
1 

 

 

 

 

 Budsjett 2019 og Revidert handlingsplan  
for Fredrikstad kommune 2019 – 2022 

 

Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 



2 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Bystyrets vedtak   – saksnummer   

 

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

perioden 2019 - 2022 og budsjett for 2019 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 

tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet på side 15.  

2. Investeringsbudsjettet for 2019 med finansiering vedtas slik det framkommer i 

investeringsoversikten på side 16-17 og i vedlegg 1.  

3. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer i kommunal regi 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 2019».   

7. Det godkjennes låneopptak på 936,4 millioner kroner for finansiering av investeringer i 2019 

Rebudsjettering av investeringer fra 2018 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 2019 

hvorav 13 millioner kroner rebudsjetteres fra 2018 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 2019. 

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 
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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 3 vedtas og legges til grunn for 

refinansieringer i 2019.  

  

  

17. For eiendomsskatt gjelder: 

17.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2019. I henhold til Lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975, samt 

endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 2018. 

 

17.2 Med de unntak som nevnt under i vedtakets pkt. 17.3, skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 

7,0 ‰ kfr. Eiendomsskattelovens § 11. 

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

sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 4,25 ‰. 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 fritas følgende eiendommer 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, som er fredet gjennom fredningsvedtak jfr Lov om 
kulturminner. 

17.5 Eiendommer med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5 skal fritas for eiendomsskatt.  

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

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

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

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

handlingsplan for Fredrikstad kommune 2019-2022 og Budsjett 2019. Forslaget fremmes av 

Venstre i Formannskapets møte 22. november 2018. 

 

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

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

Revidert handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019. 
 

 

Et fremtidsrettet budsjett 

Fredrikstad er i vekst. Vi blir stadig flere innbyggere. Byen står overfor spennende tider, og 

byutviklingen har skutt fart. Samtidig ser vi konturene av langt mer utfordrende tider for 

kommunen. Vi har store demografiske utfordringer, som krever mye av tjenestene våre. 

Investeringstakten har vært stor. Økonomien er presset, og vi må ta grep selv, her lokalt, for å 

løfte inntektssiden i budsjettet og ha et tilpasset driftsnivå. 

 

Rådmannen oppsummerer svært godt de siste års økonomisk utvikling i kommunen: 

 

Fredrikstad kommune har i en årrekke lagt fram regnskaper med «overskudd». 

Analysene viser relativt tydelig at det er de eksterne rammebetingelsene som 

skatteinntekter, finansavkastning, pensjon og mottak av flyktninger sent på året 

som har bidratt til resultatene. Framtidig vekst og varig utvikling kan ikke baseres 

på forventninger om sterk vekst i inntektsposter som svinger fra år til år. Vi må ha 

kontroll på egen drift. 
 

Skal vi løfte kommunens økonomiske handlingsrom, er arbeidsplassutvikling og 

næringsutvikling sentralt. Altfor mange i byen vår står utenfor arbeidslivet, og vi har en 

jobbskaping som ikke står i forhold til befolkningsøkningen.  

 

Vi må ta tak i utfordringene tidlig. Derfor er tidlig innsats, fra barnehage og skole og i 

kulturlivet, grunnleggende for å bygge et Fredrikstad for fremtiden. Sosiale utfordringer, 

altfor mange som faller utenfor fellesskapssamfunnet, psykisk sykdom, frafall i videregående 

skole, lavt utdanningsnivå og altfor mange utenfor arbeidslivet, kan kun endres ved å sette 

inn innsats tidlig i menneskers liv. Barn og unge skal møtes med omsorg, kvalitet og 

kompetanse. Samtidig skal vi ta vare på innbyggere som trenger hjelp, bistand og omsorg i 
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alle livssituasjoner. Vi må kunne tilby omsorg tilpasset den enkelte, i sin livssituasjon. Dette 

krever mye av oss som lokalsamfunn. Kun sammen kan vi løfte oss over utfordringene. 

