiv 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skannere Byarkivet 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Konkurranse- og kontraktsverktøy 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Innkjøpsanalyseverktøy 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 24,5 0,0 24,5 16,3 0,0 16,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 

 
Investeringene er i henhold til handlingsplan 2018-2021 som ble vedtatt i våren 2017.  
 
I budsjett 2017 ble det satt av 5 millioner kroner til mobilt strømaggregat – beredskap/Nedre Glomma 
Ros. På grunn av endret framdrift forskyves investeringen til 2018.  
 
Elektronisk eiendomsarkiv var budsjettert med 10 millioner kroner i 2017 og 2018. 
Digitaliseringsarbeidet er ikke påbegynt i 2017. Grunnen til dette er at det ble etablert et 
digitaliseringsprosjekt som har som formål å få alle fagarkiver i en felles arkivkjerne. Det jobbes med 
en strategi for en ny plattform der eiendomsarkivet er en sentral enhet. Det foreslås derfor at 
digitalisering av eiendomsarkivet utsettes til perioden 2018 og 2019.  
 
De eldste skannerne ved byarkivet må skiftes ut. Det foreslåes at én skanner skiftes ut per år i 
perioden. 
 
Det er budsjettert med 0,4 millioner kroner til kjøp av konkurranse- og kontraktsverktøy i 2017. 
Innkjøpet er igangsatt, men leveransen forsinket på grunn av stor pågang hos leverandør. 
Investeringsbudsjettet er derfor flyttet til 2018. 
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Egenbetalinger og gebyrer 
 

Innfordringskostandene settes på grunnlag av størrelsen på rettsgrunnlaget og er styrt av Stortingets 
vedtak om rettsgebyr, inkassosatser og forsinkelsesrenter. Det tas forbehold om prisjustering i 
Stortingets vedtak.  
 
Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler. Det skal utredes 
hvordan Fredrikstad kommune skal tilby denne tjenesten, i hvilke lokaler, til hvilke tidspunkt 
og hvem som skal være vigsler og kommunen kan ta betalt for nødvendige kostander til 
vigslene. Dette vedtas av Bystyret november 2017.  
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FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD  
 
Kjerneoppgaver 
 

Kjerneoppgavene til Fredrikstad kirkelige fellesråd omfatter:  

 Forvalte, organisere og videreutvikle folkekirken i Fredrikstad 

 Gudstjenester, kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd  

 Ansvaret for å ivareta samfunnets oppgaver med gravferdstjenester og forvaltning av gravplasser 

 Trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, diakoni og omsorgsarbeid 

 Kirkemusikk – kirkelig kulturarbeid 

 Forvalte kirkebygg, herunder fredede og verneverdige bygninger 
 
 

Organisering 
 

Fredrikstad kirkelige fellesråd er en egen selvstendig virksomhet bestående av 10 menigheter, og er 
ansvarlig for den forvaltningsmessige driften av kirker og gravplasser i Fredrikstad. Fellesrådet er 
arbeidsgiver for alle lokalt kirkelig ansatte og ivaretar kontakten med Fredrikstad kommune, mens 
menighetsrådene er ansvarlige for det lokale kirkelige arbeidet. 

 
Endringene i relasjonen mellom kirke og stat kan endre noe på organiseringen lokalt, større enheter 
og at prester og øvrige kirkelige ansatte får felles arbeidsgiver. 

 
 

Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn på høring. Forslaget 
innebærer en samordning og forenkling av lovgivningen og de lovregulerte finansieringsordningene. 
Den norske kirke blir i dag finansiert dels over statsbudsjettet og dels over kommunebudsjettene. 
Departementet reiser spørsmålet om denne to-delte finansieringsordningen bør videreføres eller om 
staten bør ta det fulle finansieringssvaret. Det har til nå vært et nært samarbeid mellom kommune og 
den lokale kirke. Når det gjelder forvaltningen av gravplassene foreslås det at dagens ordning med 
kommunal finansiering med kirken som lokal gravplassmyndighet videreføres.  
 
 
Prioriterte områder 
 

 Fredrikstad kirkelige fellesråd vil prioritere arbeidet med å synliggjøre kirkens virksomhet overfor 
publikum og innbyggerne. Her vil opprettelse av en stilling som kommunikasjonsrådgiver ha høy 
prioritet. 

 Fellesrådet har startet opp arbeidet med tiltak som tar sikte på å snu tendensen til synkende 
besøkstall gjennom prosjektet «Aksjon dåp» og «Aksjon gudstjeneste». 

 Innenfor trosopplæring 0-18 år satses det på videre utvikling med økt involvering av frivillige og 
egenfinansierte prosjekter i menighetene. 

 Fredrikstad har store verneverdige kirkebygninger og meget verdifulle instrumenter som det er 
viktig å ta vare på, også i nasjonal sammenheng. Det er en utfordring å sette av mer midler til 
forebyggende og verdibevarende vedlikehold av orgler, kirke- og kapellbygg.  

 I 2019 utløper nåværende leiekontrakt for Kirkevergens lokaler i Nygaardsgata 28. Her er stabene 
til Domkirken, Glemmen, Gamle Glemmen og kirkevergen samlokalisert. Vi har allerede signalisert 
behovet for et kirkens hus i Fredrikstad på noe sikt, gjerne i samarbeid med kommunen eller andre 
aktører.  

 Det er en målsetting å styrke det diakonale arbeidet i planperioden ved å videreføre 
omsorgsarbeidet overfor utsatte grupper i befolkningen, spesielt asylsøkere og flykninger, 
barnefattigdom og utsatte ungdomsgrupper. 

 
Øvrige satsinger/prosjekter i planperioden 

 Menighetsutvikling i folkekirken ved å involvere flere innbyggere i utvikling av folkekirken 

 Religions- og livssynsdialog i Fredrikstad gjennom Dialogforum Østfold, med etablering av et lokalt 
nettverk mellom ledere i muslimske og kristne menigheter, for å forsterke dialog og samhandling og 
motvirke radikalisering, i nært samarbeid med kommunen og andre lokale aktører  
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Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

 Historikk/Status 
 2013 2014 2015 2016 

Andel døpte i % av fødte  56,8 56,5 55,5 54,4 
Andel konfirmanter i % av 15-åringer  55,7 55,3 59,7 48,1 

Antall vigsler 128 131 106 117 

Antall konserter og kulturarrangement  153  159 171 148 
Antall deltagere v/ kulturarrangement 21 282 24 443 27 636 20 898 

Antall hovedgudstjenester søndag, helligdag 566 549 554 538 
Antall deltagere v/ gudstjenester 57 989 55 640 55 757 49 757 

Antall begravelser 715 718 694 718 

Antall kremasjoner 291 312 297 270 

 
Oppslutningen om de kirkelige handlinger går noe ned, og særlig stor er nedgangen i oppslutningen 
om gudstjenester på søndager og helligdager. Noe av nedgangen blir kompensert ved en økt 
oppslutning om gudstjenester på andre dager. Dette er en utvikling som fellesrådet vil ha sterkt fokus 
på og som gir grunn til å intensivere arbeidet med innhold og form i gudstjenestetilbudet og offensiv 
satsing på kommunikasjonsarbeidet. Reduksjonen i andel konfirmanter skyldes at årskullet av 15-
åringer er større og at færre har valgt kirkelig konfirmasjon. 
 
Endringene i relasjonen mellom kirke og stat vil også påvirke kirken i lokalsamfunnet gjennom mulig 
endring i organiseringen lokalt. En enhetlig kirkeorganisering kan på noe sikt bety at Fredrikstad 
kirkelige fellesråd må gå over på en ny IT-plattform med de kostnader dette medfører. Fellesrådet har 
igangsatt arbeidet med en overordnet mål- og strategiplan for virksomheten for planperioden 2017-
2020. 
 
 

Mål og strategier i planperioden 
 

Den norske kirke (Dnk) - folkekirken i Fredrikstad – er og skal være - til stede og nær menneskene 
som bor i Fredrikstad eller som oppholder seg i vår nærhet. 

 Styrke kvaliteten på aktiviteter og tjenester når kirken møter mennesker. Gjøre kirken mer 
relevant for folk flest gjennom å arbeide med form, innhold og tidspunkt i et helhetlig perspektiv. 
 

Folkekirken i Fredrikstad skal være en tydelig og relevant trosaktør, en samfunnsaktør og kulturaktør 
med basis i vår felles kristne tro.  

