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FREDRIKSTAD MOT 2030
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KLIMA – BÆREKRAFT FOR GENERASJONER
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Premisser for planperioden
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• Utviklingen i 2021 (prognose)

• Bystyresak – økonomiske rammebetingelser og 

prioriteringer (juni)

• Statsbudsjett 2022:

– frie inntekter 

– satsinger og styringsinformasjon 

– pris- og lønnsvekst

• Oppdatert informasjon fra pensjonsleverandørene 

– KLP/SPK

• Markedsvurderinger 

– Norges Bank, NKB, KLP, rådgivere



Utvikling 2021
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•Manglende måloppnåelse - spesielt innen 

helse- og velferdstjenestene

•Mulig bruk av disposisjonsfond for å komme 

i balanse



Statsbudsjettet – sentrale punkter
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• Kommuneproposisjonen la til grunn en vekst i frie inntekter for 

kommunene på 1,6–2,0 mrd. kroner

• I forslag til statsbudsjett legges veksten til 1,6 mrd. kroner, som 

tilsvarer en realvekst på 0,5 prosent

• Barnevernsreformen ble vedtatt av Stortinget i 2017, og trer i kraft fra 

2022. Det gis en styrking i rammetilskuddet til dette, som skal dekke 

det vi tidligere har fått av tilskudd, styrkinger og refusjoner

• Ressurskrevende tjenester: Øker innslagspunktet med kr 50.000, 

utover lønnsveksten, med tilbakevirkende kraft også for 2021



Befolkningsvekst mot 2025
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Per 31.12: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 år 763           735           710           758           774           781           788           804           

1-2 år 1 634        1 610        1 572        1 522        1 543        1 603        1 626        1 640        

3-5 år 2 534        2 570        2 580        2 568        2 532        2 479        2 482        2 520        

6-12 år 6 677        6 622        6 583        6 570        6 472        6 466        6 466        6 433        

13-15 år 2 992        3 024        3 063        3 034        3 128        3 110        3 100        3 015        

16-18 år 3 078        3 027        3 078        3 112        3 135        3 175        3 150        3 237        

19-44 år 26 045      26 111      26 223      26 564      26 864      27 135      27 484      27 800      

45-66 år 24 691      24 927      25 179      25 237      25 373      25 433      25 542      25 583      

67-79 år 9 637        9 952        10 294      10 693      10 932      11 273      11 432      11 623      

80-89 år 3 111        3 147        3 247        3 250        3 363        3 493        3 722        3 958        

90+ år 610           660           664           666           669           683           686           691           

TOTALT 81 772      82 385      83 193      83 973      84 786      85 632      86 479      87 306      



Snart flere over 65 år enn under 20 år
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Sammen om utviklingen av kommunen
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• Aktive innbyggere, ildsjeler, lokalsamfunn og 

næringsliv er alle med og bidrar.

• Fredrikstad skal tiltrekke seg innbyggere, nye 

næringer, kompetansemiljøer og arbeidsplasser.

• Samarbeid mellom kommune, næringsliv, akademia 

og frivillighet er nøkkelen til en vellykket 

samfunnsutvikling – målene når vi sammen.



Kommunen skal utvikles på flere områder
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• Gjennomføre en rekke markante 

utbyggingsprosjekter.

• Behandle nyskapende reguleringsplaner og 

byggesaker.

• Utvikle framtidens kommunearbeidsplasser. 

• Innføre heltidsarbeid som det normale i driften.



Kommunen skal utvikles på flere områder
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• Gjøre smartere og mer innovative anskaffelser med 

forventning om betydelige besparelser.

• Bygge medarbeiderskap og kultur for åpenhet, 

likestilling og inkludering.

• Forbedre forebygging og håndtering av konflikter og 

varslinger.

• Følge opp kommunens eierinteresser i flere selskaper.



Vekst gir utfordringer framover
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• Finansieringsbehovet samsvarer ikke med 

finansieringsevnen.

• Kommunens innbyggere har større levekårsutfordringer 

enn snitt.

• Innbyggernes forventninger og etterspørsel etter tjenester 

øker mer enn kommunens inntektsnivå gir rom for.

• Fredrikstad kommune nå har et endrings- og 

omstillingsbehov som klart overstiger forutsetningene i 

gjeldende økonomiplan.



Næringsvennlig kommune
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• Sysselsettingsvekst og økt verdiskaping i eksisterende og 

nye bedrifter er viktige faktorer for å øke kommunens evne 

til tjenesteyting og styrke levekårene framover.