Kommunen må i tiden fremover samhandle mer og tettere med innbyggerne og 

frivilligheten. Kommunen er til for innbyggerne, og tjenestene til dem skal alltid stå i fokus.   

 

Vi vil ruste Fredrikstad for en fremtid med større utfordringer, en mer usikker 

verdenssituasjon og verdensøkonomi, og store krav til tjenestene. Vi må i særlig grad klare å 

ta grep om den eskalerende gjeldsgraden, ikke minst i lys av faren for flere sannsynlige 

renteøkninger.  

 

 

Omstilling, finansiering og forbedring av kommunens drift 

For å kunne yte gode tjenester til alle innbyggere, i alle livssituasjoner, må vi:  

1) Prioritere det viktigste 

2) Gjøre så mye som mulig av det nyttige 

3) Prioritere bort det som er minst viktig.  

 

Hele kommuneorganisasjonen må være villig til omstilling, forbedring og effektivisering. 

Agenda Kaupangs økonomirapport fra våren 2018 viser at det er betydelige omstillings- og 

effektiviseringsmuligheter i egen organisasjon. Rådmannen tar viktige grep i denne 

handlingsplanperioden, og legger opp til stor intern omfordeling og omorganisering. Dette 

ser sentrumspartiene positivt på. 

Stikkord for omstillingsarbeidet mener vi er aktiv og tydelig ledelse på alle nivåer, innføring 

av ny teknologi og digitalisering, nye arbeidsmetoder, en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk, 

økt kunnskap og rom for kompetanseheving, bedre innkjøpsrutiner, redusert sykefravær, 

bortprioritering av oppgaver, og konkurranseutsetting av virksomhet som ikke utgjør 

kommunens kjerneoppgaver.  

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

særlig grad de store investeringsambisjonene. Rådmannen skriver: 

I tillegg vil det store lånefinansierte investeringsvolumet i økende grad begrense 

handlingsrommet, siden en større andel av de frie inntektene må betjene renter og 

avdrag. Vi møter også et økende rentenivå. 

Dette er et tydelig signal, som vi må ta til følge. Sentrumspartiene har lenge vært av den 

oppfatning at Fredrikstad i for lang tid har blitt drevet med store og ekspansive investeringer. 

Den samlede gjeldsgraden er nå på 6,3 milliarder kroner, og vil i løpet av 
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handlingsplanperioden stige betydelig, hvis ikke tar grep. I tillegg kommer en sannsynlig 

renteøkning, som vil trekke større summer fra driftsrammene. Dette har vi ikke råd til, og vi 

må redusere de minst viktige investeringene. For oss er det derfor ikke aktuelt å prioritere 

det største prosjektet, Arena Fredrikstad, eller ridesenter i denne handlingsplanperioden. 

Vi budsjetterer med positive driftsresultat gjennom handlingsplanperioden. Vi forventer ekstra 

omstillingsgevinst, og dette skal avsettes på fond til uforutsette utfordringer og ikke minst som 

egenkapital til de store nødvendige investeringsprosjektene innenfor skole, helse og byutvikling.   

 

 

Byutvikling, miljø og klima  

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

sentrumspartiene mener Fredrikstad skal bli en foregangskommune. Grønn tenkning og 

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

prosjekter, tjenesteyting og alt annet kommunen driver med. Vi må handle lokalt, for å 

bekjempe utfordringene globalt. 

Vi mener Fredrikstad kommune som planmyndighet, og som representant for byens 

innbyggere, må sitte i førersetet i byutviklingen. Kommunen må ha nok kapasitet til å holde 

«trykket oppe» for å få mest mulig effekt av den positive byutviklingen som skjer, og skal skje 

i årene fremover. Vi må evne å holde fremdrift i alle de store prosjektene, slik at de blir 

optimale for byen. Sentrumspartiene ønsker derfor en styrket byutviklingsetat med tanke på 

dette arbeidet. 

 

Arbeidsplassutvikling, næringsliv, eiendomsskatt 

Fredrikstad må få flere arbeidsplasser til innbyggerne. Dette er en av våre største 

utfordringer, og sentrumspartiene er bekymret for at altfor mange står utenfor arbeidslivet. 