 Kirken møter mennesker i glede og sorg. Kirkens møte med mennesker skal preges av 
kvaliteter som respekt, raushet og omsorg og vi skal være en aktiv aktør i kulturlivet. Vi vil øke 
vår deltakelse i Fredrikstad-samfunnet og videreutvikle arbeidet innenfor kulturfeltet generelt og 
Hovlandfestivalen spesielt. 

 
Folkekirken i Fredrikstad skal være et tilbud i samfunnet og for samfunnet gjennom de bærende 
elementene gudstjeneste, trosopplæring, diakoni, kunst og kultur, gravplass, kirkebygg og frivillighet.  

 Gjennom samarbeid med lokale aktører og økt frivillighet kan tilhørigheten til kirken styrkes og 
kirken oppleves som mer relevant i folks liv. Gjennom utvikling av Hovlandakademiet satser vi 
på barn og unges deltakelse. Vi skal forvalte kirkegårder, kirker og kapeller slik at disse ikke 
forringes, men blir ivaretatt for framtidige generasjoner til innbyggernes beste. 

 
Fremme tilstedeværelse og bygge og utvikle folkekirken videre gjennom en demokratisk og 
profesjonell organisasjon.  

 I løpet av planperioden vil det fortsatt bli arbeidet med en virksomhetsgjennomgang av kirkelig 
sektor i Fredrikstad med sikte på bedre styring med ledelse, organisering og kostnader. Ved å 
jobbe smartere vil vi styrke soknet og styrke kirkens tilstedeværelse i bydelene. 
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Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017 41 613 41 613 41 613 41 613 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017 – 2020 105 -409 -409 -409 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018 – 2021 -52 -154 -205 -205 

Rammereduksjon -81 -81 -81 -81 

     

Endringer i Bystyret     

Rammestyrking 500 500 500 500 

Netto ramme 42 085 41 469 41 419 41 419 

Note: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 

 
Reduksjonen i rammen i vedtatt handlingsplan 2017-2020 gjelder i hovedsak bortfall av midler til 
gjennomgang av virksomheten. Fellesrådet fikk i 2017 og i 2018 styrket sin budsjettramme for å 
gjennomføre en virksomhetsgjennomgang for hele organisasjonen. Det var forutsatt at ytterligere 
finansiering skulle dekkes innenfor rammen. 
 
Budsjettrammen for 2018 inneholder også en forventet effektivisering/omstilling fra handlingsplan 
2017-2020 og opptrapping av styrking gitt i handlingsplan 2016-2019 for å tilføre personalkompetanse. 
Rammen er også redusert med Fredrikstad kirkelige fellesråds andel av forventet 
effektivisering/omstilling som ble vedtatt i handlingsplanen i juni. 
 
Rammestyrkingen på 0,8 millioner kroner i handlingsplan 2017-2019 er brukt til økt vedlikehold, 
deltidsstilling som kommunikasjonsmedarbeider og arrangementer knyttet til Byjubiléet. 
 
I 2019 utløper som tidligere nevnt dagens leiekontrakt for Kirkevergens lokaler. En eventuell ny 
lokalisering og prisnivå er foreløpig uavklart, men det kan bli en estimert økning på husleie med 1 
million kroner eksklusiv merverdiavgift fra 2019. Rådmannen følger opp dette når avklaring av 
lokalisering og husleieutgift foreligger. 
 
Bystyret har vedtatt å styrke kirkens driftsrammer 0,5 millioner kroner. Fellesrådet prioriterer selv 
innenfor rammen. 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
For å møte rammereduksjonene i planperioden foreslås det å øke inntektene fra 2018. Festeavgifter 
og avgifter for utenbys kremasjoner/begravelser har normalt vært økt annethvert år, men foreslås 
også økt i 2018. Festeavgiftene ble økt ekstraordinært i 2010, 2013 og 2017. Likevel har vi en lavere 
festeavgift i Fredrikstad enn i sammenlignbare kommuner. Den foreslåtte økningen vil gi en merinntekt 
på 150 000 kroner utover pris- og lønnsvekst. 
 
Det vil også bli noe redusert bruk av sommerhjelper ved kirkegårdene og dette vil gi noe redusert 
kvalitet på grøntarealet. 
 
 

Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden 
Fellesrådet har meldt om behov for økte rammer. Det er ikke funnet rom for å innarbeide følgende 
behov i budsjettrammene ovenfor: 

 Allerede nå viser virksomhetsgjennomgangen et behov for ressurser til å jobbe med rutiner og 
funksjoner og stillinger knyttet til dette. Endringer i organisering av oppgaver kan medføre 
innsparinger andre steder. Behovet er 0,8 millioner kroner i 2018 stigende til 1 million kroner fra 
2020. 

 Økte midler til vedlikehold og IT-satsing. Det er behov for å sette av midler til forebyggende og 
verdibevarende vedlikehold. Reduksjon av driftsrammen vil bety økte kostnader for kommunen på 
sikt, på grunn av at vedlikeholdsetterslepet på kirkebygg og instrumentpark da vil øke.  

 Opptrapping til 100 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver fra 0,2 millioner kroner i 2018 til 
0,8 millioner kroner fra 2020. 

 Eiendomsoverdragelse/oppdatering av grunnbøker. Det er ønskelig å starte opp dette arbeidet i 
samarbeid med kommunen. 

 Ungdomsdiakoni. Det er en målsetting å styrke arbeidet overfor utsatte ungdomsgrupper. 
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Investeringer  
 

Tall i millioner kroner 1)   2018     2019     2020     2021   

 Brutto Tilsk. Netto  Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Ramme 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 
Utvidelse av Østre Fr. stad 
gravlund 4,0 0,0 4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 16,0 0,0 16,0 15,0 0,0 15,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

Note: 1) Beløp uten merverdiavgift. 
 
Den generelle investeringsrammen er økt fra 8 til 10 millioner kroner årlig i planperioden (fra 2017) for 
at Fredrikstad kirkelige fellesråd selv skal ha mulighet til å prioritere noen av de største og viktigste 
investeringsprosjektene som ikke har vært mulig å dekke innenfor den tidligere ordinære 
investeringsrammen. 
 
Kirkegårdsutvidelsen på Østre Fredrikstad gravlund er kostnadsberegnet til cirka 23,7 millioner kroner 
hvorav 4,7 millioner kroner er brukt til reguleringsplan og forberedende arbeid. Det er i tidligere 
budsjetter avsatt midler til investeringen da dette har vært en prioritert investering, men 
kostnadsanslaget har økt på grunn av blant annet store utfordringer knyttet til infrastruktur i grunnen 
med flytting av rør med mer. Prosjektets resterende kostnad er beregnet til 19 millioner kroner. 
Fredrikstad kirkelige fellesråd har avsatte fondsmidler og satt av midler fra den generelle 
investeringsrammen fra 2017, men mangler 7,0 millioner kroner for å fullfinansiere prosjektet slik at 
det er sikret gravplasser utover de neste 5-7 årene.  
 
Det er fortsatt viktig å sikre tilstrekkelige rammer til større rehabiliteringer og påkostninger for kirker, 
kapell og kirkegårder. For 2018 og tiden fremover er det behov for rehabiliteringer på flere av kirkene 
og kapellene både utvendig og innvendig. Det er også viktig med jevnlig fornyelse av maskinparken 
på kirkegårdene. Det er behov for rehabilitering og fornying av orgler og fortsatt rehabiliteringsbehov 
av bygningsmassen.  
 
I tillegg til investeringene i tabellen ovenfor påpeker Fredrikstad kirkelige fellesråd at det er behov for 
midler til ytterligere investeringer i årene fremover. Flere kostnadskrevende investeringsprosjekter står 
på vent og som det vil være vanskelig å dekke innenfor den generelle investeringsrammen. 
Rådmannen har ikke funnet rom for å imøtekomme investeringsbehovene nedenfor: 

 Rehabilitering av Kråkerøy kirke hvor det er planlagt rehabilitering av vegger og gulv og skifte til 
vannbåret oppvarmingsanlegg, samt utskifting av gamle elektriske rørovner under benkene. Det er 
søkt om 1 million kroner i 2018 og 1,5 million kroner i 2019. 

 Omregulering og erverv av grunn for nytt menighetssenter på Manstad med 1,5 millioner kroner i 
2019 og 2020, og 3 millioner kroner i 2021.  

 Rehabilitering av orgler for til sammen 11 millioner kroner i fordelt på planperioden. 

 Rehabilitering av Leie kapell med 2,5 millioner kroner i 2020 og 2021. 

 Rehabilitering av Betania menighetssenter i Gamlebyen. 
 
