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Dagens tekst  

• Bakgrunn 

• Utfordringsbilde 

• Rådmannens forslag til løsning for å møte utfordringene 
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• 0,07 % av Norges areal

• 1,5 % av Norges befolkning

• Bruttobudsjett: 6,5 milliarder kroner 

Fredrikstad

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Planprosessen 
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• Økonomiplan 2019 – 2022 med overordnede rammebetingelser og 
retning Bystyret i juni (økonomifokus) 

• Høstens handlingsplan/budsjett skal til Bystyret i desember (mer 
detaljert) 

• Utvalgsbehandling i desember (seksjoner) 



Oppfølging av kommuneplanen 

Kommuneplanen er inndelt i tre innsatsområder for å svare på FNs 
bærekraftsmål:  

• Å LEVE I FREDRIKSTAD 
- viser hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften 

• Å SKAPE I FREDRIKSTAD 
- viser hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft 

• Å MØTE FRAMTIDEN I FREDRIKSTAD 
- viser hvordan vi skal jobbe med miljømessig bærekraft 
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Tilbakeblikk 2017 (ASSS) 
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I 2017 var disponibel inntekt per innbygger i Fredrikstad 2 935 kroner lavere enn landsgjennomsnittet. Det vil si at Fredrikstad hadde en mindreinntekt i forhold til landsgjennomsnittet på om lag 237 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. Figuren viser at kommunen bruker nesten 330 kroner mer til administrasjon i 2017 enn i 2016. Årsaken til denne økningen er i hovedsak knyttet til utgifter i forbindelse med varslersaken og stort volum på innsynsbegjæringer.  
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Ligger vi over streken så prioriteres området – motposten er at vi må bruke noe mindre på andre områder + sparing (netto driftsresultat) ��Vi bruker omtrent den samme andelen av disponible inntekter til sosiale tjenester og barnehage som landsgjennomsnittet. Vi prioriterer å bruke mer av de disponibel inntektene enn landsgjennomsnittet på pleie og omsorg, netto renteutgifter og avdrag, administrasjon og barnevern. For å kunne bruke mer på disse områdene, må kommunen bruke tilsvarende mindre på andre områder. I figuren ser vi at tjenester i andre sektorer, grunnskole og helsetjenester er områder som vi bruker en mindre andel av inntekten til enn gjennomsnittet av landets kommuner. I 2017 var andelen av disponibel inntekt vi anvendte til netto driftsresultat 998 kroner lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet.



Statens finanser 

• Økonomisk vekst i bedring

• Økende rentenivå 

• Bruk av oljepenger holdes uendret (men er strammet inn i forhold til 
tidligere år) 

• Statsbudsjett skal virke nøytralt på aktiviteten – privat kontra offentlig 
konsum
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Handlingsplanens økonomiske fundament  

• Utgangspunkt: 
Budsjett: Fordeling av en inntektsramme 

• Inntekter og utgifter må balansere 

• Utfordring i denne HP : 
Inntekter = finansieringsevne < finansieringsbehov 

• Forslag til handlingsplan bygger på vedtatt økonomiplan 
….. som må være i balanse 

• Økonomisk handlefrihet! 
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Vedtatt økonomiplan 2019 - 2022 

• Innarbeidet målrettede tiltak for å redusere driftsutgiftene ned med 130 
millioner kroner til et lavere framtidig inntektsnivå innen 2023

• Forutsetter balanse for inntekter og utgifter i 2018 

• Avvik fra forutsetningene må håndteres i HP/bud (som vi nå legger 
fram) og blir en ny rammebetingelse 
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Endret rammeforutsetning 

• Høy «fart» fra 2018 inn i 2019:  

• Driftsnivået/prognoser innen Helse og velferd/Utdanning og oppvekst i 
2018 tilsier et relativt stort merforbruk som ikke er forutsatt i øko.plan

• Samtidig ikke noe særlig drahjelp fra frie inntekter/finans 

• Utfordringsbildet er dermed mer krevende enn i våres …: 
- økt brukervekst med krav på tjenester 
- manglende finansiering av statlige satsinger (bemanningsnormer, 
moderasjonsordninger … ) 

• Dette går ikke over …… 
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Statsbudsjett 

Tall i milliarder kroner 2019 
Vekst i frie inntekter 2,6 
- Merkostnader til demografi -1,0 
- Merkostnader til pensjon -0,7 
- Satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,6 
Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav 0,3 
+ Effektiviseringskrav 1,2 
Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 1,5 
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Statsbudsjett endring fra 2018

145 mill. Lønns- og prisvekst:
116 mill.