Økt verdiskapning i Fredrikstad-samfunnet, nye virksomheter og flere arbeidsplasser må 

være den viktigste satsningen i samspillet mellom kommune, næringsliv og befolkningen i 

fellesskap. 

Grønt næringsliv er fremtidsrettet. Fredrikstad må ta et lederskap i utviklingen og støtten til 

nye, innovative og fremtidsrettede grønne næringer. 

Vi må også gi gode rammer for etablerte bedrifter og vi ønsker en tydelig gründersatsning. Vi 

ønsker et gründerhus som kan tilby arbeidsplasser, rådgivningstjenester, og tett samarbeid 

mellom private og offentlige. Dette må ligge i sentrum av Fredrikstad.  
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De tre partiene ønsker et sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen. I det bildet 

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

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

som må være synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Partiene mener at tildeling fra 

næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser og tildelinger fra 

fondet bør være underlagt en langsiktig strategisk satsning.  

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

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

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

ytterligere opp i handlingsplanperioden enn rådmannens forslag.  

På sikt må eiendomsskatten ned, og få en mer sosial profil enn dagens ordning.  Redusert 

eiendomsskatt på næringseiendom er et signal fra kommunens side at vi ønsker nye bedrifter 

velkommen, og vil gi gode rammevilkår for næringslivet. Med regjeringens lovendring, blir 

denne redusert gradvis gjennom handlingsplanperioden.   

 

Prioriteringer innenfor seksjonene 

Sentrumspartienes prioriteringer er markert under hver seksjon. Satsningene skal prioriteres 

innenfor vedtatt ramme, i form av omprioriteringer.  

Vi gir noen rammeendringer ift rådmannens forslag. Konkrete reverseringer er markert. De 

andre prioriteringene sentrumspartiene lister opp skal innarbeides innenfor den endrede 

rammen. Det påligger rådmannens å omprioritere virksomhetene deretter. 

 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 

Klima- og miljøarbeid skal stå sentralt i kommunens drift, og seksjonen har et særlig ansvar. 

Dette er ikke et arbeid vi er villige til å nedprioritere.  

Den kulturelle grunnmuren er av avgjørende betydning for et godt lokalmiljø. Bibliotek, 

kulturskole, idrett og frivillighet er avgjørende for at innbyggerne i alle aldre i Fredrikstad kan 

leve gode liv. Dette er også særdeles viktig i lys av tidlig innsats, og å styrke den kulturelle 

kompetansen til Fredrikstads innbyggere. Vi vil derfor ikke svekke, men styrke arbeidet med 

kulturfeltet i handlingsplanperioden, fordi vi mener kulturen er en bærebjelke i Fredrikstad-

samfunnet. Innsatsen må rettes inn mot de delene som bygger oppunder frivillighet og 

kommunens kulturelle grunnmur.  
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Som en by i betydelig vekst, er det avgjørende at Fredrikstad kan planlegge for, og håndtere, 

store byutviklings- og utbyggingsprosjekter på en meget god måte. Kommunens ressurser, 

ikke minst til planlegging, må derfor opprettholdes, slik at Fredrikstad kan nyttiggjøre seg 

veksten og mulighetene den gir for utvikling, arbeidsplassvekst og langsiktige økninger i 

inntektsgrunnlaget.  

Rammen til seksjonen styrkes med 24 millioner gjennom handlingsplanperioden.  

 

 

Følgende skal omprioriteres ift rådmannens forslag: 

- Etat for næring- og byutvikling må kunne håndtere store byutviklingsprosjekter og 

regulerings- og plansaker knyttet til dem. Redusert ramme reverseres  

- Tilskuddsrammen til kunst- og kulturinstitusjoner og kunst- og kulturtiltak økes med 

830.000 ifm rådmannens forslag. Reduksjonen til kunst- og kulturinstitusjoner 

halveres ifm rådmannens forslag (0,8 millioner). 

- Fritidsklubbtilbudet i Torsnes oppretteholdes. 