Rådmannen mener at disse investeringene må prioriteres innenfor den generelle investeringsrammen. 
 
Bystyret har vedtatt å styrke investeringsrammen til kirken med 2,0 millioner kroner årlig i 
handlingsplanperioden. 
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
Festeavgiftene foreslås økt med 20 kroner til 200 kroner per år per grav. Avgiftene ble økt 
ekstraordinært både i 2010, 2013 og i 2017. Allikevel er det en lavere festeavgift i Fredrikstad enn i 
sammenlignbare kommuner. I tillegg er avgifter knyttet til de ulike tjenestene innenfor begravelser og 
kremasjon økt med 7-8 prosent i forhold til 2017. 
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Oversikt over mål i kommuneplan 
 
3.1 Befolkning, folkehelse og levekår 

Kunnskap: 
 
3.1.M-1 Siden det er en så klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helsegevinster, er det spesielt 
viktig å satse på kunnskap og utdannelse, også i forebyggende hensikt. Vi arbeider aktivt for å motvirke 
de fastlåste kreftene som ligger i Fredrikstad-samfunnet og som viderefører de sosiale ulikhetene. Alle 
barn og unge stimuleres til, og gis like muligheter til utdannelse. Alle opplever høy grad av mestring. 
 
3.1.M-2 Innvandrerbefolkningen er i økende grad med å planlegge og utforme Fredrikstad- 
samfunnet, styrker sitt utdanningsnivå og deltar i arbeidsmarkedet. 
 
3.1.M-3 Vi gir mennesker med kronisk eller langvarig sykdom og deres pårørende kunnskap som letter 
sykdom og plager. 
 

Kultur: 
 
3.1.M-4 Vi har levende lokalsamfunn med tydelige koblinger mellom helse, miljø og kultur. Vi har gode 
møteplasser, og gir alle en mulighet til medvirkning og delaktighet i eget liv. 
 

Klima: 
 
3.1.M-5 Vi bedrer det fysiske miljøet ved å implementere tiltakene i «Framtidens byer». 
 

Andre faglige mål: 
 
3.1.M-6 Folkehelse og levekår er kraftig forbedret. 
 
3.1.M-7 Folkehelse er et lokalpolitisk, sektorovergripende satsingsområde. Det er forankret 
i samfunnsplanleggingen og vektlegges av alle. 
 
3.1.M-8 Vi har et folkehelsearbeid som er kompetansebasert og en helseovervåking som er systematisk. 
Vi prioriterer skade- og ulykkesforebygging og vektlegger trafikksikkerhet og rusmiddelpolitikk. 
 
3.1.M-9 Livsstilssykdommer reduseres. 
 
3.1.M-10 Vi forebygger skader og ulykker og rusrelaterte problemer. 
 
3.1.M-11 Forekomst av rusrelaterte problemer er kraftig redusert. 
 
3.1.M-12 Sosiale helseforskjeller er utjevnet. 
 

 
 
3.2 Identitet, kultur, by- og nærmiljø 

Kunnskap: 
 
3.2.M-1 Fredrikstad er videreutviklet som studentby. 
 
3.2.M-2 Barn og unge motiveres til kunnskap. 
 
3.2.M-3 Vi har etablerte partnerskap med høyskole, næringsliv og regionale forskningsmiljøer om 
høyere utdanning, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling. 
 
3.2.M-4 Det er flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i regionen. 
 
3.2.M-5 Vi har utviklet næringsklynger basert på kompetanse. 
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Kultur: 
 
3.2.M-6 Det er attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene. 
 
3.2.M-7 Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud. 
 
3.2.M-8 Vi har attraktive kulturbegivenheter og arrangementer. 
 
3.2.M-9 Fredrikstad har et godt ry som arrangørby. 
 
3.2.M-10 Det er et synlig og levende studentmiljø i byen. 
 
3.2.M-11 Vi Løfter fram vår fremste kulturarv. 
 
3.2.M-12 Vi har gode hovedidrettsanlegg som er tilgjengelig for alle. 
 
3.2.M-13 Vi har gode arenaer for kulturbaserte opplevelser, for eksempel Aktivitetsbyen Gamle 
Fredrikstad og fylkesscene. 
 

Klima: 
 
3.2.M-14 Vi har et attraktivt sentrumsområde med flere grønne lunger og tilgjengelighet for alle. 
 
3.2.M-15 Det er vakker og tiltrekkende byutvikling langs elven. 
 

Andre faglige mål: 
 
3.2.M-16 Fredrikstads omdømme som den sjarmerende byen ved Glommas utløp, er forsterket. 
 
3.2.M-17 Det er en stolt befolkning som føler for byen sin og stadig fostrer gode krefter innen idrett og 
kultur. 
 
3.2.M-18 Vi er kjent som imøtekommende, inkluderende og lite selvhøytidelig folkeferd. 
 
3.2.M-19 Studentvennlig by der studentlivet setter sitt preg på byen. 
 
3.2.M-20 Byen de unge vil og kan vende hjem til. 
 
3.2.M-21 Vi har varierte og levende lokalsamfunn, og attraktive friluftsområder rundt byen. 
 
3.2.M-22 I sentrum går handel og kultur hånd i hånd, og byhistorien er godt synlig. 
 
3.2.M-23 Det er godt med besøk til Gamlebyen med Kongsten fort og Isegran. 
 
3.2.M-24 Sammenhengende urbant rekreasjonsområde (brygge) er utviklet langs Vesterelven fra 
Gamlebyen til FMV-området. 
 
3.2.M-25 Regionen er kjent for sine mange fornminner og rikholdige kulturarv. 
 

 
 
3.3 Verdiskaping og næringsliv 

Kunnskap: 
 
3.3.M-1 Arbeidsplassene er basert på kunnskap, innovasjon og teknologisk utvikling. 
 
3.3.M-2 Vi har en kunnskapsbasert næringsutvikling. Vi har sterke fagmiljøer i Østfold som er viktig å 
bruke og utvikle også i verdiskapingssammenheng. 
 
 



 

 

3.3.M-3 Vi er en studentby med en tydelig satsing på utdanning og kompetanse, og har arbeidsplasser 
også for de med høy utdanning. Vi er en attraktiv by å arbeide og bo i, også etter endt utdanning. 
 
3.3.M-4 Det er samarbeid på flere fronter: Næringsliv og kunnskapsmiljøer innen egen kommune, 
regionalt og internasjonalt samt offentlig og privat samhandling. 
 
3.3.M-5 Vi er gode på å bruke eksisterende støtteordninger til å fremme gode prosjekter som inkluderer 
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektene gjøres kjent og bidrar til å øke byens 
attraktivitet. 
 
3.3.M-6 Helse er et næringsmessig satsingsområde. Her bygger vi også på kompetansemiljøet på 
høgskolen. 
 

Kultur: 
 
3.3.M-7 Fredrikstad har en tydelig posisjon i forhold til hovedstaden. Nedre Glommaregionen fremstår 
som et godt alternativ, og med egen styrke og attraksjon i de unike miljøene som finnes her. 
 
3.3.M-8 Gjennom kulturbasert næringsutvikling gjøres Fredrikstads attraksjoner enda mer spennende og 
tilgjengelige for innbyggere, fremtidige tilflyttere og turister. 
 
3.3.M-9 Vi fortsetter å arbeide fram prosjekter innenfor opplevelsesøkonomien. Elementer her er blant 
annet kulturminner og Ytre Hvaler Nasjonalpark. 
 

Klima: 
 
3.3.M-10 Næringslivet arbeider i tråd med anerkjente miljømål. 
 

Andre faglige mål: 
 
3.3.M-11 Fredrikstad har en økning i antall arbeidsplasser som er relativt sett sterkere enn 
befolkningsveksten. SSBs sysselsettingsstatistikk legges til grunn. 
 
3.3.M-12 Nyttetrafikken opplever god framkommelighet på hovedvegnettet. 
 

 
 
3.4 Tjenester til befolkningen 

Kunnskap: 
 
3.4.M-1 Barn og unge i Fredrikstad har trygge og gode oppvekstvilkår. 
 
3.4.M-2 Det faglige nivået i barnehage og skolen er hevet. 
 
3.4.M-3 En større andel av befolkningen har høyere utdanning. 
 
3.4.M-4 Vi har rekruttert flere faggrupper og sørget for at omsorgstjenesten har fått en større faglig 
bredde. 
 

Kultur: 
 
3.4.M-5 Vi har et stadig tryggere, sikrere og vakrere Fredrikstad. 
 