Satsinger i  
statsbud.:

netto 8,7 mill.  

Økt egenandel 
res.krevende tj. 5 –

10 mill.  
- Lite til nye tjenester som 
følge av statsbudsjettet  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Illustrasjon som viser forskjellen mellom nominell og reell vekst som følger direkte av statsbudsjettet  før våre prioriteringer med skatt, avdrag ol…. Som må til for å få vekst i tjenester. I tillegg kommer endringer i e.skatt med minus 3 mill kr og ikke finansiering av bemanningnorm barnehager Negativt avvik mellom inntektsanslaget i statsbudsjettet og forutsetningene i handlingsplanen fra juni på 12 millioner kronerBindinger og satsinger innenfor veksten i rammetilskuddet på drøye 9 millioner kroner reduserer handlingsrommet ytterligere (men går til tjenester) Lavere lønns- og prisvekst enn kompensert i rammene (budsjettrundskriv) med drøye 8,0 millioner kroner. Rammene reduseres tilsvarendeNytt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester og justeringer i beregningsgrunnlaget, medfører økte utgifter med 5 – 10 millioner kronerForslag til innstramming i reglene for å skrive ut eiendomsskatt innebærer at eiendomsskatteinntektene reduseres med omtrent 20 millioner kroner – gradvis over fem år fra 2019 (- 3 mill 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.smu.edu.sg/perspectives/2013/06/26/show-me-money&ei=KDtOVOOiDOq9ygP82YLwCg&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNHy5vkzaJosmzj9kp0nnRWAFaIAaA&ust=1414499448321298


Utfordringsbildet  

• Kostnadsnivået må reduseres ytterligere (utover økonomiplanens 
forutsetninger): 
- Helse og velferd: fra 81 mill kr  og økende 
- Utdanning og oppvekst: fra 66 mill kr og økende 
- Frie inntekter i 2018 ingen drahjelp nå…

• Ikke noe bidrag fra statsbudsjettet 

Vi må finne løsningene selv!
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Dette kommer i tillegg til økonomiplanens forutsetning ref. økonomianalysen Rundetall – øker i planperioden � - barnehagenormen inn i private barnehager Demografi utviklingen innen omsorg Utfordringer i prognosene Satt av 5 mill kr til rådmannen – handlingsrom – fokus omstilling   



Rådmannens forslag 
• HOV styrket i 2019 – 45 mill kr /UO styrket i 2019 med 32,7 mill kr 

• Omprioritering mellom tjenesteområder for å dempe noe av 
tiltaksbehovet: 
Fra TD – 10 mill kr,  KMB – 5 mill kr og ØKORG – 5 mill kr til HOV

• Kostnadsreduserende tiltak – alle seksjoner 

• Omdisponere avsetning fra vedtatt økonomiplan (10 mill kr) 

• Bruk av disp.fond (engangsbruk) – primært omstilling  

• Gevinstrealisering gjennom rammeavtaler -15 mill kr

• Øke SFO-pris (+300 kroner) 
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• Avvikle gratis parkering i Cityterminalen 

• Økt overføring fra FREVAR KF/utbytte redusert i 2019/2020

• Økt risiko i en del sentrale poster (pensjon – finans) 
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• Investeringer er redusert/skjøvet ut av planperioden med 0,5 mdr kr
for å dempe veksten i kapitalutgifter og realistisk framdrift 

• Gjeldsvolumet er fortsatt for høyt og økende 

• Nye prioriteringer til våren 
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Risikoelementer 
• Oppfølging og gjennomføring av tiltak innen alle seksjonene. 

• Etterspørsel etter tjenester og demografiutvikling. 

• Markedsutviklingen innen finanspostene/utbytte fra as-er   

• Pensjonsutgiftene utover i planperioden 

• Forutsatt innsparing gjennom nye rammeavtaler med helårseffekt i 
2019.

• Endelig resultat for 2018 og eventuelt bruk av frie fond. 