• Kommunen samarbeider med Fredrikstad næringsforening 

om satsingen «Vekst i Fredrikstad».

• Har ambisjoner om å kunne hevde oss i konkurransen om 

å være Norges mest næringsvennlige kommune.



Egne ansatte en enorm ressurs
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• Fredrikstad kommune har et stort driftsbudsjett, på rundt 

7 milliarder kroner, som finansierer døgnkontinuerlige gode 

tjenester på alle områder, i regi av nærmere 7000 

dedikerte medarbeidere.

• Med disse omfattende menneskelige og økonomiske 

ressursene har vi et stort potensial for fornyelse og 

forbedring av tjenestene også innenfor de svært 

stramme rammene som kommunen nå må forholde seg til.



Seksjonene i tall – 2022 til 2025
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Budsjett MNOK       

Seksjoner 2022  2023  2024  2025  

Kommunedirektørens sentrale staber 227  226 223 226 

Kultur, miljø og byutvikling 178  179  179  179  

Teknisk drift 415  417  417  417  

Utdanning og oppvekst 1 893  1 875  1 875  1 875  

Helse og velferd 2 252 2 164  2 094  2 044  

Kirken 47  47  47  47  

Felles ansvar regnskap  42  102  115  118  

Sum bevilgninger drift, netto 5 054  5 011 4 951  4 907 

 



Helse og Oppvekst tilføres MNOK 218
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• Tjenesteområdene innen helse og velferd har det største behovet for 

tilpassing til de økonomiske rammene.

• For å legge til rette for et gjennomførbart driftsopplegg for 2022, 

tilføres Seksjon for helse og velferd 200 millioner kroner i 2022, med 

nedtrapping til 0 i 2025, for å gi tilstrekkelig tid til den nødvendige 

omstillingsprosessen.

• Seksjon for utdanning og oppvekst tilføres 18 millioner kroner i 

2022, for å gi også denne seksjonen noe mer tid 

til omstillingsarbeidet. 

• Innen disse områdene er det behov for dreining av tjenestene 

og gjennomføring av krevende tiltak.



Finansieringen 1
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• Skatt: Disponering av økte skatteinntekter gjennom 

statsbudsjettet anslått til 30 millioner kroner, 

pluss økning med 40 millioner kroner.

• Eiendomsskatt: Prisjusteringer og flere 

skatteobjekter utgjør 50 millioner kroner. 

Nærmere omtale under driftsbudsjettet.

• Pensjon: Innsparing på omtrent 

34 millioner kroner.



Eiendomsskatt 2022
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•Det legges opp til en inntekt på 325 millioner i eiendomsskatt 

for 2022, fordelt på 237 millioner på bolig- og 

fritidseiendommer og 88 millioner på næring.

•Kommunedirektøren foreslår at det legges opp til en sosial 

profil på eiendomsskatten, med et bunnfradrag på 1 million 

kroner per boenhet for boliger og fritidseiendommer.

•Med dette forslaget vil standardeiendommen som SSB tar 

utgangspunkt i (et husbankhus på 120 m2) få samme 

eiendomsskatt som i 2021 (5.190 kroner).



Finansieringen 2
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• Tidligere "bunnlinje": Forutsatt sparing fra 

gjeldende økonomiplan med 41,6 millioner kroner 

(var forutsatt avsatt til disp.fond).

• Noe reduserte finansutgifter: Som følge av 

refinansieringer i 2021 og utsatte låneopptak/

endret framdrift investeringer (ikke kronesatt).

• Utbytte: Økt overføringskrav fra FREVAR KF 

med 5 millioner kroner, til 14 millioner kroner.

• Disposisjonsfond: Bruker 14 millioner kroner.
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Klimabudsjett – målsettinger og framskrivinger



1 400 

tonn 

CO2

Klimabudsjettet – kvantifiserte tiltak
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Tiltak og virkemidler i klimabudsjett 2022 Reduserte utslipp i 

forhold til 2016  

Ansvar 

 2022 2025 2030  

Klimaeffekt av bomringen ** og redusert pris på buss 4 500 6 300 9 300 KMB - Miljø og 
byutvikling 

Klimaeffekt av å øke sykkelandelen fra 4 prosent 
(2016) til 12 prosent (2030) 