Klima: 
 
3.4.M-6 De tekniske tjenester utvikles i tråd med samfunnet rundt oss. Ledningsnettet fornyes i henhold 
til hovedplan for vann og avløp. 
 
 
 



 

 

Andre faglige mål: 
 
3.4.M-7 Tjenestetilbudene generelt, og helse- og omsorgstjenestene spesielt, har i tilbudet vektlagt 
nødvendig bistand til egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 
og deltakelse i Fredrikstad-samfunnet. 
 
3.4.M-8 Vi har smarte og moderne modeller for tjenesteytingen som bygger på tidlig innsats og 
likeverdig deltakelse gjennom partnerskap med brukere og mellom alle tjenestenivåer. 
 
3.4.M-9 Kapasiteten på helse- og omsorgstilbudet er tilpasset den økte etterspørselen og tilbudet har 
fått en tydeligere dreining mot forebyggende og helsefremmende innsats. 
 
3.4.M-10 Det opprettholdes en tilfredsstillende kvalitet på bygningsmassen slik at unge og gamle som 
tilbringer tid i våre bygg opplever byggene som rene og inspirerende steder å være. På den måten 
opplever de også å bli verdsatt av samfunnet. 
 
3.4.M-11 Teknisk infrastruktur vedlikeholdes og medvirker til at befolkningen trives og føler seg verdsatt, 
og at kapitalverdien ivaretas og ikke forfaller. 
 

 
 
3.5 Klima og miljø 

Kunnskap: 
 
3.5.M-1 Kommunen, næringslivet og befolkningen har økt kunnskap om miljøutfordringene, og tar 
miljøhensyn i det daglige liv. 
 
3.5.M-2 Vi tilegner oss kunnskap og erfaringer med energieffektive bygninger, gjennom 1 til 2 
pilotprosjekter i Framtidens byer. 
 
3.5.M-3 Miljø – og samfunnsdata for Fredrikstad er tilgjengelig på nettet. 
 

Kultur: 
 
3.5.M-4 Samarbeider med kulturaktører i forbindelse med arrangementer og informasjonstiltak. 
 
3.5.M-5 Det er økt fokus på Grønn turisme og Grønne Opplevelser. 
 
3.5.M-6 Akademiet, og et framtididg nordisk senter for forskning og utdanning innen scenekunst, bidrar 
til kreative perspektiver og innfallsvinkler for å løse klimautfordringene. 
 

Klima: 
 
3.5.M-7 Lokaliseringen av utbyggingsarealer og prioritering av infrastrukturtiltak gjøres ut fra en 
samordnet areal- og transportplanlegging der målet er å redusere behovet for transportarbeid, 
energibruk og en effektiv arealutnyttelse. 
 
3.5.M-8 Klimagassutslipp er redusert. 
 
3.5.M-9 Det er økt bruk av miljøvennligere energi. 
 
3.5.M-10 Kommunen står godt rustet til å kunne håndtere de neste 50 - 100 års klimaendringer. 
 
3.5.M-11 Lokalsamfunnene sikres utviklingsmuligheter, samtidig som bysentrum utvikles til å bli 
mangfoldig og trygt, samt konkurransekraftig i forhold til både næring og kulturopplevelser. 
 
3.5.M-12 Grønnstrukturer og naturlandskap som er viktig for friluftsliv og biologisk mangfold ivaretas, 
både langs kysten og i innlandet. 
 
 



 

 

3.5.M-13 Det er enklere å være miljøbevisst. Samfunnsaktørene har tilrettelagt for dette, innenfor sine 
beslutningsområder. 
 
3.5.M-14 Alle samfunnsaktørene tar et selvstendig miljøansvar, og for å redusere utslippene av 
klimagasser. 
 
3.5.M-15 Alle parter bidrar til at avfallsmengdene generelt og forurensende avfall spesielt reduseres. 
 
3.5.M-16 Forbruket av ikke-fornybare ressurser minker. 
 
3.5.M-17 Å ta miljøhensyn oppleves av folk som meningsfylt og gir grunnlag for økt livskvalitet og helse. 
 
3.5.M-18 Det er økt bruk av sykkel. 
 
3.5.M-19 Flere virksomheter blir miljøfyrtårn. 50% av kommunens egne virksomheter blir sertifisert som 
Miljøfyrtårn innen 2014. 
 

 
 
3.6 Infrastruktur og arealstrategi 

Kunnskap: 
 
3.6.M-1 Høyskolemiljøet i byen forsterkes og videreutvikles samtidig som det legges til rette for 
kunnskapsbasert næringsutvikling. 
 
3.6.M-2 Vi benytter resultater fra forskning og erfaring til å forbedre våre planer og beslutningsgrunnlag. 
 
3.6.M-3 Fredrikstad er en arena for innovasjon og nyskapning, og attraktiv for nye innbyggere og 
virksomheter. Det tilrettelegges arealer og infrastruktur for en vekst og utvikling innen kunnskapsbasert 
næring og høyskolemiljøet. 
 

Kultur: 
 
3.6.M-4 Gjennom en god arealpolitikk gir vi økt vern av våre kulturminner og kulturmiljøer. Dette er en 
viktig del av vår kulturarv og identitet som vi ønsker å bevare og videreutvikle med sikte på å oppnå en 
helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
 
3.6.M-5 Gjennom vitalisering og utvikling av bysentrum legger vi til rette for at dette blir en arena for 
kulturliv. 
 

Klima: 
 
3.6.M-6 Næringslivet har tjenlige arealer med et egnet og tilstrekkelig transportsystem. Elementene i 
Fredrikstadpakken er realisert, inkludert dobbeltsporet jernbane. 
 
3.6.M-7 Teknisk infrastrukturen er tilpasset til byens behov gjennom bedre kollektivtransportløsninger og 
et godt gang/sykkelveinett. 
 
3.6.M-8 Det er en høyere arealutnyttelse og en høyere totalkvalitet i byen og i våre tettsteder, og 
områdene er mer attraktive. 
 
3.6.M-9 Naturressursene, det biologiske mangfoldet og økosystemene er sikret i sin helhet. 
 
3.6.M-10 Kulturlandskapet og kystlandskapet er tilgjengelig og har bedre kvaliteten. 
 



 

 

Rammefinansierte investeringer                              
Tall i millioner kroner Sum 2017  2018     2019    2020     2021   

  Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto Brutto Tilsk Netto 

                           

Sentrale investeringer                           

IT- sentrale investeringer  25,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Eget nett II 5,5 5,5 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 
Mobilt strømaggregat- beredskap/Nedre Glomma 
ROS 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trådløst nettverk 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Elektronisk eiendomsarkiv 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SvarInn/Skannere Byarkivet 1,3 1,3 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 
Konkurransegj.føringsverktøy og 
kontraktsadm.verktøy  0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Innkjøpsanalyseverktøy 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum Sentrale investeringer 61,0 61,0 7,6 0,0 7,6 24,5 0,0 24,5 16,3 0,0 16,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 

                          

Kultur, miljø og byutvikling                          

Arena Fredrikstad 616,7 591,7 2,0 0,0 2,0 10,3 0,0 10,3 72,0 0,0 72,0 266,3 0,0 266,3 266,3 25,0 241,3 

Usikre anslag:                         

Blå Grotte   36,0 27,4 0,0 0,0 0,0 36,0 8,6 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Flerbrukshall Trosvik skole (2 mill fra 2017, tot 37,2 
mill) 36,2 36,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 5,1 0,0 5,1 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 
Ridesenter Bekkevold (1 mill kr fra 2016, tot 39,9 
mill) 38,9 28,6 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 25,3 0,0 25,3 9,4 10,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 

Kunstgressbaner 48,8 30,6 2,0 0,0 2,0 27,7 8,2 19,5 19,1 10,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tårnet på Isegran 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 782,5 720,4 5,0 0,0 5,0 85,2 16,8 68,4 121,5 10,0 111,5 304,6 10,3 294,3 266,3 25,0 241,3 

                          

Teknisk drift                         

- Formålsbygg                         

Strategisk eiendomsutvikling  11,5 11,5 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

Byggutvikling 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

ENØK 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

Legionellatiltak/radonsanering 2,5 2,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

Prosjektering formålsbygg 11,0 11,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Universell utforming av skoler og barnehager  16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 

Paviljonger skole 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bh/skole 23,0 23,0 2,0 0,0 2,0 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Inneklima / rehab. skole/bhg 26,9 26,9 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,9 0,0 3,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Rehabilitering og brannpålegg 65,0 65,0 7,0 0,0 7,0 17,0 0,0 17,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 17,0 0,0 17,0 

Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nytt kafebygg Foten (tot 13 mill kr) 8,7 8,7 3,6 0,0 3,6 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

VEDLEGG 2 



 

 

Tall i millioner kroner Sum 2017  2018     2019    2020     2021   

  Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto Brutto Tilsk Netto 

Usikre anslag:                         

Møllehjulet Isegran 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Villa Lykkeberg (tot 4,2 mill kr) 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oppgradering Gamlebyen fengsel 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                          

- Infrastruktur, samferdsel mm                         

Biler, maskiner 60,3 60,3 9,7 0,0 9,7 14,5 0,0 14,5 13,9 0,0 13,9 12,2 0,0 12,2 10,0 0,0 10,0 

Elvebredder, kaier, brygger, broer med mer 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

Parker, grøntområder og lekeplasser 26,0 24,8 4,8 1,2 3,6 6,4 0,0 6,4 10,8 0,0 10,8 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

Gatelys 58,0 58,0 3,0 0,0 3,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 17,0 0,0 17,0 13,0 0,0 13,0 

Trafikksikring 24,0 16,0 6,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 

Nyasfaltering av veier  77,5 77,5 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 

Sykkelplan (rest pr 2017 10 mill kr) 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 

Åledalslinjen reguleringsplan 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny motor Skjærgårdstjenesten 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny motor gamle ferger 3,0 3,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Usikre anslag:                         

Ny elektrisk ferje 21,1 17,6 0,5 0,0 0,5 20,6 3,5 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nytt stupetårn Foten 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trondalsbassenget  1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dampskipsbrygga, opprusting av plassen (tot 22 mill 
kr) 21,3 21,3 0,5 0,0 0,5 12,0 0,0 12,0 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehabilitering Molvigkaia (tot 10,1 mill kr) 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny bro Isegran 12,0 12,0 1,0 0,0 1,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opprustning av veier Solviken 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehabilitering Gressvik fergested 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lettbåt 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Floaveien (2 mill fra 2012) 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P-plasser Elingaard 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum Seksjon for teknisk drift 638,8 626,1 62,8 3,2 59,6 181,7 3,5 178,2 144,1 2,0 142,1 125,7 2,0 123,7 124,5 2,0 122,5 

                          

Helse og velferd                          

Utstyr helse og velferd 14,5 14,5 2,5 0,0 2,5 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Velferdsteknologi 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 

Vaskeri (tot 43,6 mill kr) 37,6 37,6 30,5 0,0 30,5 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Østsiden sykehjem fase 2 (tot 195 mill kr) 191,0 108,0 41,0 0,0 41,0 113,0 0,0 113,0 37,0 83,0 -46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Usikre anslag:                            

Sykehjem - utbygging og rehabilitering 916,0 711,5 8,0 0,0 8,0 7,6 0,0 7,6 196,9 13,8 183,1 311,5 27,5 284,0 392,0 163,2 228,8 

Personalbaser bofellesskap 18,4 18,4 8,0 0,0 8,0 2,9 0,0 2,9 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 

Furutun rehabilitering og tomt (erstatn. Kiæråsen) 59,0 59,0 8,0 0,0 8,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 NAV-bygg - innventar og utstyr 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum Seksjon for helse og velferd 1 275,5 988,0 98,0 0,0 98,0 201,1 0,0 201,1 246,9 96,8 150,1 324,5 27,5 297,0 405,0 163,2 241,8 



 

 

Tall i millioner kroner Sum 2017  2018     2019    2020     2021   

  Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto Brutto Tilsk Netto 

Utdanning og oppvekst                           

Inventar elevtallsøkning  5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

IKT - investeringer skole og barnehage  50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Gudeberg og ny Råkollen skole (tot 213,3 mill kr) 205,3 205,3 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 38,3 0,0 38,3 95,0 0,0 95,0 70,0 0,0 70,0 

Trosvik skole (tot 176 mill kr) 173,0 173,0 1,0 0,0 1,0 91,0 0,0 91,0 70,0 0,0 70,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

Tilbygg og rehab Gressvik u.skole (tot 46,7 mill kr) 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 22,5 16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Usikre anslag:                         

Trollstua barnehage 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging Ambjørnrød 41,0 41,0 1,0 0,0 1,0 11,0 0,0 11,0 24,0 0,0 24,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging Haugeåsen 35,0 35,0 4,1 0,0 4,1 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rolvsøy barnehage 34,9 34,9 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 16,4 0,0 16,4 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 

Rød skole (Kråkerøy) 70,0 70,0 2,1 0,0 2,1 5,0 0,0 5,0 31,4 0,0 31,4 31,5 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 

Lunde skole (tot 150 mill kr) 147,0 147,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 50,0 0,0 50,0 87,0 0,0 87,0 0,0 0,0 0,0 

Torp skole 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Begby skole 69,1 69,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,1 0,0 5,1 62,9 0,0 62,9 0,0 0,0 0,0 

Borge skole (tot 56,8 mill kr) 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 27,8 0,0 27,8 

Møllehjulet Kvernhuset u.skole 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9,3 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum Seksjon for utdanning og oppvekst 961,9 961,9 20,2 0,0 20,2 204,5 0,0 204,5 272,7 0,0 272,7 355,8 0,0 355,8 108,8 0,0 108,8 

                          

Kirken                         

Ramme  50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

Restfinansiering Østre Fredrikstad gravlund  7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum kirken 57,0 57,0 10,0 0,0 10,0 16,0 0,0 16,0 15,0 0,0 15,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

                         

Sum investeringer innenfor frie inntekter 3 776,7 3 414,4 203,6 3,2 200,4 712,9 20,3 692,6 816,5 108,8 707,7 1 128,9 39,8 1 089,1 922,8 190,2 732,6 

                  
                  
Selvfinansierende investeringer                   
Tall i millioner kroner Sum 2017   2018     2019     2020     2021   

  Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto Brutto Tilsk Netto 

                                    

Vann, avløp,  renovasjon, feier, slam                         

Vann  255,2 255,2 28,0 0,8 28,0 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 

Avløp  358,8 358,8 18,0 1,2 18,0 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 

Ledningsnett Frevar (avløp) 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fellesinvesteringer VA 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 1,8 0,0 1,8 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 2,0 

Renovasjon 43,1 43,1 2,3 0,0 2,3 17,2 0,0 17,2 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 7,0 0,0 7,0 

Feier  0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nye lokaler feiervesenet 21,6 21,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 20,6 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 4,2 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum VARFS 758,2 758,2 52,8 2,0 50,8 225,4 0,0 225,4 172,7 0,0 172,7 156,3 0,0 156,3 151,0 0,0 151,0 



 

 

Tall i millioner kroner Sum 2017  2018     2019    2020     2021   

  Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto  Brutto  Tilsk  Netto Brutto Tilsk Netto 

                          

Teknisk drift                         

Parkeringstekniske løsninger 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging automater til billettløs betaling 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Div teknisk 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

                            

Eiendomsutvikling                          

Næringsarealer, TD 1,5 1,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 

Boligarealer, TD 54,1 52,1 10,5 0,0 10,5 8,5 0,0 8,5 28,5 0,0 28,5 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 3,3 

Sum  55,6 53,6 10,8 0,0 10,8 8,8 0,0 8,8 28,8 0,0 28,8 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 

                            

Boligstrategi                         

Nybygg og kjøpsramme, TD 439,2 357,8 97,4 15,8 81,6 96,9 12,1 84,8 103,1 25,7 77,4 94,8 19,4 75,4 47,0 8,4 38,6 

Sum  439,2 357,8 97,4 15,8 81,6 96,9 12,1 84,8 103,1 25,7 77,4 94,8 19,4 75,4 47,0 8,4 38,6 

                         

Sum selvfinansierte 1 258,7 1 175,3 161,0 17,8 143,2 333,8 12,1 321,7 305,6 25,7 279,9 255,7 19,4 236,3 202,6 8,4 194,2 

 



 

 

 

VEDLEGG 3 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

Vedlegg 4 Oversikt låneportefølje per 17.10.2017  
      

ISIN/lånenummer og lånegiver Referansenr Forfallsdato Restgjeld Rentevilkår neste renteregulering 

Flytende lån p.t.-vilkår           

Fredrikstad - KBN - P.t rente 20100637.B  08.10.2038              131 489 130                  1,50    

