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BYSTYRETS VEDTAK 
 
Bystyrets vedtak 04.12.2014 – saksnummer 2014/3566: 
 

1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes 
handlingsplan for perioden 2015-2018 og budsjett for 2015 med netto utgiftsrammer fordelt 
på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i 
kapittelet Økonomistyring – Økonomiske rammebetingelser. 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2015 med finansiering vedtas slik det framkommer i Kapittelet 

Økonomistyring – Økonomiske rammebetingelser. I tillegg vedtas investeringsprosjekter med 
finansiering innenfor Belønningsordningen. Merinntekter ved salg av bolig- og nærings- 
eiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet 
investeringsfond. 

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

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. 
 

4. Det godkjennes låneopptak på 569,4 millioner kroner for 2015. Rebudsjettering av 
investeringer fra 2014 vedtas i egen sak. 

 
5. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket mva.- 

kompensasjon). 
 

6. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for 
2015 hvorav 58 millioner kroner rebudsjetteres fra 2014 gjennom vedtak i egen sak. 

 
7. Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske 

forpliktelser i løpet av året. 
 

8. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på 
inntil 8,0 millioner kroner for 2015. 

 
9. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 9,0 millioner kroner til dekning av depositum 

og husleiegarantier ved NAV. 
 

10. 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. 

 
11. 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. 

 
12. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd 

fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. 
 

13. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til 
grunn for refinansieringer i 2015. 

 
14. For eiendomsskatt gjelder: 

14.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2014. 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. 
14.2 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen. 
14.3 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt. 15.4 skal skatteøre i Fredrikstad 
kommune være 7,0 ‰ kfr. Eiendomsskattelovens § 11, 1 ledd. 
14.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i 
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7 ‰. Det gis et 
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bunnfradrag på 200 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 
200 000 kroner per fritidseiendom. 
14.5 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. 
14.6 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. 
14.7 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7, litra e, 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. 

 
15. Endringer i hoveddokumentet jf. formannskapets innstilling (nytt vedlegg av 4.desember 

2014). 
 
 
Øvrige verbalforslag og bestillinger: 
 

1. Rådmannen bes om å vurdere om ny ferge kan benytte mer miljøvennlig drivstoff som for 
eksempel biogass. 
 
2. Rådmannen bes om å legge til rette for bedre fremkommelighet for gående og syklende i 
Gamlebyen på vinterstid (For eksempel mer strøsand). 
 
3. Rådmannen bes om å finne en løsning for toalett- og stellerom ved lekeplassen i Kirkeparken. 
 
4. Rådmannen bes om å legge fram en sak som ser på muligheter og kostnader ved en eventuell 
utvidelse av fergetilbudet til Seut/Ørebekk. 
 
5. Vann- og avløpstraseen langs RV 116 fra Skjæløy til Skåra er til tider overbelastet og med store 
luktproblemer til følge. Dette skyldes overløpsvann som ledes inn i systemet fra private 
stikkledninger. Det må framprioriteres tiltak for å skille overløpsvann fra kloakk i private 
stikkledninger. Det må prioriteres tiltak for å fjerne lukt. 
 
6. Nytt menighetssenter på Manstad på Manstad innarbeides i pågående kommunalt 
reguleringsarbeid på Gaustad/Manstad. 
 
7. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å vurdere strategier for vitalisering av området 
rundt Selbak torg. Det forutsettes dialog med lokalsamfunnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 

Side 3 
 

INNLEDNING 

 
Vedtatt handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 har grunnlag i rådmannens forslag til, slik at 
politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. 
 
Vår politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende 
folkestyre, en bærekraftig utvikling og et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus på 
demokratiutvikling og åpenhet. 
 
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 
Bystyret: 
 
- 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. 
 
Fredrikstad kommune har fortsatt økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det en 
forutsetning å holde orden i økonomien. 
 
Vi bor i en by med store levekårsutfordringer. Lavt utdanningsnivå er en viktig forklaringsfaktor. Vi ser 
en bedring i utdanningsnivået blant de yngre, men vi henger såpass langt etter at det er behov for et 
sterkere fokus på dette framover. 
 
Skolen i Fredrikstad har den avgjørende rollen i å løfte utdanningsnivået i Fredrikstad. Vi kan ikke slå 
oss til ro med gjennomsnittlig ressursbruk eller gjennomsnittlige resultater. Vi må våge å sette oss 
noen ambisiøse mål for Fredrikstadskolen. Vi trenger flere lærere i årene som kommer og vi har 
behov for større ressurser til hele utdanningsløpet fra barnehage til skole. Tidlig innsats må være en 
hovedstrategi. 
 
Innbyggertallet i Fredrikstad vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig 
ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er utfordrende. Denne 
flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber. Fredrikstad har høyere arbeidsledighet 
enn landsgjennomsnittet. Det må derfor være et hovedmål å få flere bedrifter til å etablere seg her. Vi 
må endre næringslivet i retning av mer kunnskapsbasert produksjon for å heve gjennomsnittlig 
utdanningsnivå i befolkningen og dermed også få økte skatteinntekter til fellesskapet. 
 
Vi har et klart mål om å øke antall arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Næringsplanen 
skal legges til grunn for dette arbeidet. En næringsvennlig kommune er et konkurransefortrinn for 
bedriftene som er lokalisert her. Kommunen må gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. 
Den må ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling, og god kunnskap om næringslivets behov. 
 
Vi må styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg, i byen 
vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet, Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold utvikle 
framtidas industri og næringsliv i Fredrikstad. Arbeidet med en bærekraftig næringsutvikling skal 
prioriteres. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. 
 
Vi ønsker å stimulere innovasjonsmiljøene gjennom deltakelse og økonomiske midler slik vi gjør i 
partnerskapet med NCE Smart Energy Markets og deres Smart City program. Prosjektet vil kunne 
bidra til økt verdiskaping og ny teknologi innenfor klima og energi og bidra til å forsterke det 
pågående arbeidet med helse- og velferdsteknologi. 
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Bystyret har forpliktet seg til å sette av deler av framtidige overskudd hvert år i de kommende 10 
årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Bystyret har de siste årene vist en sterk vilje i 
budsjett-sammenheng til å satse på næringsutvikling og næringsplanen ble vedtatt i bystyret i høst. 
Gjennom denne skal næringsfondet og verdiskapningsmidler tas i bruk slik at det ambisiøse målet 
om å skape flere arbeidsplasser enn befolkningsveksten tilsier nås. Målet er at kommune og 
næringsliv sammen skal bruke fondet til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i 
Fredrikstad. Kultur, byutvikling og omdømmebygging vil være viktige satsningsområder for 
kommunen i et slikt partnerskap. 
 
Vi må legge til rette for kompetanseintensiv og kulturbasert næringsvirksomhet som gir våre unge lyst 
og muligheter til å bli og å arbeide i byen vår, og vi må bli en mer attraktiv by som tiltrekker seg nye 
innbyggere. Arbeidet med fortetting, urbanisering og byfornyelse i byområdet vil bidra til en mer 
attraktiv by. 
 
Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Bystyret vil bidra til at 
disse fortsatt skal være i vår by ved å bruke kompetansen de besitter til å utvikle lokalsamfunnet og 
kommuneorganisasjonen. Vi er positive til å legge til rette for flere studentboliger. 
 
Bystyret bygger sin politikk på sosial rettferdighet og like muligheter. Av hensyn til barnefamiliene, og 
ikke minst at Fredrikstad fortsatt skal være en attraktiv by å bosette seg i, er det viktig med et godt 
barnehage- og SFO-tilbud i hele kommunen. 
 
Kunnskap, kultur og klima er identifisert som viktige drivere i vedtatt kommuneplan, og vil ligge til 
grunn for det arbeidet som skjer også innenfor resten av kommunens virksomhet, og i møte med 
næringsliv og frivillige aktører. Når vi samarbeider med utgangspunkt i disse tre faktorene, vil vi øke 
kvaliteten på tilbudet til innbyggerne og utviklingspotensialet for Fredrikstad, samtidig som miljøet 
ivaretas og nye arbeidsplasser skapes. Dette vil gi gode rammebetingelser og økt trivsel og mangfold 
innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. 
 
Derfor har Fredrikstad kommune satset på blant annet: 
 

- Belønningsmidler 
- Bypakke Nedre Glomma 
- Gratis ferge 
- Bedre framkommelighet for gående og syklende i sentrum 
- The Tall Ships Races 
- Kommunal støtte til Hydrogenfabrikken, Litteraturhuset, Nautilus Marinepark og Fredrikstad 

Seafoods AS 
- Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad 
- Kunstisbane på Værste 
- Oppgradering av torgflater. 

 
 
Omstilling 
 

Fredrikstad kommune er en lavinntektskommune med store utgifter knyttet til levekår og folkehelse. 
Kommunen driver effektivt på de fleste områder. Vi bruker lite til administrasjon sammenlignet med 
andre kommuner. Likevel er det alltid nødvendig å lete etter muligheter for å bli mer effektiv. 
 
Bystyret mener det er riktig å fortsette gjennomgangen av ressursbruk til politikk, administrasjon og 
ledelse for å sikre at vi får nok ut av ressursene. 
 
Det finnes dog et balansepunkt mellom hvor mye administrasjons- og ledelsesressurser vi benytter 
og evnen til å utvikle og følge opp tjenesteproduksjonen. Fredrikstad kommune er i en økonomisk 
situasjon som gjør at vi hele tiden må avveie hvor ressursene gir mest nytte. 
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Hovedprioriteringer i budsjettet 
 

Det er en forutsetning å ha orden i økonomien for at kommunen skal kunne levere velferdstjenester til 
innbyggerne. Det betyr at budsjettet for 2015 blir stramt. Skal vi nå målene våre må vi bruke de store 
pengene på de store oppgavene. 
 