780 1 560 2 860 KMB og TD 

Utskifting av fossildrevne kommunale biler 750 1 300 1 860 TD - Vann, avløp 

og renovasjon 

Klimaeffekt av passasjerøkning på fergene etter 2016   410 410 410 TD - Bydrift 

Klimaeffekt av å øke gangeandel fra 15 prosent 
(2016) til 20 prosent (2030) 

150 300 550 KMB - Miljø og 
byutvikling 

Klimaeffekt av overgang til elektriske ferger 50 290 300 TD – Bydrift 

Fossilfrie bygg- og anleggsplasser på oppdrag fra 
Fredrikstad kommune 

1 180 2 940 5 870 TD – Prosjekt-
utvikling 

Sum utslippsreduksjoner (tonn CO2e)   7 810 13 100 21 160  

Prosentvis reduksjon, inkludert effekt av 
iverksatt nasjonal politikk 

17 % 22 % 32 %  

 



Program #bærekraft25 
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• Kommunens arbeid 

for en bærekraftig 

økonomi fram mot 

2025

• Omfatter hele 

kommune-

organisasjonen

• Systematisk arbeid for å 

utvikle, foreslå og 

gjennomføre tiltak som skal 

sikre bærekraftig økonomi, 

tjenester og 

samfunnsutvikling

• Etablere en kultur for 

kontinuerlig forbedring og 

gevinstrealisering av tiltak

• Suksessfaktorer; 

åpenhet, medvirkning, 

samskaping og 

forankring

• Arbeidsverksteder med 

nærmere 1 000 

medarbeidere og ledere



#bærekraft25 – framdrift
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Fase 5

Implementere og realisere eksisterende og nye tiltak  

Fase 2

Kartlegge og 

identifisere mulige 

tiltak 

Fase 3

Analysere og 

prioritere tiltak 

Fase 4

Detaljere og 

beslutte 

Fase 1

Mobilisere og 

etablere 

programstruktur 

2021 2025

• Samlet plan for #bærekraft25 legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår 2022, 

herunder forslag til måltall.

• Gjennomgang av kommunens organisasjons- og ledelsesstruktur 1. halvår, 

jf. bystyrets bestilling.

• Tiltak som ikke krever politiske vedtak iverksettes fortløpende.

2022
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Prosjekt Bedre innkjøp
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Tiltak 

5 

Tiltak 

1

Bølge 1 

Ut 2021

Tiltak 

6

Tiltak 

2

Tiltak 
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Utrullingsplan

Bølge 2 

Q1-Q2 2022

Bølge 3 

Q3-Q4 2022

Tiltak 
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Tiltak 
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Tiltak 

3

Tiltak 
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Tiltak 

8 

Tiltak 

1

Tiltak 

2

Tiltak 

3

• Samlet gjennomgang og analyse for å 

oppnå kostnadsbesparelser innen 

innkjøp

• Identifiserte besparelsestiltak 

prioritert, basert på 

besparelsespotensial og 

implementeringskompleksitet -

utarbeidet en konkret 

implementeringsplan

• MNOK 20 i besparelser lagt til grunn i 

2022

 MNOK 12 fordelt på seksjonene 

 MNOK 8 vil fordeles ved revidert 

budsjett
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PÅ SPORET 

MOT 

ØKONOMISK 

BÆREKRAFT 

2022–2025

1. DRIFT OG RESULTATER

2. INVESTERINGER OG GJELD

3. DISPOSISJONSFOND



Økonomisk bærekraft – hva skal til?

3030

Gjeld

Økonomisk 

bærekraft

Bystyrets vedtatte målsetting 

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.

Bærekraftig kommuneøkonomi:

De årlige driftsresultatene må være av en slik 

størrelse at behovet for framtidige investeringer kan 

finansieres av en minimumsandel av frie midler. For 

lavt driftsresultat over tid gir en gradvis voksende gjeld.



Realistisk budsjettering: Øker rammene til helse og velferd

1. Drift og resultater
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 Seksjon for helse og velferd tilføres MNOK 200 i budsjett 2022 vs. gjeldende økonomiplan. 

Dette avtar til MNOK 130 og MNOK 50 i hhv. 2023 og 2024, før seksjonen er tilbake til 2022-nivå i 2025.

 Seksjon for utdanning og oppvekst får oppjustert sin budsjettramme for 2022 med MNOK 18, for å møte 

utfordringsbildet, spesielt innen barnevern. Budsjettramme ned til tidligere vedtatt nivå f.o.m. 2023.