                131 489 130          

Lån Husbanken           

Fredrikstad - HB - Flytende 11520509.40  21.12.2012                37 500 000                  1,60    

Fredrikstad - HB - Fast 2,88 % 11/21 11513011.40  01.10.2010                44 117 644                  2,88   01.11.2021 

Fredrikstad - HB - Fast 2,87 % 11/21 11516864.10  24.02.2011                70 500 000                  2,87   01.11.2021 

Fredrikstad - HB - Fast 2,67 % 12/22 11516864.40  01.09.2011                71 280 988                  2,67   01.03.2022 

Fredrikstad - HB - Fast 2,38 % 12/32 11520509.10  19.03.2012                36 554 513                  2,38   01.09.2032 

Fredrikstad - HB - Fast 2,29 % 12/22 11503561.10  01.10.2009                35 929 398                  2,29   01.09.2022 

Fredrikstad - HB - Flytende 11528671  05.05.2014                27 000 000                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11528671.20  18.09.2014                30 000 000                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11505316.20F  03.11.2014                27 727 258                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11505867.10F  03.11.2014                34 850 076                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11507753.20F  03.11.2014                17 216 245                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11513011.19.B  03.08.2015                37 444 490                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11495341.10.B  01.01.2016                35 095 370                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11498027.10.B  01.01.2016                26 315 780                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11508899.10.B  01.01.2016                39 953 601                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11508899.40.B  01.01.2016                14 589 711                  1,60    

Fredrikstad - HB - Startlån 11520509.30.B  01.12.2016                75 000 000                  1,38   01.12.2019 

Fredrikstad - HB - Startlån 11524019.10.B  01.12.2016                75 000 000                  1,39   01.12.2019 

Fredrikstad - HB - Startlån 11532055.10.B  01.12.2016                90 300 000                  1,39   01.12.2019 

Fredrikstad - HB - Flytende 11535038.10  16.06.2016                41 682 666                  1,60    

Fredrikstad - HB - Flytende 11537564.10  21.04.2017                80 000 000                  1,60    

                948 057 740          

ISIN/lånenummer og lånegiver Referansenr Forfallsdato Restgjeld  Rentevilkår  neste renteregulering 



 

 

Lån verdipapirmarkedet           

Fredrikstad-SP1M -Obligasjon-Forfall 15.01.18 NO0010670094  15.01.2018              240 000 000                  2,87   15.01.2018 

Fredrikstad - OBL - Fast 3,085% - 22.10.18 NO0010692114  22.10.2018              290 000 000                  3,09   21.10.2018 

Fredrikstad - DBM - Fast 2,36 - 22.07.19 NO0010715204  22.07.2019              270 000 000                  2,36   22.07.2019 

Fredrikstad - DNB - Fast 5 år - 18.11.19 NO0010724222  18.11.2019              220 000 000                  2,07   18.11.2019 

Fredrikstad - Danske - Fast 4ÅR - 08.01.20 NO0010755135  08.01.2020              300 000 000                  1,64   08.01.2020 

Fredrikstad - DNB - Fast 5ÅR - 1.795% - 27.10.21 NO0010777576  27.10.2021              381 000 000                  1,80   27.10.2021 

Fredrikstad - DNB - SRT 12MND - 30.10.17 NO0010777873  30.10.2017              145 000 000                  1,30   30.10.2017 

Fredrikstad - HCM - SRT 12MND - 20.04.18 NO0010791411  20.04.2018              232 000 000                  1,24   20.04.2018 

Fredrikstad - DNB - FAST 5ÅR - 19.05.22 NO0010793532  19.05.2022              451 300 000                  1,92   19.05.2022 

Fredrikstad - DNB - SRT 12mnd 14.09.2018 NO0010806102  14.09.2018              240 000 000                  1,06   14.09.2018 

            2 769 300 000    

      

Lån Kommunalbanken           

Fredrikstad - KBN - Fastrente - 5 ÅR - 04.03.20 20150115  04.03.2020              262 000 000                  1,61   04.03.2020 

Fredrikstad - KBN - Fast 3ÅR . 08.01.19 20160011  08.01.2019              270 000 000                  1,53   08.01.2019 

Fredrikstad - KBN - Fast 5 ÅR - 17.03.21 20160148  17.03.2021              208 000 000                  1,86   17.03.2021 

Fredrikstad - KBN - Fast 5ÅR - 06.04.21 20160174  06.04.2021              170 000 000                  1,72   06.04.2021 

      

Fredrikstad - KBN - Fast 3ÅR - 29.10.18 20150517  29.10.2018              240 000 000                  1,56   29.10.2018 

Fredrikstad - KBN - SRT 12MND - 12.06.18 20170312  12.06.2018              350 000 000                  1,16   12.06.2018 

Fredrikstad - KBN - Fastrente 5ÅR - 17.06.20 20150276  17.06.2015              257 000 000  2,055  17.06.2020 

            1 757 000 000    

      

Lån KLP           

Fredrikstad - KLP - Fast 2,79 % - 30.10.17 8317.53.14744  30.10.2017              192 000 000                  2,79   30.10.2017 

Fredrikstad - KLP - Fastrente 5 ÅR - 14.09.20 8317.54.06738  14.09.2020              224 000 000                  1,90   14.09.2020 

                416 000 000    



 

 

 

     
Budsjettskjema 1A - drift     

  Budsjett Justert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 

  2018 okt 2017 2017 2016 

Skatt på inntekt og formue  2 041 683 000,00   1 895 330 000,00           1 894 571 000,00   1 889 900 425,46  

Ordinært rammetilskudd  2 107 857 000,00   2 077 816 000,00           2 079 428 000,00   1 973 670 266,00  

Skatt på eiendom     259 630 000,00      249 953 000,00              249 953 000,00      242 107 441,49  

Andre direkte eller indirekte skatter                           -                              -                                      -                              -    

Andre generelle statstilskudd       16 935 000,00        17 593 000,00                17 593 000,00        18 194 299,00  

Sum frie disponible inntekter  4 426 105 000,00   4 240 692 000,00           4 241 545 000,00   4 123 872 431,95  

     
Renteinntekter og utbytte       42 600 000,00        35 500 000,00                35 500 000,00        34 574 187,00  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)       29 316 000,00        28 654 000,00                28 654 000,00        38 544 725,25  

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.     122 428 000,00      130 184 000,00              130 784 000,00      122 359 980,06  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                           -                              -                                      -            1 069 752,00  

Avdrag på lån     238 610 000,00      248 813 000,00              248 813 000,00      216 366 542,00  

Netto finansinnt./utg.    -289 122 000,00     -314 843 000,00             -315 443 000,00     -266 677 361,81  

     
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk                           -                              -                                      -                              -    

Til ubundne avsetninger         7 665 000,00      160 391 000,00                  9 050 000,00        63 216 415,23  

Til bundne avsetninger                           -                              -                                      -                              -    

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk                           -        151 341 000,00                                    -          51 705 415,23  

Bruk av ubundne avsetninger                           -          41 063 000,00                  2 600 000,00        26 739 663,00  

Bruk av bundne avsetninger                           -                                       -                              -    

Netto avsetninger        -7 665 000,00        32 013 000,00                 -6 450 000,00        15 228 663,00  

     
Overført til investeringsbudsjettet       15 000 000,00          7 000 000,00                  7 000 000,00                            -    

Til fordeling drift  4 114 318 000,00   3 950 862 000,00           3 912 652 000,00   3 872 423 733,14  

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  4 114 318 000,00   3 950 862 000,00           3 912 652 000,00   3 721 083 466,44  

Mer/mindreforbruk                           -                              -                                      -        151 340 266,70  

 
 
 

      

Budsjettskjema 1B     

   Budsjett   Justert budsjett  Opprinnelig budsjett      Regnskap   

 Seksjoner/tjenesteområder  2018 okt. 2017 2017 2016 

 Politisk og administrativ ledelse               19 779 000,00               18 390 000,00               19 518 000,00               17 028 750,32  

 Økonomi og organisasjonsutvikling             172 976 000,00             168 137 000,00             166 754 000,00             159 709 190,54  

 ØKUS (nettoramme = 0) Tall Ship Races                                      -                                        -                                        -                   1 454 101,00  

 Kultur, miljø og byutvikling             156 880 000,00             168 481 000,00             151 522 000,00             150 315 995,55  

 Teknisk drift             422 993 000,00             404 563 000,00             396 009 000,00             393 768 974,06  

 Utdanning og oppvekst         1 575 063 000,00         1 516 394 000,00         1 516 283 000,00         1 498 704 427,73  