Vi prioriterer styrking av fellesskapet og orden i økonomien. Nivået på eiendomsskatten skal ikke 
økes. 
 
Rammen til Seksjon for oppvekst og utdanning styrkes mest av tjenesteområdene. Regjeringen 
Solbergs prioriteringer i statsbudsjettet har medført at rådmannen har foreslått innsparinger som det 
ikke er aktuelt for Bystyret å gjennomføre. Styrkingen er i hovedsak rettet mot at vi ikke aksepterer å 
kutte lærerårsverk, at foreslått nedleggelse av to småbarnsavdelinger innen barnehage ikke 
gjennomføres og at vi ikke ønsker noen økning av SFO-prisene utover prisvekst, slik rådmannen 
foreslår. 
 
Samlet gir denne delen av budsjettet en tydeligere satsing på kunnskap, og en mer sosial profil for 
barnefamiliene. 
 
Vi innførte gratis ferge i kommunen fra 1. januar 2013. Dette er et virkemiddel som Bystyret ønsker å 
videreføre 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. Gratis ferge bidrar også til å styrke handelen i 
byområdet. 
 
De andre tjenesteområdene styrkes også sammenlignet med rådmannens budsjett. Dette 
kommenteres nærmere lengre ned under de forskjellige seksjonene. 
 
Bystyret har antydet 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: 

 
Fredrikstad kommune yter svært mange gode tjenester til innbyggerne hver eneste dag, og er på 
flere områder en motor for vekst og utvikling av hele Fredrikstad-samfunnet. Slik vil det også være 
kommende 4-årsperiode.  
 
I denne handlingsplanen framkommer det et betydelig gap mellom kommunens finansielle evne til å 
produsere tjenester og Bystyrets ambisjoner for tjenesteproduksjonen. Kommunens evne til å betjene 
ny gjeld for investeringer i gode og ønskede formål, både på lovpålagte og ikke-lovpålagte områder, 
er svært begrenset. Reduserte inntektsforutsetninger i forhold til Bystyrets vedtatte handlingsplan fra 
juni, og endringer som følge av forslag til statsbudsjettet, medfører behov for å revidere 
handlingsplanen allerede nå, sammen med budsjettet for 2015.  
 
Det synes å være en bred politisk enighet i Bystyret om å satse på eldreomsorg og skole, som er 
lovpålagte tjenesteområder som må bygges ut i samsvar med den demografiske utviklingen i 
kommunen. Dette må gjøres innenfor realistiske inntektsrammer. 
 
Kommunens finansielle evne vil trolig bli ytterligere svekket gjennom handlingsplanperioden på grunn 
av antatt svakere vekst i de frie inntektene enn det som ble forutsatt i gjeldende handlingsplan (juni 
2014). I tillegg vil vi få økte kapitalkostnader som følge av tidligere og pågående investeringer i 
formålsbygg. Dette faktum har avgjørende betydning for vår evne til å satse innen prioriterte områder 
i årene som kommer. 
  
Reduserte inntektsforutsetninger innebærer tilsvarende reduserte driftsrammer til 
tjenesteproduksjonen. For 2015 gjør dette seg utslag i et foreslått rammekutt i seksjonene på til 
sammen 30 millioner kroner i forhold til vedtatt handlingsplan. I perioden 2016-2018 er det et uløst 
effektiviserings-/omstillingsbehov på cirka 30 millioner kroner i forhold til foreslått driftsnivå for 2015.  
Effektiviserings- og omstillingsbehovet inkluderer ikke driftsmidler til kapasitetsutvidelsen på 
sykehjemsområdet, som i dette forslaget forutsettes dekket ved omprioriteringer innen Seksjon for 
helse- og velferd.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at vi nå trenger å avklare hvordan det økte utgiftsbehovet innen de 
tre store bruker-/publikumsorienterte seksjonene Helse og velferd, Utdanning og oppvekst og 
Regulering og teknisk drift skal finansieres. Dette gjelder både drifts-, vedlikeholds og kapitalutgifter.  
Alternativene er: 

 Øke inntektene  

 Redusere investeringsnivået i årene framover 

 Redusere volum/standard på tjenestene, trappe ned ikke lovpålagte oppgaver 

 Selge kommunale eiendommer (bygg og grunneiendommer) for å øke egenkapitalen 

 Kombinasjon av disse. 
 
Ved å kutte i ikke-lovpålagte områder blant annet i seksjonene Økonomi- og organisasjonsutvikling 
og Kultur, miljø og byutvikling vil det kunne tas ut noen få millioner kroner. Samtidig er det 
rådmannens oppfatning at de to seksjonene omfatter viktige fagområder som bidrar til positiv og 
nødvendig utvikling i kommune-organisasjonen og for utvikling og verdiskaping i Fredrikstad-
samfunnet. I forhold til de øvrige stor-kommunene i Norge ligger vi langt under gjennomsnittet i 
kostnad per innbygger innenfor disse områdene. Det samme gjelder for Regulering og teknisk drift 
sine tjenesteområder. Der har vi over mange år skjøvet vedlikeholdet foran oss til et nivå som ikke 
lenger er akseptabelt. 
 
For å ha en mest mulig effektiv og veltrimmet organisasjon er det viktig å satse videre på innovasjon, 
fornying og omstilling innenfor alle kommunalområdene. Mye bra arbeid er allerede gjort og mye er 
underveis (blant annet satsing på velferdsteknologi og energiøkonomisering), men det vil være et 
stort behov for fornyingsarbeid i tida som kommer. Rådmannen foreslår at innovasjon, fornying og 
omstilling blir satt på dagsorden gjennom en egen strategisk plan med oppstart neste år, og at dette 
blir et særskilt tema i kommunens program for lederutvikling (LUP). 
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Dersom kommunen også framover skal kunne ivareta grunnleggende behov med basis i 
demografiutviklingen, og ta vare på vårt felleseie i form av bygg og anlegg, samtidig som vi skal bidra 
positivt i utviklingen av Fredrikstad-samfunnet, er det behov for å øke kommunens inntekter. Gjøres 
det ikke noe med kommunens finansielle evne i form av økte inntekter, må det alternativt gjøres en 
planmessig nedtrapping av ikke-lovpålagte tjenester og en volum-/standardreduksjon innen 
lovpålagte områder. 

Også Fredrikstadsamfunnet i sin helhet står overfor store utfordringer. Utviklingen de siste årene går 
ikke i bærekraftig retning, og det er nødvendig å ta grep for å endre på dette. Vi har en voksende 
befolkning, men en avtagende sysselsetting. Andelen uføre øker sammenlignet med 
landsgjennomsnittet, og vi har klare opphopninger av levekårsutfordringer i enkelte områder av 
kommunen. Det er derfor nødvendig med enda mer og systematisert innsats på tvers av sektorer. 
Kunnskap spiller en nøkkelrolle i dette bildet. For å snu utviklingen må vi jobbe på flere fronter 
samtidig: Vi må bli enda bedre på tidlig- og gry-tidlig innsats for å bryte den sosiale arven. Vi må bli 
bedre tilretteleggere for næringslivet og bidra til at flere inkluderes i arbeid, og vi må ha et 
folkehelseperspektiv i alt vi gjør. Dette utfordrings- og mulighetsbildet bør få betydning for 
innretningen av planstrategien og kommuneplanen som skal vedtas i neste bystyreperiode. 

Arbeid mot radikalisering og ekstremisme er nå satt på dagsorden. Forebyggende og 
holdningsskapende arbeid gjennom dialog med aktuelle miljøer og nøkkelpersoner blir viktig. 
Samtidig må vi utvikle exit-strategier og ivaretakelse av hjemvendte krigsfarere og deres familier. 
Tverrfaglig kompetanse og kapasitet på dette området må vi utvikle i samarbeid med andre berørte 
kommuner, samtidig som staten og politimyndigheten må ta et tydelig ansvar.  
 
Alle kommuner har gjennom kommunereformen fått et utredningsansvar som skal gi et svar på 
hvilken kommunestruktur kommunene selv synes er best. Med utgangspunkt i særskilt 
orienteringssak i Bystyret i oktober 2014, vil rådmannen etablere en arbeidsgruppe som jobber videre 
med å tilrettelegge for en god og helhetlig prosess. Kommunen vil samarbeide både med 
fylkesmannen og KS i dette arbeidet. Gjennom denne prosessen vil vi invitere nabokommunene 
Hvaler, Råde og Sarpsborg til uforpliktende samtaler, sonderinger, dialog og samarbeid, basert på en 
felles kommuneplattform i tråd med Fylkesmannens anbefaling. 
 
2015 vil bli nok et utfordrende år for Fredrikstad kommune. Samtidig tror jeg vi er bedre rustet enn 
mange andre til å møte disse utfordringene. Vi har mer enn 5 000 kompetente medarbeidere med en 
stå-på-vilje uten sidestykke, vi er en organisasjon som evner å samarbeide på tvers av seksjoner og 
virksomheter, og å tenke nytt. Dette gjelder både i vår myndighetsrolle, som tjenesteleverandør og i 
våre rolle som samfunnsutvikler. Vi må jobbe kontinuerlig for både å opprettholde denne gode 
kulturen og for å holde en stø og forutsigbar kurs. Gjør vi det, har vi gode forutsetninger for å lykkes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 

Side 8 
 

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.  
 
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. Denne sammenhengen 
uttrykkes gjennom følgende figur:  
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Målene i handlingsplanperioden for hvert tjenesteområde er utformet med utgangspunkt i målene i 
kommuneplanen. Mål i planperioden er grunnlaget for kommunens aktivitet, og dermed også et viktig 
ledd i operasjonaliseringen av kommuneplanens målsettinger.   
 