 Resterende tre seksjoner både dekker innmeldte endringer i rammebetingelser og kutter netto rammer i 

budsjett 2022, sammenlignet med gjeldende økonomiplan for 2021–2024.

Netto utgiftsrammer:

Progn. 

2021 2022 2023 2024 2025

Helse og velferd 2 215 2 252 2 164 2 094 2 044

Utdanning og oppvekst 1 823 1 893 1 875 1 875 1 875

Teknisk drift 417 415 417 417 417

Kultur, miljø og byutvikling 177 178 179 179 179

Sentrale staber 227 227 226 223 226

Sum  4 859 4 964 4 861 4 789 4 742



Seksjon for helse og velferd – gradvis effekt av 

#bærekraft25 i planperioden

1. Drift og resultater
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• Inngang 2022: Regnskap 2021 viser et antatt 

merforbruk på MNOK 150-170. Det er også meldt 

sterk vekst i tjenestebehov. I sum går seksjonen 

inn i 2022 med et brutto utfordringsbilde mot 

gjeldende økonomiplan på ca. MNOK 300.

• Budsjett 2022 må ha realistiske 

rammer: Budsjettrammen tilføres MNOK 200. 

Konkrete tiltak til innsparing 2022 på MNOK 53. 

Gjort prioriteringer og endringer for å redusere 

brutto utfordringsbilde.

• Kutt i planperioden vil først og fremst komme fra 

allerede identifiserte tiltak og innen områder 

identifisert som dyrere gjennom tidligere 

KOSTRA-analyser og sammenligninger.

-208 millioner kroner



Seksjon for helse og velferd: Fokusområder

1. Drift og resultater
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• Strategien ligger fast, men må realiseres
o Selvstendighet og mestring i eget hjem

o Robuste og kompetente døgntjenester

o Tidlig innsats

o Digitalisering, digitalisering og teknologi og teknologi

• Noen tjenester er søkt skjermet for å gjøre «riktige grep» for framtiden:
o Hjemmesykepleien, Omsorgssentre, Tildelingskontoret, Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand

• Disse har fått tiltak knyttet til budsjett:
o Tjenester til funksjonshemmede: Omdisponering/omorganisering av ressursenheten, reduksjon i 

private kjøp, turnus- og bemanningsgjennomgang, organisering, tjenesteutvikling

o Friskliv og mestring: i stor grad på private kjøp

• NAV: bemanner opp med 5 årsverk på sosialhjelp og 1 på KVP



Seksjon for helse og velferd: Fokusområder

1. Drift og resultater
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• Størst usikkerhet rundt:
o Private kjøp

o Ingen buffer til forventet, økt brukervekst

• I økonomiplanen ligger det tiltak i 2023 som det må arbeides videre med i 2022:
o Overføring av plassene på Fredrikstad korttidssenter og Torsnes sykehjem til Onsøyheimen sykehjem, med 

tilhørende mulighetsstudier for videre bruk av de to byggene.

o Faglig plattform for etablering av Furutun, som skal være øverst i tiltakstrappen i Tjenester til funksjonshemmede.

o Plan for Helsebygg (fase 2)

• #bærekraft25 – kjente tiltak, sammen med nye foreslåtte tiltak fra arbeidsverkstedene 

(til sammen nesten 200), er gjennomgått og kategorisert i fire hovedområder:
o Forvaltning: Eksempelvis tildeling av tjenester, organisering

o Tjenester: Eksempelvis demensomsorg, avlastning, hjelpemidler, palliasjon

o Arbeidsgiver: Eksempelvis årsturnus, lederprogram

o Teknologi: Eksempelvis velferdsteknologi, helseplattform



Seksjon for utdanning og oppvekst: Barnevern, 

tilskudd private barnehager og EMA presser kostnader opp

1. Drift og resultater
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• Går inn i 2022 med sum økte kostnader og 

brukerbehov på MNOK 56:

o forventet merforbruk på ca. MNOK 20 i 2021, 

betydelig andel knyttet til barnevern

o en ny barnevernsreform gjeldende fra 1.1.2022 

o økt tilskudd til private barnehager som følge av 

blant annet dom i Høyesterett.

o redusert integreringstilskudd til enslige mindreårige 

flyktninger

• Utfordringsbildet gjorde det svært krevende å 

saldere budsjettet innenfor opprinnelig ramme 

og kommunedirektøren foreslår å 

tilføre budsjettrammen MNOK 18 i 2022.