 Helse og velferd         1 783 441 000,00         1 682 965 000,00         1 671 458 000,00         1 558 287 957,55  

 Kirken               42 086 000,00               40 480 000,00               40 480 000,00               38 062 000,00  

 Andre trossamfunn                 6 000 000,00                 5 837 000,00                 5 939 000,00                 5 770 143,00  

 Felles ansvar regnskap (899001)              -64 900 000,00              -54 385 000,00              -55 311 000,00              -99 892 073,31  

 Over- og underskuddsansvar                                      -                                        -                                        -                  -2 126 000,00  

 Sum fordelt i drift (til skjema 1a)         4 114 318 000,00         3 950 862 000,00         3 912 652 000,00         3 721 083 466,44  

 
  

VEDLEGG 5 



 

 

Hovedoversikt drift Kostra     

          

  Budsjett 2018 Just. budsj. 2017 Oppr. budsj. 2017 Regnskap 2016 

Driftsinntekter     

Brukerbetalinger 193 082 000,00 183 397 000,00 186 520 000,00 177 997 056,74 

Andre salgs- og leieinntekter 648 260 000,00 613 807 000,00 623 551 000,00 599 901 111,32 

Overføringer med krav til motytelse 528 294 000,00 504 418 000,00 484 921 000,00 606 091 995,51 

Rammetilskudd 2 107 857 000,00 2 077 816 000,00 2 080 284 000,00 1 973 670 266,00 

Andre statlige overføringer 233 296 000,00 259 338 000,00 217 018 000,00 230 888 032,10 

Andre overføringer 15 921 000,00 17 326 000,00 16 865 000,00 20 905 270,71 

Skatt på inntekt og formue 2 041 683 000,00 1 895 330 000,00 1 894 571 000,00 1 889 900 425,46 

Eiendomsskatt 259 630 000,00 249 953 000,00 249 953 000,00 242 107 441,49 

Andre direkte og indirekte skatter 
                            
-                                  -    

                            
-    

Sum driftsinntekter 6 028 023 000,00 5 801 385 000,00 5 753 683 000,00 5 741 461 599,33 

     

Driftsutgifter     

Lønnsutgifter 3 072 104 000,00 2 956 684 000,00 2 924 681 000,00 2 856 126 330,26 

Sosiale utgifter 907 541 000,00 865 273 000,00 862 252 000,00 769 319 723,53 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 022 932 000,00 994 995 000,00 958 354 000,00 906 313 082,51 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 694 909 000,00 674 864 000,00 651 408 000,00 681 862 915,62 

Overføringer 380 779 000,00 372 726 000,00 364 161 000,00 365 048 067,21 

Avskrivninger 
                            
-                                  -                                 -    293 887 070,00 

Fordelte utgifter -354 241 000,00 -343 783 000,00 -329 923 000,00 -228 094 276,48 

Sum driftsutgifter 5 724 024 000,00 5 520 759 000,00 5 430 933 000,00 5 644 462 912,65 

     

Brutto driftsresultat 303 999 000,00 280 626 000,00 322 750 000,00 96 998 686,68 

     

     

Finansinntekter     

Renteinntekter og utbytte 43 520 000,00 36 783 000,00 36 783 000,00 35 877 268,35 
Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 29 316 000,00 28 654 000,00 28 654 000,00 38 544 725,25 

Mottatte avdrag på utlån 500 000,00 700 000,00 700 000,00 797 152,49 

Sum eksterne finansinntekter 73 336 000,00 66 137 000,00 66 137 000,00 75 219 146,09 

     

Finansutgifter     

Renteutgifter og låneomkostninger 122 428 000,00 130 201 000,00 130 801 000,00 122 361 952,69 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 
                            
-                                  -                                 -           1 069 752,00  

Avdragsutgifter 238 610 000,00 248 813 000,00 248 813 000,00 216 366 542,00 

Utlån 0,00 520 000,00 520 000,00 422 746,09 

Sum eksterne finansutgifter 361 038 000,00 379 534 000,00 380 134 000,00 340 220 992,78 

     

Resultat eksterne finanstransaksjoner -287 702 000,00 -313 397 000,00 -313 997 000,00 -265 001 846,69 

     

Motpost avskrivninger 
                            
-                                  -                                 -    293 887 070,00 

Netto driftsresultat 16 297 000,00 -32 771 000,00 8 753 000,00 125 883 909,99 



 

 

     

  Budsjett 2018 Just. budsj. 20117 Oppr. budsj. 2017 Regnskap 2016 

Interne finanstransaksjoner     

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 
                            

-         151 341 000,00                               -         51 705 415,23  

Bruk av disposisjonsfond 
           375 

000,00         41 063 000,00          2 600 000,00       28 865 663,00  

Bruk av bundne fond        7 334 000,00  16 617 000,00         6 614 000,00  36 148 205,18 

Sum bruk av avsetninger 7 709 000,00 209 021 000,00 9 214 000,00 116 719 283,41 

     

Overført til investeringsregnskapet      16 341 000,00  8 987 000,00         8 294 000,00  3 940 000,00 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 
                            

-                                  -                                 -    
                            

-    

Avsetninger til disposisjonsfond        7 665 000,00  160 391 000,00         9 050 000,00  64 716 415,23 

Avsetninger til bundne fond 
                            

-    6 872 000,00             623 000,00  22 606 511,47 

Sum avsetninger 24 006 000,00 176 250 000,00 17 967 000,00 91 262 926,70 

     

     

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 
                            

-                                  -                                 -       151 340 266,70  

     
 

  



 

 

 

Budsjettskjema 2A - investering     

  Budsjett 2018 Just. budsjett 2017 Oppr. budsjett 2017 Regnskap 2016 

     

Investeringer i anleggsmidler  1 046 800 000,00         727 578 000,00          710 200 000,00   527 363 442,60  

Utlån og forskutteringer      150 000 000,00         113 553 000,00            80 000 000,00   114 198 009,40  

Kjøp av aksjer og andeler        17 600 000,00           16 000 000,00            16 000 000,00      14 464 353,00  

Avdrag på lån        38 000 000,00           30 305 000,00            30 305 000,00      90 328 230,00  

Dekning av tidligere års udekket                               -                                    -                                     -                               -    

Avsetninger        29 200 000,00              7 742 000,00               3 200 000,00      90 664 477,77  

Årets finansieringsbehov  1 281 600 000,00         895 178 000,00          839 705 000,00   837 018 512,77  

     

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler      994 797 000,00         576 012 000,00          645 986 000,00   500 806 854,73  

Inntekter fra salg av anleggsmidler        30 000 000,00           35 945 000,00               4 000 000,00      33 546 281,99  

Tilskudd til investeringer        32 400 000,00           65 653 000,00            40 200 000,00      36 458 602,00  

Kompensasjon for merverdiavgift      127 462 000,00           65 109 000,00            82 920 000,00      59 366 588,91  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner        38 000 000,00           30 305 000,00            30 305 000,00   103 419 491,66  

Andre inntekter          2 000 000,00           27 000 000,00               2 000 000,00        9 164 708,48  

Sum ekstern finansiering  1 224 659 000,00         800 024 000,00          805 411 000,00   742 762 527,77  

     

Overført fra driftsbudsjettet        16 341 000,00              8 792 000,00               8 294 000,00        3 940 000,00  

Bruk av tidligere års udisponert                               -                                    -                                     -                               -    

Bruk av avsetninger        40 600 000,00           86 362 000,00            26 000 000,00      90 315 985,00  

Sum finansiering  1 281 600 000,00         895 178 000,00          839 705 000,00   837 018 512,77  

     

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  



 

 

 

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet 2017     

  
Budsjett  

2018 
Just. budsj.  

2017 
Oppr. budsj. 

2017 
Regnskap 

2016 

Administrasjon og fellesutgifter  56 000 000,00 53 317 000,00 76 400 000,00 16 242 880,37 

Oppveksttjenester  222 900 000,00 56 593 000,00 86 500 000,00 87 505 867,13 

Omsorgstjenester  179 100 000,00 133 218 000,00 170 300 000,00 72 174 411,88 

Helse- og sosiale tjenester  108 900 000,00 67 224 000,00 77 300 000,00 37 955 742,24 

Næringsområder og miljø 11 800 000,00 64 167 000,00 3 800 000,00 1 297 354,55 

Boligområder 8 500 000,00 28 156 000,00 10 000 000,00 1 075 798,15 

Kultur  91 300 000,00 55 615 000,00 29 200 000,00 90 904 450,60 

Kirke  16 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 8 809 386,00 

Vann, avløp og renovasjon  224 400 000,00 171 932 000,00 155 000 000,00 139 164 238,95 