 
Kommunal planstrategi 
 

Planstrategi for Fredrikstad kommune er for første gang blitt utarbeidet for perioden 2012-2015. Den 
viser utfordringer, planbehov og prioriteringer for inneværende politiske periode. Planstrategien er en 
plan for planleggingen og bygger videre på kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien er ikke 
uttømmende for all kommunal virksomhet, men viser hvilke plan- og utredningsoppgaver som 
bystyret mener er nødvendig for å møte utfordringene Fredrikstad-samfunnet står overfor. Plan- og 
utredningsoppgavene gir direkte føringer for handlingsplanen og budsjettarbeidet, samtidig som også 
sammenhengen går den andre veien. Planstrategien ble vedtatt av bystyret 3. mai 2012. 
 
 
Statsbudsjett  
 

Kommunesektorens inntekter i 2014 
I Revidert nasjonalbudsjett 2014 (Meld. St. 2 (2013–2014)) ble realveksten i kommunesektorens 
samlede inntekter i 2014 anslått til 5,1 milliarder kroner, hvorav 3,2 milliarder kroner var frie inntekter. 
Veksten ble regnet i forhold til regnskapstall for 2013. 
 
I Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2014 nedjustert 
med 1,2 milliarder kroner. Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at 
kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli ytterligere 0,9 milliarder kroner lavere i 2014 enn lagt 
til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Ut fra regjeringens vurdering påvirker ikke nedjusteringen 
inntektsnivået i sektoren i 2015. De samlede nedjusteringene må ses i sammenheng med noe 
svakere vekst i norsk økonomi, herunder også litt lavere anslått lønnsvekst.  
 
Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 anslås etter dette til 4,4 milliarder 
kroner (1,1 prosent). Realveksten i de frie inntektene anslås til 2,3 milliarder kroner (0,7 prosent). 
Sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2014, er vekstanslagene for samlede og 
frie inntekter nedjustert med henholdsvis 0,6 og 0,9 milliarder kroner. Nedjusteringen skyldes i 
hovedsak lavere skatteinntekter. 
 
Som omtalt i Kommuneproposisjonen 2015 nedjusterte Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi (TBU) i mars 2014 anslaget for kommunesektorens merutgifter knyttet 
til den demografiske utviklingen. Merutgiftene anslås å bli 0,5 milliarder kroner lavere enn lagt til 
grunn i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. Bakgrunnen er lavere befolkningsvekst enn anslått. 
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Kommunesektorens inntekter i 2015 

I kommuneproposisjonen for 2015 la Regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i størrelsesorden 4,5 til 5 milliarder kroner i 2015. Det ble varslet at mellom 4,2 og 4,5 
milliarder kroner av veksten ville være frie inntekter. 
 
I statsbudsjettet legger Regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 
2015 på 6,2 milliarder kroner noe som tilsvarer 1,5 prosent. Av veksten er 4,4 milliarder kroner frie 
inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,4 prosent. Veksten er regnet fra anslått 
inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014.   
 
Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,9 milliarder kroner til kommunene og 0,5 milliarder 
kroner til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 millioner kroner 
begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 200 millioner kroner 
av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med 
psykiske lidelser. 100 millioner kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt 
barnehageopptak. 
 
Veksten i frie inntekter i 2015 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 
knyttet til befolkningsutviklingen. I Kommuneproposisjonen 2015 ble det lagt til grunn beregninger 
utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) som 
indikerte at kommunesektoren ville få merutgifter i 2015 på om lag 3,1 milliarder kroner som følge av 
den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at omtrent 2,7 milliarder kroner må finansieres 
innenfor veksten i frie inntekter. Anslaget baserte seg blant annet på SSBs befolkningsframskrivinger 
fra juni 2012 og viser den isolerte effekten på kommunesektorens utgifter av endringer i 
befolkningens størrelse og sammensetning. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil 
koste kommunesektoren å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og 
omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenesteytingen. 
 
SSB publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni 2014. Beregninger utført av departementet tyder 
på at anslaget for demografikostnader for 2015 blir redusert med 0,6 milliarder kroner, til 2,5 
milliarder kroner. Av dette anslås 2,1 milliarder kroner å belaste de frie inntektene. Reduksjonen kan i 
all hovedsak henføres til at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder, mens de 
nye framskrivningene tyder på en nedgang.  
 
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller 
regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller 
trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene 
holdes utenom veksten i frie inntekter. I 2015 kompenseres kommunesektoren med 0,1 milliarder 
kroner for slike endringer.  
 
Regjeringen foreslår særskilte bevilgninger til å dekke kommunenes forpliktelser til å styrke 
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, som vil sikre at flere mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kan styre sin egen hverdag. 
 
Regjeringen styrker veksttilskuddet fra 61 millioner i 2014 til 393 millioner i 2015. 68 kommuner vil 
motta veksttilskudd i 2015, mot 24 kommuner i 2014. 
 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2015 bygger blant annet på om lag 0,8 prosent 
sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3,3 prosent lønnsvekst fra 2014 til 2015. Fra 2015 skal 
uføretrygd skattlegges som lønn. Dagens uføre får omregnet uførepensjonen slik at verdien av 
ytelsen etter skatt er om lag uendret. Reformen innebærer økte skatteinntekter til det offentlige. Deler 
av dette tilfaller kommuner og fylkeskommuner. I Kommuneproposisjonen 2015 ble det varslet at 
skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 
prosent av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2015 settes ned 
med 0,15 prosentpoeng til 11,25 prosent.  
 
Konsekvenser for Fredrikstad kommune  
De konkrete konsekvensene for de enkelte tjenesteområdene er innarbeidet i rammebetingelsene på 
de enkelte tjenesteområdene. Dette gjelder i hovedsak Seksjon for helse og velferd og Seksjon for 
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utdanning og oppvekst. En del av veksten i frie inntekter er knyttet opp mot økte satsinger som 
skolehelse, rusarbeid og barnehage.  
 
I forhold til forutsetningene som Bystyret la til grunn for gjeldende handlingsplan i juni, innebærer 
statsbudsjettet reduserte inntekter som grovt sett kan anslås til 30 millioner kroner. Den totale 
rammen som er satt av til innbyggertilskudd (grunnlag for utgiftsutjevningen) er redusert, 
skjønnstilskuddet er redusert og vekstkommunetilskudd er økt. Sistnevnte er finansiert ved en 
omfordeling mellom kommunene innenfor den samlede rammen. Fredrikstad kommune er med på å 
bidra til finansieringen, men faller utenfor denne ordningen.  
  
Oppdaterte kriterier som ligger til grunn for utgiftsutjevningen, innebærer at Fredrikstad kommune får 
et noe større trekk enn tidligere. Veksten i private skoleplasser gir negativt utslag i utgiftsutjevningen. 
Disse endringene innebærer at kommunen får et noe lavere teoretisk utgiftsbehov i 2015 enn i 2014 
og rammetilskuddet blir noe redusert.  
 
Pensjonskostnadene øker i 2015 og er ikke dekket av veksten i frie inntekter. Noe av dette skyldes at 
nedbetalingstiden (amortisering) for «pensjonsgjeld» er redusert fra 10 år til 7 år og gjelder fra og 
med premieavvik for 2014.  
 
 
Befolkningsutviklingen 
 

Befolkningsveksten viste tidlige tegn på å flate ut i 2014, og den siste statistikken viser at vi kan stå 
overfor et skifte, eller en endring i veksttakt. Per 1. juli 2014 var det, i følge Statistisk Sentralbyrå 
(SSB), 77 849 innbyggere bosatt i Fredrikstad. Det er 258 flere enn ved årsskiftet. 
 
Fødselsoverskuddet er fortsatt lavt, slik at befolkningsveksten i all hovedsak kommer av at flere flytter 
inn enn ut av Fredrikstad. 
 
Lavt fødselsoverskudd kan skyldes lav fruktbarhet, men det viser seg at Fredrikstad ikke har spesielt 
lave tall for samlet fruktbarhet. Sammenlignet med landet ligger vi litt lavt, men ikke så lavt som Oslo. 
Det er noe variasjon over tid, men det siste året har fruktbarheten vært på 1,7 i Fredrikstad. Likevel er 
det lave tall for fødselsoverskuddet, noe som delvis kan forklares med at generasjonen som nå er i 
fødedyktig alder ikke er så stor. 
 
Flytteanalyser har imidlertid vist at gruppen av voksne mellom 20-30 år igjen er økende i Fredrikstad, 
noe som kan slå positivt ut på befolkningssammensetningen over tid. 

 
Nye prognoser fra SSB – og egne framskrivninger 
SSB kom i juni 2014 med nye prognoser for befolkningsutviklingen fram til 2040. Deres 
hovedalternativ, MMMM (med middels anslag på alle komponentene fruktbarhet, dødelighet, 
innvandring og flytting), er noe nedjustert fra den forrige prognosen som kom i 2012. Dette skyldes 
først og fremst lavere anslag på innvandringen, og høyere anslag på utvandringen slik at netto 
innvandring til Norge er nå forventet å bli noe lavere enn tidligere antatt. 
 
Det antas en fortsatt økende levealder, og en relativt konstant fruktbarhet på rundt 1,8 for landet som 
helhet. Sentraliseringen innad i landet forventes også å fortsette. Samlet sett gir denne prognosen en 
fortsatt relativt sterk vekst for Fredrikstad. SSB poengterer også nødvendigheten av å ta hensyn til 
lokale forhold, og behovet for å justere og å lage egne prognoser der man kan legge inn 
forutsetninger om for eksempel boligbygging. Fredrikstad kommune bruker KOMPAS til dette 
arbeidet, og har et boligbyggeprogram som er med på å styre hvor utviklingen forventes å komme 
innad i kommunen. Boligbyggeprogrammet er under rullering, i forbindelse med arbeidet med 
boligplanen.  
 