• Seksjonen har selv tiltak til besparelser på 

MNOK 34 i 2022.



Seksjon for utdanning og oppvekst: Fokusområder

1. Drift og resultater
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• Plan for skolebygg: Arbeidet med ny plan for skolebygg har startet, og det er foretatt en 

tilstandsvurdering av skolebyggene. Det jobbes for framlegging av ny plan til vedtak i 

løpet av 2022.

• Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er: «Alle har en oppvekst der de 

opplever mestring, tilhørighet og trivsel».

• Har startet en satsing med å vri tjenestene til mer fokus på forebygging og tidlig 

innsats. Fokus skal vris til å sette inn tiltak lavere i tiltakstrappen, og bidra til at barn og 

unge opplever mestring, læring og sosial trygghet.

• Både i et menneskelig og økonomisk perspektiv er det viktig å vri tjenestene fra 

behandling til forebygging. Det er viktig at barn og familier som trenger bistand får rett 

hjelp til rett tid, og at det er helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Dette arbeidet vil 

ha et særlig fokus i etat for barne- og familietjenester.



Seksjon for teknisk drift: Reduserer vedtatt 

budsjettramme med ytterligere MNOK 8 

1. Drift og resultater
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• Tiltak for innsparing/økte inntekter på MNOK 

25. Seksjonen håndterer både innmeldte 

endringer og behov, samt også en netto 

besparelse mot opprinnelig budsjettramme 

med MNOK 8. I tillegg netto besparelser 

vedtatt i øk.plan 2021–2024 med MNOK 4.

• Tiltak omfatter blant annet:

o Endringer i parkeringsvillkår MNOK 9

o Økt avkastningskrav boligforvaltning MNOK 2,5

o Utsette re-ansettelser, mindre bruk vikarer og 

ekstrahjelp, mindre kurs, kjøp av utstyr o.l. MNOK 5

o Andel besparelse prosjekt bedre innkjøp MNOK 3

• Ikke funnet rom for tilstrekkelig midler til 

verdibevarende vedlikehold.  



Seksjon for teknisk drift: Fokusområder

1. Drift og resultater
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Blant annet:

• Miljøfokus: tilrettelegge for syklende og gående og redusere antall biler i sentrum, 

pådriver for grønne arealer og biologisk mangfold, skifte til fossilfrie biler, 

energibesparelse gjennom smarte løsninger, arealeffektive arbeidsplasser

• Klimatiltak i forhold til overvann er tema i kommende kommunedelplan for 

overvann, som avgjørende planverk for å møte dagens og framtidens klimaendringer.

• Videreutvikle seksjonen og kommunen som profesjonell aktør innen større 

byutviklings- og transformasjonsprosjekter

• Strategisk eiendomsforvaltning er et satsingsområde for optimal og effektiv 

utnyttelse av arealene

• Nytt avløpsrenseanlegg (samarbeid FREVAR) og helhetlig avløpssystem

• Utskifting av kommunens vann- og avløpsnett i stort omfang

• Prøveprosjekt for matavfall



Seksjon for kultur, miljø og byutvikling: Noen besparelser, 

men i hovedsak en videreføring av budsjettrammen

1. Drift og resultater
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• Driftsmidler til Arena Fredrikstad er midlertidig tatt ut av 

planperioden, grunnet uklarheter rundt periodisering og 

driftsfølgekonsekvensene av investeringene. Kommer 

tilbake i egne politiske saker.

• Lagt inn besparelser knyttet til planlagte ledige stillinger 

og naturlig avgang i 2022, innsparing på anskaffelser, 

samt økte inntekter fra publikumstjenester. 

Totaleffekt 2022 MNOK 2,5.

• Midler til drift av interkommunale idrettsanlegg, 

ridesenter, Trosvikhallen, samt Fredrikstad kommunes 

egenandel i en eventuell Bypakke fase II, er foreløpig 

ikke innarbeidet i økonomiplanperioden. 

Vil kunne vesentlig påvirke seksjonens budsjetter og 

prioriteringer framover.

• Ytterligere effekter av #bærekraft25 forventes 

innarbeidet i 2022, for 2023 og framover.