- Støtten til Fredrikstad næringsforening og Fredrikstad idrettsråd reduseres ikke. 

- Reklame på barnekino gjeninnføres ikke. 

- Ikke overta drift av Østfoldhallen 2019 (mindreforbruk 0,5 millioner). 

 

 

Øvrige forslag som prioriteres innenfor ny ramme: 

- Prosjekt «Søndagsåpent hovedbibliotek» prøves ut fra våren 2019.  

- Byggeskikkprisen gjeninnføres og prioriteres.  

- Prosjekt ifm Øra naturreservat støttes (1 million). 

- Styrking av kulturskolesatsningen, med særlig blikk på arbeidet for tidlig innsats og 

sosial utjevning. Arbeidet styrkes med 0,5 millioner hvert år fra 2019. 

- Fredrikstad kommunes klima- og energifond endres, slik at private kan søke midler til 

tiltak som vil redusere klimagassutslipp eller andre miljørettede tiltak 

- Klimabudsjett og klimaregnskap innføres som styringsverktøy for Fredrikstad 

kommune. Fredrikstad kommune bør bli klimanøytral innen 2025.  

- Tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager innføres for etablerere 

- Etablere gründerhus i sentrum i samarbeid med næringsliv og relevante 

organisasjoner 

- Kulturminnefondet styrkes med 0,5 millioner. 

- Nye utbyggingsprosjekter i regi av Fredrikstad kommune underlegges BREEAM- 

sertifiseringskrav. Det innebærer et vesentlig fokus på miljøaspektet både under 
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bygging, for livskvaliteten i nye bydeler, og den helhetlige planlegging, blant annet 

nærhet til kollektivtransport.  

 

Seksjon for utdanning og oppvekst  

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

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

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

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

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

bekymringen og ønsker en betydelig styring av rammene til seksjonen.  

Sentrumspartiene vil ha et sterkere fokus og et mer altomfattende og planmessig arbeid med 

forebygging og tidlig innsats. Helsetjenester til barn og unge, ikke minst skolehelsetjenesten, 

er sentral. Vi må styrke den, og setter av ekstra midler det arbeidet. En økning i befolkningen 

gir også økt antall barn som gir økt press på barnehage- og skolekapasiteten. Store 

investeringer skal gjøres i oppvekstsektoren, og vi støtter gjennomføringen av disse. 

Vi ønsker å innføre gratis SFO for barn i familier med vedvarende lav inntekt. Vi reverserer 

økningen i betalingen for SFO. Vi ønsker også at barn med vedtak får gratis SFO. Samtidig ser 

vi press på barnevernet som også må prioriteres høyt.  

Vi gir en generell styrking av utdanning- og oppvekstsektoren med 40 millioner gjennom 

handlingsplanperioden, med 10 millioner hvert år.  

Følgende skal omprioriteres ift rådmannens forslag: 

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

- Gratis SFO for familier med vedvarende lav inntekt innføres. Økningen i SFO-prisen 

som rådmannen foreslår, reverseres 

- Innføres gratis SFO for barn ved vedtak 

- Hjem-skole-samarbeidet (KFU, FUB og FAUer) skal styrkes (0,6 millioner) 

- Skolehelsetjenesten må styrkes, og lønns- og arbeidsvilkår for helsesykepleiere må 

gjennomgås og forbedres 

 

Følgende prioriteres innenfor rammen: 

- Prioritere norskundervisning blant arbeidsinnvandrere og asylsøkere 

- Utrede å gjøre samarbeidsutvalg til driftsstyrer for skoler og barnehager 

- Kartlegge forskjellen i sykefravær mellom kommunale og private barnehager.  

- Arbeide for å få flere mannlige ansatte i barnehager og skoler 
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- Igangsette arbeid med å anlegge skolehager 

- Styrke barnevernet og PPT.  