Boligplanen forventes ferdig fra administrasjonens side i løpet av høsten 2014, og vil komme til 
politisk behandling på vårparten. Med denne vil det kunne komme nye føringer som igjen kan få 
konsekvenser for hvor i kommunen folketilveksten kommer, og hvordan 
befolkningssammensetningen blir. Boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for prognosen vil 
følgelig endres, og dermed vil prognosen også endres.  
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For å vise noe av usikkerheten i anslagene har vi med flere mulige utviklingsbaner i figuren under. 
Her ser man også at KOMPAS’ mellom-alternativ ligger veldig tett opptil SSBs middel-alternativ, 
naturlig nok. I tillegg er det tatt med et lavalternativ som viser utviklingen gitt en redusert fruktbarhet, 
og en vedvarende lavere nettoflytting. 
 
Befolkningsframskrivinger for Fredrikstad, alternative baner 

 
 
De ulike alternativene slår forskjellig ut for de ulike aldersgruppene. Usikkerheten er spesielt stor for 
de yngste. Figuren under viser ulike alternativer, og har også med SSBs gamle framskrivning (den 
øverste linjen).  
 
Her ser vi klart hvordan forutsetningene har endret seg, og SSBs nyeste prognose ligger betydelig 
lavere. Dette skyldes, som tidligere nevnt, hovedsakelig endrede oppfatninger av netto 
innvandringen.   
 
I tråd med SSBs anbefaling er det laget egne prognoser i flere alternativer. Gitt det nåværende 
boligbyggeprogrammet og middels anslag om flytting og fruktbarhet får vi alternativet merket 
«middel-alternativ KOMPAS». Lav-alternativet har et lavere anslag på nettoflytting og lavere 
fruktbarhet, noe som vil slå spesielt stort ut i andelen 0-5-åringer.  
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Befolkningsframskrivinger for Fredrikstad, alternative baner, 0-5-åringer 

 
 
For de eldste aldersgruppene er utviklingen relativt stabil, men vi ser vi en mulig større mobilitet. De 
eldste flytter imidlertid mer innad i kommunen. Det forventes en fortsatt vekst i antall eldre, som vist i 
handlingsplandokumentet. Nedenfor er de justerte tallene.  

 

Alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-5  5 146 5 165 5 146 5 174 5 085 5 085 5 148 5 206 

0-5 (Lav vekst) 5 146 5 165 5 146 5 188 5 024 5 165 5 025 5 141 

6-12 6 391 6 416 6 418 6 477 6 614 6 674 6 691 6 685 

13-15      2 962 2 941 2 954 2 912 2 902 2 885 2 938 2 983 

16-66   50 192 51 088 51 416 51 808 52 362 52 895 53 350 53 888 

67-79     7 348 7 626 8 079 8 541 8 828 9 122 9 374 9 585 

80+ 3 544 3 571 3 578 3 520 3 508 3 525 3 587 3 655 

Totalt 75 583 76 807 77 591 78 432 79 299 80 187 81 088 82 001 

         Alder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-5  5 206 5 274 5 344 5 408 5 470 5 527 5 579 5 629 

0-5 (Lav vekst) 5 141 5 079 4 995 5 192 5 047 5 284 5 139 5 361 

6-12 6 685 6 706 6 728 6 783 6 711 6 722 6 805 6 877 

13-15      2 983 2 996 3 017 2 983 3 112 3 161 3 173 3 064 

16-66   53 888 54 402 54 860 55 305 55 791 56 140 56 577 57 078 

67-79     9 585 9 832 10 096 10 505 10 731 11 048 11 187 11 368 

80+ 3 655 3 715 3 807 3 802 3 910 4 067 4 282 4 523 

Totalt 82 001 82 924 83 852 84 787 85 725 86 665 87 603 88 538 

 
 
Innvandrerbefolkningen 
I innvandrerbefolkningen regner vi innvandrere og deres barn. Per 1. januar 2014 var 
innvandrerbefolkningen 14,9 prosent av befolkningen.  
 
Generelt bor innvandrere mer sentralt og tettere enn den øvrige befolkningen. Fredrikstad har mange 
ulike nasjonaliteter. Den største innvandrergruppen har bakgrunn fra Irak, med 1 850 personer. 
Gruppen fra Bosnia og Kosovo er nest størst, med 1 320 personer, mens den største veksten de 
senere år har kommet fra Polen, med 1 268 personer. Hvordan utviklingen blir fremover er avhengig 
av flere forhold, blant annet den økonomiske utviklingen i Norge og i verden, og behovet for 
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arbeidskraft lokalt. Det forventes at innvandrerandelen i befolkningen vil øke opp mot 20 prosent i 
løpet av neste ti-årsperiode.  
 
Arbeidsledigheten for innvandrere er betydelig høyere enn ledigheten i befolkningen for øvrig, dette 
gjelder spesielt for innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, deler av Oseania og Europa utenom 
EU. For denne befolkningsgruppen har arbeidsledigheten økt dramatisk. Det er nå registrert en 
ledighet på 18 prosent i denne gruppen. For befolkningen sett under ett er ledigheten på 4,2 prosent. 
 
Andelen arbeidsinnvandrere var 30 prosent for hele landet i 2013, mens innvandrere med 
flyktningebakgrunn utgjorde 26 prosent. Fredrikstad kommune har en mye høyere andel innvandrere 
som fikk opphold i Norge på grunn av flukt enn ellers i landet. Mange av dem har kommet flyttende 
fra andre deler av landet, mens andelen arbeidsinnvandrere er lavere enn for Norge sett under ett. 
Andelen familieinnvandrere i Fredrikstad er omtrent som på landsbasis. 
 
Attraktivitet og levekår, mulige sammenhenger? 
Kommunen er case-kommune i et forskningsprosjekt om attraktivitet, med ønske om å finne ut mer 
om hvordan vi kan jobbe best mulig målrettet med egen attraksjonskraft. Prosjektet styres av 
fylkeskommunene i Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark og ledes av Telemarkforskning. 
Hovedproblemstillingen er: Kan et sted forandre seg selv? Prosjektperioden er fra 2013-2017. 
Halvveis i perioden gir forskerne råd om å satse på næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.  
 
Fredrikstad har, i likhet med Østfold for øvrig, store utfordringer når det gjelder utviklingen i 
sysselsetting og i næringslivet. En rekke indikatorene forskerne bruker for å måle attraktivitet er 
sammenfallende med indikatorer vi bruker for å måle levekår. Spesielt kan vi trekke fram koblingen til 
arbeidslivet som viktig, og utdanningsnivå i befolkningen. Vi lærer, gjennom nettverk og i og med at 
kommunen er forskningsobjekt, mer om mulige tiltak og å måle effekter. I juni 2014 forelå andre 
årgang av levekårskartleggingen for Fredrikstad. Denne viste at det fortsatt er store forskjeller internt 
i kommunen, når det gjelder befolkningens levekår. Mønsteret fra den første kartleggingen i 2012 er 
relativt stabilt, til tross for at indikatorene er noe justert, i og med at vi har fått et standardisert 
indikatorsett som letter sammenligning med andre kommuner og med landet. 
 
For enkelte soner ser man en uheldig opphopning av levekårsutfordringer, og det et mål å snu denne 
utviklingen. Figuren under viser rangeringen av sonene fra levekårskartleggingen 2014. 

 
 
For å bedre levekårene er det viktig at man jobber tverrfaglig og har et langsiktig tidsperspektiv. Det 
er helt vesentlig for å lykkes at det settes inn målbevisst arbeid med å bryte den sosiale arven, ved 
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tidlig og gry-tidlig innsats, i tillegg til at det jobbes med næringsstruktur og tilknytning til arbeidslivet 
for å motvirke utenforskap. 
 
Kommunen vil også jobbe tett med Husbanken og bruke deres metodikk for områdeløft, for å bedre 
levekår og utjevne sosial ulikhet – i tråd med våre overordnede mål. Det er bevilget midler til et 
forprosjekt om områdeløft fra husbanken. Forprosjektet er i gang, og vil pågå fram til høsten 2015. 
Det er også bevilget midler fra Fylkeskommunen for å jobbe med levekår og å kartlegge styrker og 
ressurser vi kan bygge videre på i de mest utsatte levekårssonene.  
 
En suksessfaktor i dette arbeidet er at vi evner å jobbe på tvers i kommunen, på tvers av skillelinjer i 
egen organisasjon og på tvers av fag, og også at vi evner å nå ut og engasjere partene i samfunnet 
for øvrig, som næringsliv og befolkning. 
 
Demografiske utfordringer 
De største demografiske utfordringene vil for perioden være spesielt knyttet til den sterke veksten i 
barn og unge i sentrum, og en sterk økning av antall eldre i aldersgruppen 67-79 år. Videre er det 
store lokale variasjoner knyttet til alderssammensetningen i kommunen, noe som gir svært ulike 
utfordringer for ulike lokalsamfunn. Levekårskartleggingen i 2014 peker på områder som samlet sett 
har spesielt store utfordringer knyttet til levekår. Det er klare utfordringer knyttet til tilflytting, spesielt 
av innvandrere, og at også dette slår ulikt ut internt i kommunen. 
 
Figuren nedenfor viser et anslag over veksten i demografikostnadene som Fredrikstad vil møte fram 
mot 2020. Figuren er hentet fra Kommunerapport for Fredrikstad i ASSS-nettverket 2014, og 
anslagene er i 2014-kroner. Beregningene omfatter sektorene grunnskole, helse og omsorg, 
sosialtjenesten, barnevern og administrasjon. 
 