Seksjon for kultur, miljø og byutvikling – Fokusområder

1. Drift og resultater
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• Særskilt fokus på innsats og ressursbruk på følgende områder som bystyret har pekt på 

(seksjonsovergripende rolle):

o Helhetlig oppvekst

o Områderettet innsats

o Aktiv by

o Bærekraftig kulturarv

o Næringsvennlig kommune

o Klimavennlig kommune

• The Tall Ships Races Fredrikstad 2023

• Andre sentrale fokusområder:

o Opprettholde et godt og tilgjengelig aktivitets- og kulturtilbud til alle aldre, og særskilt inn mot barn og unge

o Barn og unges helhetlige oppvekst: seksjonen skal ta et større ansvar på tvers av seksjonene for å koordinere 

arbeidet med å fremme skolebygg som 24/7-bygg, styrke skolen som nærmiljøaktør, samt sikre skolenes 

tilstøtende infrastruktur som gode nærmiljøarenaer.

o Etablering av et større program for «Områderettet innsats». 

o Etablering av et større program for «Aktiv by». 



Sentrale staber: Effektivisering og digitalisering skal kutte 

kostnader og tilrettelegge for økt innsats fra etterspurte tjenester

1. Drift og resultater
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• Effektiviseringskrav på 2,9 millioner kroner i 

2022. Øker til 4,0 millioner kroner fra 2023. 

• Omdisponering og frigjøring av ressurser 

internt i seksjonen og reduksjon av 

administrative utgifter. Oppnås gjennom 

effektivisering og digitalisering av løsninger, 

vurdering av framtidig bemanningsbehov, 

naturlig avgang og åpne stillinger/utsette 

reansettelser. 

• Effektivisering som følge av program 

#bærekraft25.

• Endrede rammebetingelser som følge av 

reduserte gebyrsatser på fakturerings- og 

innfordringsområdet.

• Bruk av fond og tilføring av midler til 

lærlingordningen.



Kommunedirektørens sentrale staber – Fokusområder

1. Drift og resultater
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• Ledelse av program # bærekraft25.

• Lede en gjennomgang av organisasjons- og ledelsesstrukturen i kommunen 

(i.h.t. bystyrets bestilling), med hensikt å optimalisere driften og legge til rette for 

kostnadsreduksjon.

• Prosjekt «Bedre innkjøp» godt i gang, skal møte vedtatte krav til innsparinger fra 2021 og 

framover. Tiltakene er i ferd med å iverksettes, og forventes å gi betydelige innsparinger i 

planperioden.

• Starte opp sentralt prosjekt for helhetlig virksomhets- og målstyring i kommunen.

• Øvrige områder i kommunen etterspør økt grad av støtte fra sentrale staber, spesielt innen 

digitalisering, omstilling og analyser. Det jobbes med å vri ressursbruken i stabene for å 

imøtekomme etterspørsel i organisasjonen.

• I tillegg: Effektivisere egen staber gjennom automatisering, robotisering, digitalisering og 

full gjennomgang av arbeidsoppgaver.



Økt skatt og korrigert grunnlag for eiendomsskatt gir på kort 

sikt rom for økte rammer i drift

1. Drift og resultater
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• Skatteinngang: Tatt inn økning i kommuneproposisjonen 

på MNOK 30, og økt ytterligere med MNOK 40, i tråd med 

ekstra skatteinngang så langt i 2. halvår 2021. 

Høyere lønns- og sysselsettingsvekst i 2021 og høyere 

mottatte utbytter i 2020 enn tidligere anslått.

• Rammetilskudd 2022 iht. forslag til statsbudsjett, styrkes 

blant annet med MNOK 45 knyttet til barnevernsreformen.

• Realvekst i forslag til statsbudsjett på 0,5%, 

økonomiplanen legger opp til 1,0% pr. år fra 2023.

• Eiendomsskatt satt med utgangspunkt i verdigrunnlaget 

per 2020: Grunnlaget er så korrigert for flere objekter, 

generell prisjustering til 2022-nivå og justerte verdier 

dersom kontortaksering hadde vært benyttet i 2022. 

Fra øk.plan 

21-24

Fra øk.plan 

22-25

Tall i MNOK Endring

Skatt 2 390 2 475 86

Rammetilskudd  2 280 2 445 165

Eiendomsskatt  275 325 50

Sum frie inntekter 4 945 5 246 301

Inntekt 2022



Renter og avdrag, ekskl. selvkost, øker med 217 

millioner kroner fra 2020 til 2025

1. Drift og resultater
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 Gjennomsnittlige årlige investeringer 

innenfor frie inntekter 2022–2025 er 

MNOK 633.

 Gjennomsnittlige rentebetingelser 

øker fra 1,76% i 2022 til 2,5% i 2025.