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

japansk, arabisk eller tegnspråk)  

 

 

 

Seksjon for teknisk drift 

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

ekstra press på teknisk drift. Vedlikehold av kommunens bygningsmasse er økonomisk, og 

tjener miljøet. De tre partiene mener det er svært viktig å styrke det generelle vedlikeholdet 

av kommunens bygningsmasse og annen eiendom. Dette skal ha høy prioritet innenfor 

rammene til seksjonen. Vedlikehold og reparasjon fremfor store investeringer vil lønne seg 

på sikt. 

I den pressede økonomiske situasjonen Fredrikstad kommune står overfor er det allikevel 

rom for å se på ytterligere omstillingsgevinster i Teknisk drift enn foreslått av rådmannen.  

Rammen reduseres med 12 millioner gjennom handlingsplanperioden. 

 

Følgende skal prioriteres innenfor rammen: 

- Vedlikehold av kommunale bygninger  

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

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

indre bykjerne 

- Avvikle bruk av fossil energi til oppvarming av kommunale bygg  

- Prioriterte godt inneklima i kommunale formålsbygg  

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

er teknisk mulig.  

- Arbeidet med sykkelveier og gjennomføring av sykkelplanen skal prioriteres høyt i 

seksjonen. 

 

 

Seksjon for helse og velferd 
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Fredrikstad står overfor utfordringer i årene som kommer med en befolkning som blir eldre, 

og mange innbyggere har behov for omfattende bistand og pleie. Dette har vi som fellesskap 

et stort ansvar for. For å møte utfordringene må det fortsatt gjøres strenge prioriteringer i 

seksjonen. Tjenestene må prioriteres, og vi må forbedre arbeidsmåter, utnytte ny teknologi 

og redusere på administrasjon. 

Det er viktig å øke antall dagsenterplasser, få flere korttidsplasser og styrke legetilbudet ved 

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

et godt omstillingstiltak, og skal prioriteres innenfor rammen.  

Rådmannen har tilført seksjonen betydelig rammestyrkning i forhold til tidligere 

handlingsplaner for å møte de store utfordringene. I en presset økonomisk situasjon, mener 

vi styrking av seksjonens rammer er viktig, men vi holder den på et noe lavere nivå enn 

rådmannen. 

Rammen reduseres med 52 millioner gjennom handlingsplanperioden. 

Følgende prioriteres innenfor rammen: 

- Vi ber rådmannen skaffe tallmateriale for psykose blant ungdom  

- Støtte til frivillige organisasjoner opprettholdes. 

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

store enkeltrom til dobbeltrom 

- Sørge for at kommunen har et godt BPA-tilbud som tilfredsstiller brukerne 

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

- Vi ønsker et differensiert sykehjemstilbud, som inkluderer alderspsykiatrisk avdeling, 

sykehjemsavdeling for rusmisbrukere og et interkommunalt tilbud for huntington-

pasienter 

- Økt fokus på dagsenter og dagavdeling 

- Styrke Helsestasjon for ungdom 

- Sørge for bedre behandlingstilbud til rusavhengige 

- Arbeide videre med digitaliseringsløsninger for kronikere 

- Etablere prosjekt avstandsoppfølging av kronisk syke 

 

 

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling 

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

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

Seksjonen vil naturlig ha en sentral rolle i dette arbeidet.  

Rammen reduseres med 8 millioner gjennom handlingsplanperioden.  
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Følgende prioriteres innenfor rammen: 

- Arbeid med gjennomgang av økonomi og forbedring av kommunens drift prioriteres 

også i 2019. 

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

kommunale kjerneoppgaver. 

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

på grønne investeringer. Fredrikstad kommunes finansinvesteringer trekkes ut av 

fossilsektoren. 

 

Kirkelig fellesråd 

Sentrumspartiene beholder rammen uforandret i forhold til rådmannens forslag.  

Verbalforslag: 

- Det arbeides videre med menighetssenter i Vestbygda 

- Arbeidet med rehabilitering av Rolvsøy kirke og Kråkerøy kirke prioriteres 

 

Investeringer og avsetninger 

Med bakgrunn i økte investeringsanslag og ekspansiv investeringspolitikk gjennom flere år 

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

forslag. Sentrumspartiene støtter hovedtrekkene i rådmannens investeringsplan for 

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

forrang.  