 
 
I følge disse beregningene vil Fredrikstad i gjennomsnitt måtte øke driftsutgiftene med om lag 41 
millioner kroner årlig for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets 
standard og dekningsgrader for 2014. Anslaget er nedjustert fra 49 millioner kroner som følge av 
lavere befolkningsvekst og nye prognoser for befolkningsutviklingen. Av dette kan i gjennomsnitt om 
lag 21 millioner kroner årlig henføres til aldersgruppen 67 år og over, om lag 6 millioner kroner til 
aldersgruppen 0-5 år og om lag 7 millioner kroner til aldersgruppen 6-15 år. Fra 2015 til 2020 
innebærer dette en økning i driftsutgiftene totalt på om lag 250 millioner kroner.  
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I tabellen under er endringen i demografikostnadene for 2015 splittet opp på de ulike sektorene. 
 

  

Beløp 
(I tusen kroner) 

Prosent 

Grunnskole 
 

2 450 0,2 

Pleie og omsorg 24 642 1,6 

Helsetjeneste 1 857 0,9 

Sosiale tjenester 1 697 0,7 

Barnevern 
 

517 0,3 

Barnehager 
 

1 750 0,3 

Sum 
 

32 914 0,8 

 
Samlet sett kan veksten i demografikostnadene i 2015 for disse sektorene anslås til om lag 33 
millioner kroner. Demografikostnadene innenfor pleie og omsorg er på om lag 25 millioner kroner, 
mens både grunnskole, barnehager og helsetjenesten ligger på om lag 2 millioner kroner hver.  
 
Demografikostnader til administrasjon og øvrige sektorer kommer i tillegg til disse beregningene. 

 
For 2015 har regjeringen lagt til grunn at omtrent 2,1 milliarder kroner av veksten i de frie inntektene 
til kommunesektoren skal dekke demografikostnader. Fredrikstad kommune har økonomiske 
utfordringer som må dekkes av frie inntekter og som kommer i tillegg til befolkningsvekst. Kommunen 
møter likevel demografiutfordringene gjennom blant annet økte drifts- og kapitalkostnader i 
planperioden. 
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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, barnehager, barnevern, sosial, pleie- og 
omsorg, kommunehelse, kultur, byggesak, eiendom og samferdsel. 
 
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 2011-2013, 
og gir en oversikt over hovedtall knyttet til drift og investering sett opp mot våre driftsinntekter. Brutto 
driftsresultat viser forholdet mellom løpende driftsutgifter og – inntekter. Det har vært en nominell 
vekst i samlede driftsinntekter fra 2011 til 2013, men samlede driftsutgifter har likevel en prosentvis 
større økning enn driftsinntektene de to siste årene. Dette betyr at brutto driftsresultat i prosent av 
driftsinntekt har blitt redusert fra 8,5 i 2011 til 6,8 i 2013. 
 
En relativt stabil utvikling i renteinntekter og netto avdrag samtidig med noe lavere renteutgifter bidrar 
til en positiv netto resultatgrad, og et noe økt handlingsrom i løpet av treårsperioden. Kommunen har 
derimot økt investeringsutgiftene fra 2012 til 2013 og har derfor samtidig en utfordring knyttet til økt 
lånevolum. 
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Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). 
Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner per innbygger. 

 

 

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, buffere 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 Fredrikstad var disponibel inntekt per innbygger i 2013 omtrent 3 035 kroner lavere enn 
landsgjennomsnittet. Det vil si at dersom Fredrikstad kommune hadde ligget likt med 
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landsgjennomsnittet ville kommunen hatt omtrent 235 millioner kroner mer i fri disponibel inntekt. 
Definert på denne måten hadde Fredrikstad et disponibelt inntektsgrunnlag inkludert eiendomsskatt i 
2013 som var på 94,2 prosent av landsgjennomsnittet. 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. 
 
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. 
 
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, 
barnevern og barnehage som landsgjennomsnittet.  
 
Vi ser også at vi prioriterer å bruke en større andel av de disponible inntektene til helse og omsorg og 
netto renteutgifter og avdrag enn gjennomsnittet av landets kommuner. Den delen av våre inntekter 
som gikk til helse og omsorg i 2013 var omtrent 1 365 kroner høyere per innbygger enn 
landsgjennomsnittet. Den relativt store endringen fra 2012 til 2013 skyldes i stor grad merforbruk og 
endring av anordningsprinsipp for variabel lønn (engangsbelastning i 2013), og vil derfor trolig bli 
lavere igjen per innbygger for 2014. For å kunne bruke mer på disse områdene, må kommunen bruke 
tilsvarende mindre på andre områder. I figuren ser vi at administrasjon, sosial- og helsetjenesten og 
tjenester utenfor inntektssystemet er områder som vi bruker en mindre andel av inntekten til enn 
gjennomsnittet av landets kommuner. 
 
For 2013 ser vi at avviket fra landsgjennomsnittet har økt for netto renteutgifter og avdrag 
sammenliknet med 2012. I 2012 var andelen av disponibel inntekt vi anvendte til netto driftsresultat 
om lag 78 kroner høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, mens for 2013 har denne andelen 
sunket til omtrent 830 kroner mindre per innbygger enn landsgjennomsnittet. 
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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. 
 
Tjenestesektorene i inntektssystemet. Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter i 2013. 

 
 

Figuren over viser at Fredrikstad sammen med Drammen, Kristiansand og Tromsø hadde mest 
effektiv produksjon av tjenester i forhold til ASSS-snittet i 2013. Felles for disse kommunene er høy 
produksjon av tjenester samtidig med et lavere nivå av brutto driftsutgifter. 
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Tjenester innenfor inntektssystemet. Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter i 2013. Fredrikstad kommune. 

 
 
I 2013 var effektiviteten i Fredrikstad 2,6 prosent høyere enn ASSS-snittet. Figuren over viser at det 
var innenfor helsetjeneste og barnehager at Fredrikstad hadde mest effektiv produksjon av tjenester i 
2013, mens det var innenfor sosialtjenesten at Fredrikstad hadde minst effektiv produksjon. 
Produksjonen innenfor sosialtjenesten var 15 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto 
driftsutgifter var omtrent likt med ASSS-snittet. Dette gjør at den tekniske effektiviteten innenfor 
sosialtjenesten lå omtrent 15 prosent under ASSS-snittet. 
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KOMMUNENS MÅLEKORT 
 
Balansert målstyring og avviksrapportering 
 

Fredrikstad kommune legger til grunn prinsippet om helhetsledelse sammen med mål- og 
rammestyring. Mål- og rammestyring forutsetter god resultatledelse. For å oppnå så gode resultater 
som mulig legges det vekt på resultat- og ressursstyring i utviklingen av styringssystemet. 
 
Basert på behovene som har blitt avdekket på tjenesteområdene innen helse og velferd og utdanning 
og oppvekst har fokuset for arbeidet med styringssystemer blitt justert noe, og det jobbes videre med 
dette. Tilrettelegging for å utvikle prognosearbeidet på de ulike nivåer blir prioritert, både gjennom 
verktøybruk og opplæring.  
 
Fokuset på avviksrapportering i seksjonene har økt, men det er allikevel et stort forbedringspotensial 
på sikt. Det jobbes videre med å forbedre avviksrapporteringen, og det er derfor et mål å få en 
betydelig økning i antall meldte avvik. De saker som allerede kommer inn benyttes i 
forbedringsarbeidet, og det forventes på bakgrunn av målsettingen i 2015 et større fokus på forbedret 
kvalitet gjennom en enda mer aktiv bruk av avvikssystemet. En positiv avvikskultur, som igjen vil 
være med å styrke kvaliteten på internkontrollen og kvalitetssystemet, anses som viktige faktorer for 
at det i 2015 også skal oppnås gode resultater innenfor de andre fokusområdene.  
 
Det gjennomføres en rekke brukerundersøkelser i Fredrikstad kommune. Det vil jobbes for å 
systematisere og samordne dette arbeidet, slik at brukerundersøkelsene i større grad kan bidra til 
styringsdata og omdømmebygging. Brukerundersøkelsene må også ses i sammenheng med 
kommunens årshjul for øvrig. Det er behov for en samordnet oversikt og plan for gjennomføring og 
analyse. For fokusområdet brukere og kvalitet er det ingen nyere undersøkelser som kan si noe 
samlet om kommunen. Imidlertid har det vært gjennomført mindre undersøkelser i 2013 og 2014, og 
på flere tjenesteområder er det flere undersøkelser som sier noe om valgte indikatorer innenfor det 
aktuelle fokusområdet. Det er per dato ikke mulig å aggregere disse dataene til kommunenivå slik at 
de gir noen fornuftig mening. En utvalgt indikator fra seksjonen benyttes derfor i kommunens 
målekort. 
 
Under fokusområdet medarbeidere finner vi resultatene fra OLI-undersøkelsen gjennomført høsten 
2013, samt det samlede nærværet for 2013.  
 
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), egen rapportering fra Seksjon for 
regulering og teknisk drift (RTD) og KS’ kommunebarometer.  
 
Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på 116 nøkkeltall. 
Nøkkeltallene er gruppert og vektet innenfor de enkelte områdene. Tallene er korrigert for ulikheter i 
inntekt, i det hensikten er å vise hvor gode kommunene er i forhold til sine rammebetingelser. Vi vil 
analysere kommunebarometeret nærmere og vurdere om eventuelt flere indikatorer herfra bør tas 
med i tabellen neste år. I år er indikatorene kultur og nærmiljø valgt ut. Kulturindikatoren er satt 
sammen av 10 delindikatorer, blant annet netto driftsutgifter til kultur, bruk av bibliotek, kulturskole og 
fritidssentre. Indikatoren for nærmiljø er satt sammen av 8 delindikatorer, blant annet leke- og 
rekreasjonsareal i tettsteder, energikostnader i bygg og turstier og løyper. 
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Noter:  1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2013 og er innarbeidet som status siste måling. 

      Måltallet for nærvær i 2015 tilsvarer målet i IA-avtalen. 