 Lånevolum som må finansieres med 

frie inntekter øker med 1,3 mrd. 

kroner 2022–2025.

I mill. kroner

= Sum renter og avdrag eksisterende + nye lån – renter/avdrag dekket gjennom bruker/stat

+217 millioner kroner



Hovedpunkter øvrige poster
1. Drift og resultater
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 Pensjonsregnskap tatt inn forventet positiv utvikling, samt årets disponering av 

premieavvik. Innsparing pensjon lagt inn med omtrent MNOK 37.

 Utbytte videreført på tidligere nivå, forutsetter utbytte fra FEAS, som ble 0 i 2021.

 Overføring fra FREVAR KF videreføres på nivået fra 2021, med MNOK 14 per år.

 Vedtatt innsparing på anskaffelser og administrasjonskostnader i økonomiplan 

2021–2024, som ble lagt på topp i kommuneregnskapet, er nå i stor grad spredt 

ut og innarbeidet i seksjonenes rammer. Utgjør MNOK 26 for 2022 og MNOK 30 

for 2023 og framover, hvorav MNOK 8 foreløpig fortsatt ligger igjen på topp i 

budsjettet.

 Budsjett 2022 salderes med et merforbruk på MNOK 14,3, mot disposisjonsfond.



Netto driftsresultat nærmer seg anbefalt nivå

1. Drift og resultater
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• Budsjett 2022 viser et negativt 

driftsresultat på MNOK14,3, som 

må dekkes fra fritt 

disposisjonsfond.

• Tiltak gjennom #bærekraft25 

skaper positive utvikling og skal gi 

netto driftsmargin som beveger 

seg oppover mot anbefalt norm på 

1,75% i 2025, men blir trolig noe 

lavere.

• Gir økt handlingsrom og mulighet 

for egenkapitaltilskudd til 

investeringene, for å redusere 

behov for låneopptak.

i MNOK



Årlig lånebehov ligger langt høyere enn årlige avdrag

2. Investeringer og gjeld
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749

924
1 027

1 088

496

I MNOK

• I hovedsak en videreføring av vedtatte 

investeringer, men re-periodisert og 

gjennomgått realisme i gjennomføring på tid 

vs. ressurser.

• Fredrikstad kommune betalte i 2020 MNOK 

268 i avdrag, hvorav ca. 50% var knyttet til 

rammefinansierte lån.

• Lånevolum som må finansieres med frie 

inntekter øker med 1,3 mrd. kroner 2022–

2025.

• Selvfinansierte investeringer 2022–2025 er i 

sum 1,9 mrd. kroner. Største investeringer er 

avløp MNOK 537 og vann MNOK 363. 

I tillegg nevnes overføringsledning nytt 

renseanlegg MNOK 160 og Holmegata og 

Veumbekken MNOK 151. Disse fire utgjør 

1,2 mrd kroner av totalen på 1,9 mrd. kroner.



Investeringer: 4 største enkeltstående prosjekter utgjør 

ca. 50 prosent av totalen

2. Investeringer og gjeld
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2022 2023 2024 2025 SUM

Rammefinansierte 718 798 850 196 2 562

   herav:

   Arena Fredrikstad 88 192 299 578

   Infrqstruktur og samferdsel 161 93 66 43 363

   Lunde skole 5 144 109 258

   Brannstasjon 3 27 100 120 250

   Nybygg og kjøpsramme boliger HOV 95 55 48 11 208

   Gudeberg og ny Råkollen skole 5 99 96 201

   Flerbrukshall Trosvik skole 62 51 113

   Rehabilitering Furutun inkl. tomt 3 92 95

   Onsøyheimen sykehjem 210 -127 83

   Bygningsmessig rehabilitering og påkostning 34 21 20 1 76

   Rød skole 5 25 42 72

   Ridesenter Bekkevold 6 54 60

   Bofellesskap - personalbaser og fellesarealer 19 25 15 58

   IKT-investeringer skole 11 11 11 11 45

   Øvrige 12 37 43 10 102

• I hovedsak en videreføring av 

vedtatte investeringer, men re-

periodisert og gjennomgått 

realisme i gjennomføring på tid.

• 4 enkeltstående 

investeringsprosjekter > MNOK 200 

i planperioden. Disse utgjør i sum 

50 % av det totale 

investeringsbeløpet i kommende 

planperiode.

• Det er ikke funnet rom for å legge 

inn nye investeringsprosjekter 

utover de som allerede ligger 

vedtatt i økonomiplan 2021–2024.