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

Fredrikstad innenfor denne handlingsplanperioden. Investeringsfond på 60 millioner avsatt 

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

Vi mener disse investeringene må reduseres eller utsettes til etter 2022 (fullstendig oversikt 

over endringer i tabell over investeringer). Det utgjør reduserte brutto investeringer med 743 

millioner gjennom handlingsplanperioden i forhold til rådmannens forslag: 

- Arena Fredrikstad 

- Ridesenter Bekkevold 

- Floaveien  
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På tross av et stramt budsjett, mener vi det nå er helt er nødvendig å avsette større 

fondsmidler til egenkapital for senere investeringer i handlingsplanperioden. Vi overfører 

nærmere 100 millioner til fond i handlingsplanperioden, som er helt nødvendig for å ha en 

sunnere egenkapital til de store investeringsprosjektene.  

Fond avsatt til investering i Arena Fredrikstad (60 millioner) skal overføres som 

investeringsfond til formålsbygg oppvekst. Vi ønsker også å avsette 10 millioner til et «buffer-

fond» fra investeringsfond avsatt til Arena Fredrikstad for uforutsette utgifter i 

oppvekstsektoren, som kan få store konsekvenser for utsatte grupper (eksempelvis 

barnevern, tidlig innsats). 

 

Øvrige verbalforslag   

 

- Arbeide videre med dialog og dynamisk sikkerhet 

- Prosjekt med «Urban dyrking» igangsettes  

- Plan for byforskjønnelse utarbeides 

- Arbeids for å realisere et «Hovland kultursenter» 

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

 

Driftsbudsjett 

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

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

positiv retning her.  

Våre reduserte investeringer gir noe økt handlingsrom til drift. Mindreforbruket avsettes 

hovedsakelig til fond for uforutsette hendelser og disposisjon, og investeringsbudsjett. 

Vi holder eiendomsskatten uendret ift rådmannens forslag, med den reduserte skatten på 

næring som ligger inne i ny lov. 

Endringer i driften, mill kr 2019 2020 2021 2022 

Endret bunnlinje 0,3 17,2 31,6 48,8 

Redusert kapitalkostnader -0,7 -6,2 -10,4 -23,8 

Omstillingsgevinst 0 -10 -20 -20 
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Justering i rammene til seksjonene (justert ift rådmannens forslag, mill kr) 

 2018 2019 2020 2021 

Seksjon for økonomi og org.utvikling -2 -2 -2 -2 

Seksjon for oppvekst 10 10 10 10 

Seksjon for helse og velferd -10 -12 -14 -14 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 6 6 6 6 

Seksjon for teknisk -3 -3 -3 -3 

Sum endring rammer 1 -1 -3 -3 
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Driftsrammer      

Netto rammer i millioner kroner Regnskap Vedtatt bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Fra 2019  i 2019 kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter

Skatt

Rammetilskudd  

Realvekst frie inntekter  0,0 -40,9 -82,1 -123,7

Eiendomsskatt  -250,9 -259,6 -265,0 -263,0 -261,0 -258,0

Sum frie inntekter

Bundne utgifter    

Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2018 114,0 115,7 122,2 143,3 152,5 185,4

Renteinntekter -73,0 -45,9 -47,5 -49,3 -51,0 -53,5

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2018 243,7 235,2 245,3 254,6 254,7 255,0

Kapitalutg. nye investeringer fra 2019 4,5 2,6 21,5 52,2 78,9

Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2019 5,6 2,4 22,1 32,9 56,5

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -119,1 -135,9 -144,1 -164,7 -173,6 -180,5

Kompensasjonstilskudd - stat -14,4 -16,9 -15,1 -14,3 -13,1 -11,7

Overføring fra FREVAR KF -8,0 -8,0 -12,0 -15,0 -15,0 -15,0

Utbytte -11,5 -21,0 -17,0 -17,0 -26,0 -26,0

Sum netto kapitalkostnader 131,6 133,3 136,9 181,1 213,7 289,2

Diverse fellesutgifter  14,5 79,4 64,8 74,7 80,5 63,9

Omstillingsgevinst 0,0 0,0 -10,0 -20,0 -20,0

Til kirketjenester 40,5 42,1 43,6 43,6 43,6 43,6

Andre trossamfunn 6,7 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2

Sum 61,8 127,4 114,6 114,5 110,3 93,6

Til disp. drift og investeringer

NETTO UTGIFTSRAMMER:

Økonomi og organisasjonsutvikling 187,0 192,8 200,7 196,5 199,4 196,5

Kultur, mljø og byutvikling 177,5 156,9 162,0 158,7 158,6 158,6

Teknisk drift 408,8 423,0 397,2 390,4 389,0 384,9

Utdanning og oppvekst

Helse og velferd

Sum  

Korr. interne finans.tran.

Netto internt driftsresultat -122,4 -17,3 -18,2 -61,5 -63,3 -80,3

 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 115,4 2,3 15,7 18,0 18,0 18,0

- Bruk av fond til omstilling -5,0

- Bruk av fond - Helse og velferd -10,0

 - Disposisjonsfond Smart Fredrikstad/økt valgdeltakelse 0,0 -2,5 -1,5 -1,5 -1,5

 - Egenkapital til investeringsbudsjett 7,0 15,0 20,0 45,0 46,8 63,8

Disp. netto internt driftsres. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Note: Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd

-1 991,9 -2 041,7 -2 082,4 -2 082,4 -2 082,4 -2 082,4

-2 044,8 -2 107,9 -2 218,7 -2 218,7 -2 218,7 -2 218,7

-4 287,5 -4 409,1 -4 566,1 -4 605,0 -4 644,2 -4 682,8

-4 094,2 -4 148,4 -4 314,6 -4 309,4 -4 320,3 -4 300,0

1 525,4 1 575,1 1 661,1 1 654,0 1 652,9 1 652,7

1 674,2 1 783,4 1 875,4 1 848,3 1 857,1 1 827,0

3 973,0 4 131,1 4 296,3 4 247,9 4 257,0 4 219,7
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Rammefinansierte investeringer 2018 2019 2020 2021 2022

Felles investeringer 22,7           20,6           8,3             8,6             7,6             

Kulturtjenester 25,8           22,9           66,3           50,7           -             

Teknisk drift 102,6         217,6         111,6         125,2         77,4           

Helse og velferd 102,1         120,7         229,9         204,1         -70,1

Oppvekst 119,5         257,0         282,3         231,7         189,5         

Kirketjenester 16,0           15,0           12,0           12,0           6,0             

Egenkapital innskudd KLP 17,6           18,1           19,9 21,9           24,1        

Justering av tidligere finansiering 25,0           

Belønningsordning 14,9           

Sum netto investeringer 406,3      711,8         730,237    654,215    234,497    

Fra investeringsfond 17,6 18,1           19,9           21,9           24,1           

Bruk av disp.fond 4,0 11,0           0,0 0,0 60,0

Overføring fra drift (IT inv.) 15 20,0           32,5           20,0           15,0

Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond)   1,3 1,4             1,0             0,7 0,7

Tilskudd belønningsmidler 11,9           

MVA-kompensasjon belønningsmidler 3,0             

MVA-kompensasjon 65,2           141,4         140,9 189,5 82,0           

Lånebehov 303,2         505,0         535,9         422,1         52,7           

Selvfinansierte investeringer   

VAR 192,8         241,2         219,7         151,0         160,9         

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

Eiendomsutvikling 8,8             1,0             3,8             3,8             3,8             

Boligstrategi (BOSO) 43,3           96,1           63,6           37,4           59,3           

Sum netto selvfinans 247,6         339,3         288,1         193,2         224,0         

MVA-kompensasjon 0,8          2,8             -             -             -          

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

Investeringsfond bolig/næring -21,2 -3,5 -0,2 -0,2 3,3             

Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling  30,0        4,5             4,0             4,0             0,5          

Lånebehov 236,0      333,5         282,3         187,4         218,2           

 

 