  

  

Fokus- 
område 

Kritiske suksessfaktorer Indikator Målemetode 
Status 
siste 

måling 

Mål 

Skala 
2014 2015 

Brukere og 
kvalitet 

Kultur 
Tilpasse tjenester til brukernes behov 
 
Økonomi og organisasjonsutvikling 
 Effektiv og god skatteoppkreverfunksjon 
 
Utdanning og oppvekst  
Tilpasse tjenester til brukernes behov 
 
 
 
 
Helse og velferd 
Ferdigbehandlede pasienter blir ikke liggende på sykehus 

 
-  Antall arr. i kulturhusene Blå Grotte og St. Croix-huset 
 
 
-  Skattedirektoratets resultatkrav på skatteartene (restanse) 
 
-  Dekningsgrad barnehage 
 
Elevresultater innen skole:  
-  Eksamen: 
     -Norsk 
     -Matematikk 
 
-  Antall liggedøgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter 
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Utviklingstabell samfunn 

Noter: 1) Gruppe 1: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 

2) Gruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 

3) Tallet for 2014 er til og med 19/9. Hvis reisende resten av året er som for 2013 blir det over 900 000 for hele året. 

4) Telling startet i 2014. 

Innsatsområder fra 
kommuneplan samfunn: 

Indikator Kilde 
Tidligste 
måling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Befolkning, folkehelse og 
levekår 

Utdanningsnivå, høyere utdanning 16 år+, forholdstall hele landet = 100 SSB 86,6 (2003) 86,7 86,7 86,6 86,9 87,1 86,8 86,6 86,7    

Utdanningsnivå, høyere utdanning 30-39 år, forholdstall hele landet = 100 FHI 88,0 (2005) 89,0 90,0 90,0 91,0 91,0 91,0 90,0     

Frafall i videregående skole (prosent) FHI     25,1 27,1 30,0 31,7 29,1 28,8      

Dødelighet (0-74 år, forholdstall, hele landet =100) Menn FHI  107 (2003) 107 108 110 108 112 111 109      

Dødelighet (0-74 år, forholdstall, hele landet =100) Kvinner FHI 104 (2003) 104 103 106 107 106 105 106      

Andel innvandrere i befolkningen, landbakgrunn gruppe 11)  SSB 2,5 (2003) 2,5 2,7 2,9 3,3 3,6 4,0 4,6 5,1 5,3 

Andel innvandrere i befolkningen, landbakgrunn gruppe 22) SSB 3,6 (2003) 5,3 6,5 7,1 7,6 8,0 8,5 8,8 9,3 9,7 

Befolkningsvekst, prosent per 1.1. SSB 1,1 (2003) 0,5 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,0 

Uføre 18-44 år, forholdstall (Norge = 100) FHI 111 (2005) 113 116 119 122 125 130 136   
            

2. Identitet, kultur, by- og 
nærmiljø 

Valgdeltakelse, i forhold til landet, landet =100 SSB/KRD 88 (2003)   99   97   96   98  

Kultur: Kommunebarometeret, skala 1 - 6, 6 er best KS               2,3 2,3  2,1 

Nærmiljø: Kommunebarometeret, skala 1 - 6, 6 er best KS               4,1  3,8  3,6 
            

3. Verdiskaping og næringsliv 

Skatteinngang SSB 90 (2003) 88 86 85 86 84 84 84     

Bruttoinntekt SSB 93 (2003) 92 91 90 91 90 90 90     

Arbeidsledighet, totalt, bosatte i prosent av arbeidsstyrken SSB 4,6 (2003) 3,5 2,4 2,3 3,7 4,0 3,8 3,7 4,2  

Arbeidsledighet, innvandrere gruppe 11)  SSB       2,6 6,5 7,3 6,1 5,7 6,7  

Arbeidsledighet, innvandrere gruppe 22)  SSB       11,0 14,6 16,9 17,5 17,4 18,0  

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

Sysselsetting, totalt, andel av arbeidsstyrken 15-74 år SSB 64,3 (2005) 65,7 67,0 66,8 64,4 64,1 63,9 63,6 63,0   

Sysselsetting, innvandrere gruppe 11) SSB       68,6 68,0 69,1 71,7 71,3 71,1   

Sysselsetting, innvandrere gruppe 22) SSB       48,5 43,0 44,0 44,4 45,2 44,2   
            

4. Tjenester til befolkningen 

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

Andel barn 3-5 år i barnehage (prosent) KOSTRA 78,6 (2003) 90,2 93,2 93,5 96,1 95,2 94,7 95,8 96,0   

Leseferdigheter, 8.trinn (laveste mestringsnivå, landet =100) FHI         151 141 120 111 107   

Vaksinasjonsdekning (andel 6 åringer) FHI   95 95 94,8 95,4 96,0 96,0  96,2     
            

5. Klima og miljø Spesifikt energiforbruk i kommunale bygg - temperatur korrigert (kWh/m2) RTD    186 190 198 203 203 199  

6. Infrastruktur og arealstrategi 
  

Andel innbyggere som bor i tettsteder (prosent) KOSTRA 90,5 (2003) 90,1 90,1 90,2 90,0 88,9 90,2 89,8     

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

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

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

Antall reisende med byfergene (i hele tusen) RTD         310 370 340 358 825 7463) 

Bruk av sykkel (antall turer)4)            
Gang- og sykkelvei i km som er kommunale KOSTRA 53 (2003) 54 54 56 58 58 59 61 61    
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ØKONOMISTYRING – ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

 
Felles utfordringer i kommunesektoren 
5-6 år har gått siden finanskrisen rammet finansmarkedene og økonomien i mange land. I denne 
perioden har det blitt gjennomført historisk store stimulansepakker i form av både pengepolitikk (lave 
renter og pengetilførsel) og finanspolitikk. Målet har vært å redusere gjeldsnivåene for flere land, men 
også å redusere arbeidsledighet og derigjennom skape ny vekst. Norge har i all hovedsak vært 
forskånet for disse utfordringene, og vi har i denne perioden opplevd en sterk vekst og tilnærmet full 
sysselsetting.  
 
Den økonomiske situasjon globalt viser fortsatt en moderat økonomisk oppgang. Veksten i USA er på 
vei oppover, og vi ser bedring i både økonomisk vekst og sysselsetting. I Europa er det også tegn til 
bedring, selv om veksten er lav og arbeidsledigheten er på høye nivåer. Styringsrentene er nær null i 
mange land, og markedsaktørenes forventninger til styringsrentene fremover er lave. Veksten i norsk 
økonomi er fortsatt moderat, men det er ventet at veksten vil kunne ta seg litt opp framover. Veksten i 
bolig- og petroleumsinvesteringer har imidlertid blitt redusert fra i år og ser ut til å bli lavere enn 
tidligere anslått. Med fortsatt lav oljepris kan veksten bli redusert. Vi kan ikke lenger forvente å være i 
en særstilling når det gjelder framtidig økonomisk vekst siden det er oljevirksomheten som har bidratt 
til dette.  
 
I kommunesektoren har det vært en ubrutt aktivitetsvekst og stor utbygging av kommunale tjenester 
de siste 10 årene. VI har hatt en sterk inntektsvekst spesielt når det gjelder statlige satsinger. 
Barnehagesatsingen har vært spesielt stor. Frie inntekter har stort sett gått til å opprettholde 
standarder og dekningsgrader i forhold til befolkningsvekst. Befolkningsveksten har vært sterk i 
denne perioden.   
 
Det er en utfordring at investeringer i stor grad lånefinansieres. Egenkapitalevnen er for lav i de fleste 
kommunene. Økt gjeld blir i stor grad drevet fram av et lavt rentenivå som på kort sikt gir et relativt 
stort handlingsrom. Det kan være lettere å investere i nye bygg enn å budsjettere med driftsmidler til 
løpende vedlikehold. Indirekte innebærer dette at kommunene lånefinansierer løpende drift.  
 
En stor andel av realveksten i frie inntekter for 2015 går til dekning av demografi-endringer, økte 
pensjonskostnader utover lønns- og prisvekst, nye satsinger, vekst i kostnadskrevende tjenester for å 
nevne noe. KS har beregnet at etter at slike økte kostnader er trukket fra veksten i frie inntekter på 
4,4 milliarder kroner står det igjen 0,5 milliarder kroner fordelt mellom kommuner og fylkeskommuner.   
 
Finanskrise og lav økonomisk vekst i Europa kombinert med høy oljepris har medført lave renter. 
Dette vil være en situasjon som etter hvert vil bli normalisert. Dette innebærer at rentebelastningen 
holder seg lav gjennom en lang opplåningsperiode, mens økningen i kostnader kommer senere når 
rentene økes.  
 
Utfordringer og overordnede prioriteringer for Fredrikstad kommune 
Det generelle bakgrunnsbildet for kommunesektoren, passer svært godt for Fredrikstad kommune. Vi 
har et økende vedlikeholdsetterslep, befolkningsvekst og demografiutfordringer, en økende 
pensjonsgjeld, lav egenkapitalevne og høy gjeld. Fredrikstad kommune er i tillegg en 
minsteinntektskommune som må finne løsninger med omprioriteringer og effektiviseringstiltak 
innenfor et begrenset handlingsrom. Dersom det ikke lenger er mulig med effektiviseringstiltak 
innenfor rammebetingelsene, er det nødvendig med standardreduksjoner i tjenestene. Alternativet er 
nærmere vurdering av ubenyttet inntektspotensialet og lavere investeringer for å opprettholde/styrke 
tjenestetilbudet. 
 
Den høye andelen ikke-kommunale barnehager gir oss en utfordring også når det gjelder  
pensjon. I beregning av overføringene til disse barnehagene, må vi ta utgangspunkt i pensjons-
premien og ikke pensjonskostnaden. I år med høy pensjonspremie blir beregningsgrunnlaget 
tilsvarende stort. Denne posten blir håndtert sentralt og ikke over budsjettet til Seksjon for utdanning 
og oppvekst.  
 