• Avsatte midler til fond og egenkapital i planperioden er marginal i 
forhold til det totale budsjettet. 
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Kultur, miljø og byutvikling 
• Innsatsområder i planperioden:
o Samordnet tjenestetilbud
o Innbyggerne som ressurs
o Styrket attraktivitet

• Omprioriteringer innenfor rammen:
o Opprettelse av fritidstilbud i tilknytning til Østsiden bibliotek ved å flytte fritidsklubben i Torsnes 

og legge ned fritidstilbudet i sentrum.
o Overtakelse av ansvaret for Barnas verdensdager, drift av Østfoldhallens idrettsdel og 

inntektstap fra Lykkebergbadet, finansieres i stor grad ved å redusere tilskuddsrammene for 
kunst, kultur og idrett. 

• Rammereduksjonen på 5 millioner kroner 
o Foreslås i stor grad løst ved å redusere driftstilskudd til eksterne aktører og reduksjon i 

administrasjon. 
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        Omprioriteringer innenfor rammen:Opprettelse av fritidstilbud i tilknytning til Østsiden bibliotek ved å flytte fritidsklubben i Torsnes og legge ned fritidstilbudet i sentrum. Et samlokalisert fritidstilbud med biblioteket på Østsiden vil kunne gi et mer attraktivt tilbud for barn og unge, med utvidede åpningstider som vil nå flere enn dagens organisering og lokalisering av bibliotek og fritidstilbudene. Overtakelse av ansvaret for Barnas verdensdager, drift av Østfoldhallens idrettsdel og inntektstap fra Lykkebergbadet som må rehabiliteres og er stengt på ubestemt tid, finansieres ved å redusere tilskuddsrammene for kunst, kultur og idrett. Rammereduksjonen på 5 millioner kroner Foreslås i stor grad løst ved å redusere driftstilskudd til eksterne aktører og reduksjon i administrasjon. Reduksjonen i administrasjon vil i hovedsak innebære å holde vakante stillinger ledige. Dette er ingen varig løsning og det vil settes i gang et omstillingsarbeid i seksjonen for å tilpasse driften til nye rammer. 



Teknisk drift 
• Hovedsatsninger
o Forbedringsarbeid, videreutvikling og profesjonalisering av organisasjonen 
o Innovasjon innenfor smartbyområdet
o Kompetanse og lederutvikling.

• Tiltak
o Effektivisering og digitalisering alle virksomheter
o Energiøkonomiserende tiltak (ENØK)
o Fremtidens arbeidsplasser – optimalisering av innleie av  administrasjonsarealer
o Redusert konsulentbruk
o Reduserte utgifter og effektivisering – boligforvaltning og utvikling
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Økonomi- og organisasjonsutvikling
Strategiske satsingsområder 
• En kontrollert, forutsigbar og kvalitetssikret økonomistyring

• Helsefremmende og attraktive arbeidsplasser

• Innovativ tjenesteyting

• Omdømmebygging, aktiv kommunikasjon og klart språk

• Digitalisering, robotisering, integrerte og helhetlige elektroniske løsninger

• Utvikle og bidra til å sette organisasjonen i stand til å møte framtidens utfordringer

Budsjettet: Reduksjon av 7 årsverk i løpet av planperioden. Dette gjøres ved å holde 
stillinger ubesatt og ta ut årsverk gjennom naturlig av avgang og effektivisere 
gjennom digitalisering og robot-teknologi
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Videreutvikle styringssystemet Fredrikstad-kompasset som knutepunkt for rapportering og strategiutviklingVidereføre god lederdialog gjennom lederstøtte, opplæring og dialog  Ha stort fokus på forbedringsarbeid og gevinstrealisering internt i seksjonen og i øvrige seksjonerStyrke kompetanse knyttet til lover og prosedyrer. Kunnskapsbygging i hele organisasjonen. Tett samarbeid med ansattes organisasjoner og vernetjenesteIntensivere oppfølging av rammeavtaler og leverandører.   Prioritere arbeidet med innovasjon og Smart Fredrikstad som viktige elementer i omstilling og endring Ta i bruk sensorteknologi på flere områderIntegrere fagsystemer med arkivsystemet og ta i bruk et enklere brukergrensesnitt i ePhorte



Alle har en oppvekst der de opplever 
mestring, tilhørighet og inkludering

• Barnehager og skoler er viktige 
læringsarenaer.  