Renteeksponert gjeld snart høyere enn de frie 

inntektene

2. Investeringer og gjeld
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 Gitt gjeldsutvikling 2025 i linje 

med historikk 2015–2024, vil 

den renteeksponerte gjelden 

ha vokst med 144% i perioden.

 I samme periode 2015–2025 

har frie inntekter vokst med 

40%.

 Faktiske tall for 2015–2020 

viser en vekst i renteeksponert 

gjeld på 57%, mot 27% vekst i 

de frie inntektene.



Reelle frie midler nærmer seg 0, gitt prognose 2021

3. Disposisjonsfond
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• Det står per d.d. MNOK 36 på 

disposisjonsfondet, som ikke er tiltenkt et formål.

• Prognose for driftsresultat var pr. 2. tertial 

negativt med MNOK 30, dette må i stort dekkes 

fra disposisjonsfondet.

• Utvalgte formål på disp.fondet:

o Smart- og næringsfond MNOK 40

o Høyesterettsdom private barnehager MNOK 40

o Rentefond MNOK 22

o Tårnet på Isegran MNOK 6

o Trafikksikkerhetsplan MNOK 4

o Tiltak mot barnefattigdom MNOK 3

• Sum 2022–2025 budsjetteres med et 

mindreforbruk på MNOK 201. Dette er midler 

som kan avsettes på disposisjonsfond, men gitt 

gjeldsutvikling bør de også sees i sammenheng 

med evne til egenkapitalfinansiering av 

investeringer.



Oppsummerende hovedpunkter
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Det er tatt høyere risiko i driftsbudsjettet, fordelt utover både flere 

inntektsposter og seksjonens driftsrammer.

Gir likevel en mer realistisk budsjettering innenfor de respektive linjer og 

rammer i budsjettet, spesielt for utviklingen i driftsrammene for Seksjon for 

helse og velferd og til dels Seksjon for utdanning og oppvekst.

Allerede vedtatte investeringer er videreført, dette gir relativt stor økning i 

renter og avdrag, og skaper stort press på finansiering av driften.

 #bærekraft25 skal skape økt handlingsfrihet i løpet av planperioden. Dette 

skal gi et nivå på netto driftsresultat som underbygger evnen til 

egenkapitalfinansiering av investeringer, og som nærmer seg anbefalt nivå for 

økonomisk bærekraftig utvikling.



Arbeidsplan og tidsfrister
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Onsdag 

27. oktober

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 legges fram for 

formannskapet kl. 12, på rådhuset. 

Direktesendes på kommune-TV. 

Forslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Torsdag 

28. oktober

Digitalt allmøte om budsjettforslaget, for medarbeidere i Fredrikstad kommune. 

Mandag

1. november 

Utdypende budsjettorientering til politikere kl. 11–15, på Fredrikstad kino. 

Om budsjettene til Helse og velferd, Utdanning og oppvekst, Teknisk drift og Kultur, miljø og 

byutvikling, samt eiendomsskatt. 

Invitasjon til bystyret, samt utvalgsmedlemmer i aktuelle utvalg, inkl. administrasjonsutvalget. 

Uke 43 – 47 Utdypende budsjettorienteringer i politiske utvalg, samt orienteringer for partigrupper etter avtale.

Forespørsler om orienteringer kan rettes til kommunedirektøren, eller direktør for 

virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand.

Tirsdag 9.

november

Frist for partigruppene i bystyret, via gruppeleder, for innsending av spørsmål til budsjettet. 

Spørsmål sendes kommunedirektøren og økonomi- og finanssjef Egil Olsen. 

Mandag 

15. november 

Frist for kommunedirektøren til å besvare spørsmål til budsjettet. 

Torsdag 

18. november 

Frist for partigruppene i bystyret, via gruppeleder, for innsending av budsjettrelaterte forslag til 

kvalitetssikring. 

Spørsmål sendes kommunedirektøren og økonomi- og finanssjef Egil Olsen. 

Mandag 

22. november

Frist for kommunedirektøren for tilbakemelding på kvalitetssikring av forslag fra partigruppene 

(innen kl. 16.00). 

Torsdag 

25. november

Partigruppenes budsjettforslag legges fram i formannskapet. 

Torsdag og fredag 

9.-10. desember

Bystyret vedtar budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025. 

Uke 50 De politiske utvalgene og formannskapet vedtar seksjonsbudsjettene.