I juni vedtok Bystyret handlingsplan 2015-2018 med mål, strategier og rammer for drifts- og 
investeringsbudsjett for planperioden. Rammebetingelsene ble lagt til grunn for rådmannens arbeid 
med budsjett 2015. I ettertid har regjeringen lagt fram statsbudsjettet for 2015, og ramme-
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betingelsene er strammere enn det bystyret har lagt til grunn. Det er derfor nødvendig å revidere den 
vedtatte handlingsplanen på følgende områder:  
 

 Frie inntekter for 2015 og for årene fra 2016-2018  

 Redusere driftsutgiftene tilsvarende lavere inntekter  

 Vurdere på nytt finansieringsbehov i forhold til finansieringsevne  

 Vurdere investeringsvolum og finansieringsevne.   
 
Statsbudsjettet gjelder kun budsjettåret 2015 slik at rådmannen må legge til grunn signalene i 
regjeringsplattformen når det gjelder rammebetingelsene for planperioden. Regjeringsplattformen 
bygger på følgende hovedelementer:  
 

 Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet med virkning fra 2017 

 Kommunene skal få beholde mer av skatteinntektene mulig fra 2016 

 Kommunene skal beholde en del av selskapsskatten  

 kommuner med stor befolkningsvekst og investeringsbehov styrkes  

 Endringer gjennomføres gradvis og forutsigbart 

 Kommunereform med utredningsansvar, beslutning og økonomiske virkemidler (prosessen er i 
gang). 

  
Disse endringene vil med stor sannsynlighet medføre økte utfordringer for Fredrikstad kommune når 
det gjelder kommunens framtidige finansieringsevne.  
 
ASSS-analysene viser blant annet det økonomiske handlingsrommet uttrykt gjennom disponibel 
inntekt. Disponibel inntekt er en økonomisk størrelse som kommunene til en viss grad kan påvirke 
gjennom egne frie inntekter. Regnskapsanalysene viser avvik og utvikling fra landssnittet og 
prioritering av disponible inntekter.   
 
Oppdaterte ASSS-analyser for regnskapsåret 2013, viser stort sett det samme bildet som tidligere år. 
Beregnet disponibel inntekt per innbygger i forhold til landssnittet korrigert for utgiftsbehov er på 
minus 3 035 kroner (totalt 235 millioner kroner). Analysene viser tydelig utfordringen vi står foran - en 
relativ lav fri disponibel inntekt og høy lånegjeld som binder handlefriheten gjennom høye netto renter 
og avdrag over snittet. Dette fører til at det er mindre å anvende på tjenesteområdene i forhold til 
landsgjennomsnittet. 
  
ASSS-analysene viser at vi bruker omtrent den samme andelen av disponible inntekter til grunnskole, 
barnevern og barnehage som landsgjennomsnittet. Vi ser også at vi prioriterer å bruke en stadig 
større andel av de disponible inntektene til helse og omsorg og netto finansutgifter enn gjennom-
snittet av landets kommuner. Den delen av våre inntekter som ble prioritert til tjenesteområdet pleie 
og omsorg i 2013 var omtrent 1 365 kroner høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet.  
 
Demografiutviklingen krever både økte driftsutgifter og bygningsmessig kapasitet for å dekke 
framtidige behov. Sykehjem og skolebygg er nødvendige prioriterte investeringer i planperioden. 
Utfordringen blir derfor å finne rom for et betydelig investeringsbehov samtidig som egenkapitalevnen 
er lav. Dette krever et bevisst forhold i balansen mellom vekst i kapitalkostnader og frie inntekter.    
 
Innen Seksjon for helse og velferd bruker vi relativt sett mye ressurser sett i forhold til behov og 
brukerutvikling spesielt innenfor brukergruppen 67 år og yngre. I gjeldende handlingsplan har vi 
derfor fokus på å få ned utgiftene på tjenesteområdet innenfor en fortsatt akseptabel standard på 
tjenestene. Dette er innarbeidet i budsjett 2014 som blir et viktig utgangspunkt for planperioden.   
 
I revidert handlingsplan er Bystyrets vedtak om oppgradering av eksisterende sykehjem og utvidelse 
av antall sykehjemsplasser videreført. Nytt sykehjem på Østsiden tas i bruk, og Bystyret vedtar å 
starte arbeidet med Østsiden fase to i siste del av planperioden. Flere sykehjemsplasser og økt 
kapasitet må møtes med ytterligere omstillinger og omprioriteringer innenfor tjenesteområdene innen 
Seksjon for helse og velferd siden rammebetingelsene ikke gir rom for tilførsel av friske 
budsjettmidler i planperioden.  
Det er nødvendig med styrkinger innenfor skolesektoren på investeringssiden. Bystyret prioriterer 
investeringene i Gudeberg skole, ny Råkollen skole, og ombygging på Haugåsen. Trosvik og Lunde 
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skoler er lagt inn i 2016-2018 i henhold til vedtatt skoleplan. Det resterende innenfor barnehage- og 
skolebruksplan blir vurdert på nytt i senere rullering av handlingsplanen.   
 
Investering i fylkesscene er tatt ut av investeringsplanen med tilhørende driftsutgifter. I budsjettet er 
det satt av investerings midler til en mulighetsstudie når det gjelder en eventuell ny Fredrikstad 
byarena.  

 
Vedlikeholdsetterslepet øker og vil fortsatt øke i planperioden. Utfordringen er at nyinvesterings-
behovet øker med manglende vedlikehold. I handlingsplanen prioriterer derfor Bystyret en styrking av 
vedlikeholdsbudsjettet for formålsbygg og vei.   
 
Rentenivået er lavt i dag, men vi må som nevnt forvente økte renter framover. Handlingsplanen tar 
høyde for et høyere rentenivå, men investeringsbehovet er økende samtidig som veksten i frie 
inntekter reduseres. Dette utfordrer handlingsregelen. En stadig større del av de frie inntektene går til 
å betjene gjeld.   
 
Skal vi nå målene som er vedtatt i gjeldende handlingsplan, knyttet til tjenesteutvikling og 
investeringer, er det en forutsetning å holde orden i økonomien. Kommunen må ha driftsfond for å 
kunne tåle årlige svingninger i inntektene samtidig som det er nødvendig å styrke egenkapitalevnen.  
På grunn av nye behov og reduserte inntekter, er handlingsrommet i forslag til revidert handlingsplan 
svekket.   
 
Kommuneplanen gir viktige styringssignaler som skal legges til grunn for prioriteringer gjennom 
handlingsplaner og budsjett. Regnskapet de siste årene viser de faktiske prioriteringene. Spørsmålet 
er om dette er i samsvar med overordnede politiske prioriteringer. 
 
Verdiskapning i Fredrikstad-samfunnet har fokus i kommuneplanen. Det er en negativ utvikling 
mellom vekst i befolkningen og antall arbeidsplasser. Utfordringen er om kommunen har et 
nødvendig økonomisk handlingsrom for å følge opp rollene i henhold til kommuneplanens 
prioriteringer. Verdiskapning gjennom blant annet å tilrettelegge for målrettet regionalt 
næringsutviklings - og godt omdømmearbeid er viktige faktorer å vektlegge videre i planperioden.    
 
 
Hvordan øke finansieringsevnen     
I forslag til revidert handlingsplan legges det fortsatt opp til et relativt ambisiøst drifts- og 
investeringsvolum samtidig som nivået på eiendomsskatten holdes fast. Det budsjetteres med 
positiv, men svekket bunnlinje. I tillegg forutsetter rammebetingelsene som nevnt er foreløpig 
udefinert innsparingskrav på rundt 30 millioner kroner og at det innenfor tjenesteområdene helse og 
velferd er nødvendig med omstilling og kostnadsreduksjoner for å kunne finansiere økt 
sykehjemstilbud.  
 
Sett i forhold til behov, etterspørsel, økonomisk risiko og uavklarte framtidige rammebetingelser, 
burde det settes av en større egenkapitalfinansiering av investeringsbudsjettet. Det er også behov for 
oppbygging av investerings- og driftsfond for å kunne bygge opp under målsettingen om en framtidig 
økonomisk bærekraftig utvikling.   
 
Rådmannens vurdering/analyse av situasjonen er at finansieringsbehovet ikke samsvarer med 
ambisjonsnivået/finansieringsevnen og kan relativt raskt bli ytterligere forverret. Utover nødvendige 
omprioriteringer og effektiviseringer i driftsutgiftene, har vi følgende overordnede strategivalg for å 
skape bedre balanse mellom finansieringsevne og -behov: 
 
1. Øke egne frie inntekter – eiendomsskatt   
2. Redusere volumet på tjenestene  
3. Redusere investeringsvolumet   
4. Salg av kommunale eiendommer (bygg og grunneiendommer) 
 
Kombinasjoner av dette vil skape mer handlingsrom/disponibel inntekt i driftsøkonomien. De to 
første alternativene gir raskest effekt, mens de to siste gir mer langsiktige effekter.  
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I løpet av planperioden omtaksters eiendomsmassen i kommunen. Med utgangspunkt i oppjusterte 
verdier vil mindre justeringer i promillesats og/eller bunnfradrag gi grunnlag for inntektsøkninger. 
Eksempelvis vil en økning per eiendomsskatteobjekt med i underkant av 70 kroner per måned (med 
dagens verdier) gi en samlet inntektsøkning på 30 millioner kroner.    
 
Økt eiendomsskatt kan alternativt bli øremerket konkrete formål eller satsinger. Et alternativ kan 
være økt vedlikehold av realkapitalene. Dette øker kvaliteten på byggene samtidig som framtidig 
rehabiliterings- og nybyggbehov reduseres.  
 