• Jobbe for å skape hverdager der barn og 
unge opplever mestring og lærelyst. 

• Jobbe med å styrke foreldrenes mulighet 
til å gi barna en trygg og god oppvekst. 

• Helhetlig og samordnet forebyggende 
innsats på tvers av tjenestene.

• Situasjonen i 2018 forsterker seg.

• Flere kostnadsøkninger som inntreffer 
samtidig:

o Inntektsmoderasjoner og gratis kjernetid, 
barnehage

o Overføring til private barnehager 
o «Utenbysbarn» barnehage
o Bemanningsnorm barnehage
o Lærertetthetsnorm skole
o Barn med behov for ekstra ressurser 
o Avlasterdommen (barnevern)
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Utdanning og oppvekst 
Satsinger og utfordringer 



Håndtering av utfordringer 
• UO er styrket for å «dekke opp» det vi må utbetale uavhengig av kommunale innsparingskrav. 
o Inntektsmoderasjoner, utenbysbarn, overføring til private barnehager, bemanningsnormer, 

avlasterdommen.

o Likevel må det reduseres mye i seksjonen
o Tiltak igangsatt ihht økonomianalysen (vedtak juni)
o Reversering av tiltak (røde soner, åpne barnehager), 
o Reduksjon i årsverk på skolene 
o Omfordeling av årsverk mellom skolene
o Økt SFO-pris

• Langsiktige tiltak
o Organisasjonsstruktur
o Forebyggende fokus – innsats i primærarenaene (barnehage og skole)
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• Bærekraftig økonomi og avklarte forventninger. 
• Økt tjenestevolum og kompleksitet innen lovpålagte oppgaver.

- Dobling av antall eldre de neste 20 årene og vekst i innbyggertallet.
- Flere brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av både helsemessige 

og sosiale problemer. 
- Flere brukere med rus- og psykiske helseproblemer.

• Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene –
samhandlingsreformen.

• Nok ansatte med rett kompetanse i hele stillinger.

• Endrede statlige rammebetingelser, bl.a.:
- Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling trer i kraft i 2019.
- Tilskuddsforvaltningen av kommunale rustiltak avvikles innen 2020 gjennom 

innlemming i rammetilskuddet.
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Helse og velferd hovedutfordringer 
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Lysarket 



Økonomi
• Seksjon for helse og velferd hadde ved inngangen til siste tertial 

2018 et høyere driftsnivå i mange etater/virksomheter enn vedtatt 
budsjett. 

• Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt 
tjenestevolum og kompleksitet innen lovpålagte tjenesteområder, 
som forventes videreført inn i 2019. 

• Seksjonen foreslås som følge av dette tilført 45 millioner kroner 
fra 2019, der 20 millioner kroner er engangsmidler til omstilling i 
2019, mens 25 millioner kroner er foreslått videreført i 
planperioden. 

• Det legges opp til betydelige strukturelle omstillinger, utviklings-
og forbedringsarbeid. 
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Utviklingsområder
• Dreining av tilbudet på alle tjenesteområder i retning av mer 

hjemmebaserte og ambulante tjenester, dagtilbud og frisklivs- og 
mestringstjenester.

• Heldøgns omsorgsplasser 
- Samlet kapasitet, og hensiktsmessig fordeling mellom ulike botilbud.
- Ny plan for heldøgns omsorg fram mot 2040. 

• Livslange tjenester til brukere i alder 0-66 år – samlet kapasitet og 
innretning/nivå på bo- og tjenestetilbudet.

• Gode pasientforløp.



Satsinger
• Helsefremming, forebygging og rehabilitering.

• Velferdsteknologiske løsninger, helsevakt og trygghetspatrulje.

• Ernæring, mat og måltidskultur. 

• Pasient- og brukersikker kommune og etikkråd. 

• Frivillighet og samskaping. 

• Krav/tilbud om aktivitet til mottakere av økonomisk sosialhjelp. Økt innsats 
for inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet.

• Boligsosialt arbeid. Bosetting og integrering av flyktninger.

• Etablering av heltidskultur og innføring av heltid som det normale i driften. 
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