Samferdsel og andre tekniske tjenester  127 900 000,00 75 056 000,00 91 700 000,00 72 233 312,73 

Sum investeringsutgifter  1 046 800 000,00 715 278 000,00 710 200 000,00 527 363 442,60 

Avdrag på lån til videreutlån 38 000 000,00 30 305 000,00 30 305 000,00 90 328 230,00 

Utlån, kjøp av aksjer og andeler  167 600 000,00 141 853 000,00 96 000 000,00 128 662 362,40 

Dekning av tidligere års merforbruk i investering 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsatt til disposisjonsfond  0,00 0,00 0,00 0,00 

           ubundne investeringsfond  29 200 000,00 7 742 000,00 3 200 000,00 13 333 835,00 

           bundne investeringsfond  0,00 0,00 0,00 77 330 642,77 

Styrking av likviditetsreserven  0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum finansieringsbehov  1 281 600 000,00 895 178 000,00 839 705 000,00 837 018 512,77 

     

Overføring fra årets driftsregnskap  16 341 000,00 8 792 000,00 8 294 000,00 3 940 000,00 

MVA komp investeringer 127 462 000,00 65 109 000,00 82 920 000,00      59 366 588,91  

Tilskudd og refusjoner 32 400 000,00 65 653 000,00 40 200 000,00 44 266 544,61 

Salg av fast eiendom  30 000 000,00 35 945 000,00 4 000 000,00 33 197 387,94 

Andre inntekter  2 000 000,00 27 000 000,00 2 000 000,00 9 432 602,53 

Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler 38 000 000,00 30 305 000,00 30 305 000,00 95 692 549,05 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av disposisjonsfond  15 000 000,00 8 921 000,00 0,00 2 624 541,00 

        ubundne investeringsfond  25 600 000,00 76 891 000,00 26 000 000,00 17 823 391,00 

        bundne investeringsfond  0,00 550 000,00 0,00 69 868 053,00 

Bruk av likviditetsreserven  0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av lån  994 797 000,00 576 012 000,00 645 986 000,00 500 806 854,73 

Sum finansiering  1 281 600 000,00 895 178 000,00 839 705 000,00 837 018 512,77 

     

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

  



 

 

Hovedoversikt investering Kostra    

  Budsjett 2018 Just. budsj. 2017 Oppr. budsj. 2017 Regnskap 2016 

     

Inntekter     

Salg av driftsmidler og fast eiendom 30 000 000,00 35 945 000,00 4 000 000,00 33 465 281,99 

Andre salgsinntekter 2 000 000,00 27 000 000,00 2 000 000,00 9 122 033,86 

Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 7 807 942,61 

Kompensasjon for merverdiavgift 127 462 000,00 65 109 000,00 82 920 000,00 59 366 588,91 

Statlige overføringer 32 400 000,00 46 473 000,00 40 200 000,00 21 157 652,00 

Andre overføringer 0,00 19 180 000,00 0,00 15 300 950,00 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 42 674,62 

Sum inntekter 191 862 000,00 193 707 000,00 129 120 000,00 146 263 123,99 

     

Utgifter     

Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 15 383 260,59 

Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 904 770 000,00 650 010 000,00 617 220 000,00 443 813 593,10 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 

Overføringer 142 030 000,00 77 568 000,00 92 980 000,00 68 166 588,91 

Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum utgifter 1 046 800 000,00 727 578 000,00 710 200 000,00 527 363 442,60 

     

Finanstransaksjoner     

Avdrag på lån 38 000 000,00 30 305 000,00 30 305 000,00 90 328 230,00 

Utlån 150 000 000,00 113 553 000,00 80 000 000,00 114 198 009,40 

Kjøp av aksjer og andeler 17 600 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 14 464 353,00 

Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsatt til ubundne investeringsfond 29 200 000,00 7 742 000,00 3 200 000,00 13 333 835,00 

Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 77 330 642,77 

Sum finansieringstransaksjoner 234 800 000,00 167 600 000,00 129 505 000,00 309 655 070,17 

     

Finansieringsbehov 1 089 738 000,00 701 471 000,00 710 585 000,00 690 755 388,78 

Dekket slik:     

Bruk av lån 994 797 000,00 576 012 000,00 645 986 000,00 500 806 854,73 

Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 81 000,00 

Mottatte avdrag på utlån 38 000 000,00 30 305 000,00 30 305 000,00 95 611 549,05 

Overført fra driftsbudsjettet 16 341 000,00 8 792 000,00 8 294 000,00 3 940 000,00 

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av disposisjonsfond 15 000 000,00 8 921 000,00 0,00 2 624 541,00 

Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av ubundne investeringsfond 25 600 000,00 76 891 000,00 26 000 000,00 17 823 391,00 

Bruk av bundne investeringsfond 0,00 550 000,00 0,00 69 868 053,00 

Sum finansiering 1 089 738 000,00 701 471 000,00 710 585 000,00 690 755 388,78 

     

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Intern hovedoversikt budsjett 2018        
Tall i 1000 kroner 

Budsjett 2018 Justert budsjett okt. 2017 Regnskap 2016 

  Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto 

Frie inntekter             

Skatt  2 041 683 -2 041 683  1 895 330 -1 895 330  1 889 900 -1 889 900 

Eiendomsskatt  259 630 -259 630  249 953 -249 953  242 107 -242 107 

Rammetilskudd  2 107 857 -2 107 857  2 077 816 -2 077 816  1 973 670 -1 973 670 
   

  
  

  
  

  
Sum frie inntekter 0 4 409 170 -4 409 170 0 4 223 099 -4 223 099 0 4 105 678 -4 105 678 

             

Finansposter             

Utbytte  21 000 -21 000  15 000 -15 000  13 798 -13 798 

Renter 122 428 21 600 100 828 130 184 20 500 109 684 122 360 20 776 101 584 

Avdrag  238 610  238 610 248 813  248 813 216 367  216 367 

Tap/Gevinst finansielle omløpsmidler  29 316 -29 316  28 654 -28 654 1 070 38 545 -37 475 

Overføring fra FREVAR KF  8 000 -8 000  8 000 -8 000  7 500 -7 500 

Kompensasjonstilskudd  16 935 -16 935  17 593 -17 593  18 194 -18 194 

Kalkulatoriske inntektsposter -135 906  -135 906 -124 059  -124 059 -116 375  -116 375 
   

  
  

  
  

  
Netto kapitalkostnader 225 132 96 851 128 281 254 938 89 747 165 191 223 421 98 813 124 608 

             

Til disposisjon drift 225 132 4 506 021 -4 280 889 254 938 4 312 846 -4 057 908 223 421 4 204 491 -3 981 070 

             

Fellestjenester  102 721 1 050 101 671 244 963 192 404 52 559 381 509 372 755 8 754 

Kirken inkl. andre trossamfunn 48 086 0 48 086 46 419 0 46 419 43 832 0 43 832 

Politisk og adm. ledelse 19 919 140 19 779 18 580 190 18 390 17 493 464 17 029 

Økonomi og organisasjonsutvikling 229 571 56 595 172 976 222 663 54 526 168 137 218 517 58 808 159 709 

Tall ships races 0 0 0 0 0 0 1 454 0 1 454 

ØKUS 2 362 2 362 0 2 303 2 303 0 2 094 2 094 0 

Kultur, miljø og byutvikling 280 920 124 040 156 880 290 330 121 849 168 481 296 397 146 081 150 316 

Teknisk drift 1 085 473 662 480 422 993 1 033 366 628 803 404 563 1 028 164 634 395 393 769 

Utdanning og oppvekst 1 972 928 397 865 1 575 063 1 882 046 365 652 1 516 394 1 860 806 362 102 1 498 704 

Helse og velferd 2 528 811 745 370 1 783 441 2 453 818 770 853 1 682 965 2 265 720 707 432 1 558 288 
   

  
  

  
  

  
Sum tjenesteområder 6 270 791 1 989 902 4 280 889 6 194 488 2 136 580 4 057 908 6 115 986 2 284 131 3 831 856 

             

Over- og underskuddsansvar 0 0 0 0 0 0 0 2 126 -2 126 

             

Årets resultat 6 495 923 6 495 923 0 6 449 426 6 449 426 0 6 339 408 6 490 748 -151 340 

Note: 1) Positivt avvik = + og negativt avvik = -  
        

 