Rådmannen påpeker at økte inntekter ikke skal erstatte nødvendig omstillings- og 
effektiviseringstiltak. Innovasjon og omstilling prioriteres derfor i planperioden. Rådmannen foreslår at 
innovasjon, fornying og omstilling blir satt på dagsorden gjennom en egen strategisk plan med 
oppstart neste år, og at dette blir et særskilt tema i kommunens program for lederutvikling (LUP). 
 
Investeringsvolumet må ned alternativt må egenkapitalevnen økes. Vi trenger større trygghet/ 
robusthet i inntektsrammene og avklaring av behov innen skole- og barnehagesektoren før det 
legges opp til økning av investeringsrammene utover det som nå er innarbeidet.  
 
 

Mål og strategier for økonomistyring 
 

Målet for økonomistyring baseres på en rekke strategier. Hovedfokuset er på investeringsvolumet.  
Investeringer med lånefinansiering binder de frie inntektene i mange år framover. Utfordringen blir å 
definere hva som er et bærekraftig investeringsvolum. Finansieringsevnen legger deretter 
premissen for driftsbeslutninger.   

 
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. 

 Fokus på investeringsvolum og finansiering i henhold til handlingsregelen. Dette innebærer en 
bevisst holdning til disponering av framtidige frie inntekter i forhold til økte renter og avdrag.  

 Det gjennomføres en kritisk vurdering/dokumentasjon av alle investeringsforslag med hensyn på: 
-  kost/nytte 
-  behov for investeringen blant annet med hensyn på demografi og kommuneplansatsinger/ 
   prioriteringer 
-  driftskostnader (inkludert forvaltning, drift, vedlikehold)  
-  framtidig risiko i forhold til investeringens påvirkning på kommunens driftsbalanse. 
-  om formålet kan løses på annen måte     
-  om formålet bør finansieres over driftsbudsjettet  

 Nye investeringsbehov dekkes primært med omprioriteringer. 

 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.  

 Risiko i forhold til driftsbalansen eksempelvis om vi legger et selvfinansieringsprinsipp til grunn for 
kapitalkostnadene. Analysen må fokusere på realismen i selvfinansieringsgraden. 

 
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, nettofinansposter og eventuell inndekking av underskudd) være på 3 prosent. En 
positiv utvikling i nettodriftsresultat gir uttrykk for en bærekraftig økonomi. I Fredrikstad kommune 
innebærer 3 prosent netto driftsresultat omtrent 140 millioner kroner. De økonomiske realitetene 
innebærer at det ikke vil være realistisk å nå et slikt mål på kort sikt, men handlingsplanen viser en 
liten positiv utvikling.  
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Driftsrammer og rammeforutsetninger   

FREDRIKSTAD KOMMUNE              

Netto rammer i millioner kroner Regnskap  Justert Bud  Bud   Bud  Bud  

(Fra 2015 i 2015-kroner)  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inntekter     
    Skatt      -1 568,1  -1 635,7 -1 709,0 -1 703,2 -1 703,2 -1 703,2 

Rammetilskudd        -1 869,1  -1 944,3 -1 919,5 -1 919,5 -1 919,5 -1 919,5 

Realvekst frie inntekter      0,0 -39,2 -69,7 -99,7 

Eiendomsskatt           -199,8  -202,0 -206,0 -209,0 -211,0 -210,0 

Andel mva-komp drift              -8,1    
    

Sum frie inntekter      -3 645,1  -3 782,0 -3 834,5 -3 870,9 -3 903,4 -3 932,3 

Bundne utgifter     
    Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2014           179,8  173,8 147,340 147,5 151,5 176,4 

Renteinntekter           -80,5  -60,6 -60,9 -69,6 -72,8 -76,5 

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2014           187,4  199,4 208,1 209,9 207,9 192,9 

Kapitalutg. nye investeringer fra 2015   0,0 3,8 22,6 42,3 63,4 

Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2015   0,0 2,2 18,4 38,8 65,3 

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol.         -111,1  -124,1 -129,9 -149,3 -171,4 -194,6 

Kompensasjonstilskudd - stat            -21,2  -23,6 -22,1 -21,0 -20,0 -18,0 

Overføring fra FREVAR KF            -18,9  -17,9 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 

Utbytte            -20,2  -18,1 -18,6 -18,6 -18,6 -17,1 

Sum netto kapitalkostnader           115,3  128,9 122,5 132,5 150,2 184,3 

Diverse fellesutgifter             17,8  82,1 73,1 106,1 104,1 99,3 

Effektivisering/omstilling   0,0 0,0 -28,5 -30,3 -28,3 

Til kirketjenester              33,1  36,5 37,9 36,5 36,5 36,5 

Andre trossamfunn                5,3  4,8 5,5 5,5 5,5 5,5 

Sum              56,2  123,4 116,5 119,7 115,9 113,0 

Til disp. drift og investeringer      -3 473,7  -3 529,7 -3 595,4 -3 618,7 -3 637,4 -3 635,0 

      
    NETTO UTGIFTSRAMMER:     
    Økonomi og organisasjonsutvikling           156,5  164,4 176,8 174,9 177,5 174,9 

Kultur, mljø og byutvikling           122,0  133,2 144,5 150,8 141,9 139,4 

Regulering og tekniske tjenester           288,0  326,4 345,0 347,4 347,4 347,4 

Utdanning og oppvekst        1 300,6  1 358,4 1 405,0 1 406,6 1 406,6 1 406,6 

Helse og velferd        1 515,7  1 528,7 1 518,0 1 520,3 1 520,3 1 520,3 

Sum          3 382,8  3 511,1 3 589,4 3 600,0 3 593,7 3 588,6 

Korr. interne finans.tran.           -90,9            

Netto internt driftsresultat   -18,6 -6,0 -18,7 -43,6 -46,4 

 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto)              47,6    7,5 10,6 23,5 33,4 

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

 - Egenkapital til investeringsbudsjett   18,6 
 

9,6 22,1 13,0 

Disp. netto internt driftsres.            -43,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd. 
     

 
Forutsetninger og premisser   
 

Frie inntekter (rammetilskudd, skatt og eiendomsskatt) 
Anslaget for skatt og rammetilskudd baseres på forutsetningene i statsbudsjettet beregnet gjennom 
Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønn bok). Dette gjelder for 2015, mens vi for årene 2016-2018 
må gi et anslag. Sistnevnte baseres på erfaring og risikoevne til å takle negative endringer i inntekts-
forutsetningene. Inntektsveksten i forslag til revidering av handlingsplanen tar utgangspunkt i et 
lavere inntektsnivå enn bystyrets vedtak i juni.   
 
For 2015 legger statsbudsjettet til grunn en samlet inntekt på 3,6 milliarder kroner fordelt mellom 
skatt og rammetilskudd. Skatteanslaget og inntektsutjevning henger sammen og er beregnede beløp, 
mens innbyggertilskudd (med utgiftsutjevning) og skjønnstilskudd er konkret beregnede størrelser. 
Skatteanslaget baseres på budsjettert skatteanslag for 2014 redusert med 10 millioner kroner som er 
«prognosen» når budsjettet utarbeides. I statsbudsjettet legges det opp til en vekst på 4,7 prosent 
som legges til grunn slik at skatteanslaget for 2015 beregnes til 1 703,2 millioner kroner.  
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Bystyret har foretatt en forsiktig oppjustering av rådmannens anslag på skatt med 5,6 millioner kroner 
i 2015. Gjennom vedtatt statsbudsjett er rammetilskuddet styrket med 4,3 millioner kroner I 
planperioden er inntektsanslaget justert noe opp, men ligger godt under inntektsutviklingen som har 
vært de senere årene. 
 
Rammetilskuddet består av følgende elementer: 
 

Tall i millioner kroner  

Innbyggertilskudd (etter utgiftsutjevning)  1 672,6 

Skjønnstilskudd  9,1 

Inntektsutjevning  237,8 

Sum rammetilskudd  1 919,5 

 
 
Realvekst i skatt og rammer 

Endring i prosent 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Rådmannens forslag 0,74 0,75 0,76 
Flertallets vedtak 0,92 0,83 0,81 

 
I planperioden er det lagt opp til en realvekst på 0,8-0,9 prosent per år fra 2016 fordi ramme-
betingelsene er mer usikre på grunn av sannsynlige endringene i kriteriene (rammetilskudd) og mulig 
endring i framtidig skatteandel.  
 
Fredrikstad er fortsatt en mindreinntektskommune, og skatteanslaget forutsetter fortsatt høy 
inntektsutjevning.   
 
Eiendomsskatten videreføres med 7,0 promille og 200 000 kroner i bunnfradrag per boenhet. 
Eiendommene omtaksters fra 2016-2017. Kostnader til takseringsarbeidet er innarbeidet i 
driftsrammen til Seksjon for kultur, miljø og byutvikling og trappes ned fra 2018. I november avgjør 
Bystyret hvilken takseringsmetode som skal benyttes og om takseringskostnaden kan reduseres. 
Bystyret har justert inntektsanslaget fra eiendomsskatt opp med 1,0 millioner per år i planperioden 
med start fra 2015. Dette innebærer ikke en økning av nivået, men forventet økning i antall 
skatteobjekter. 
  
Finansposter 
Finanspostene er budsjettert med utgangspunkt i markedsvurderinger høsten 2014. Handlingsplanen 
tar høyde for renteøkning, men renteforutsetningen er nedjustert for 2014 (i forhold til gjeldende 
handlingsplan). Nye lån eller lån med flytende rente er fra 2014 budsjettert med 2,5 prosent og 
økende til 4,0 prosent i slutten av planperioden.   
 
Renteinntektene er budsjettert noe høyere enn nivået på rentekostnaden for lån. Avkastning på den 
langsiktige forvaltningsporteføljen ligger 0,5 prosent over dette. Ved likviditetsbehov vil vi gradvis 
flytte fra langsiktig portefølje til bank. Vi legger til grunn et forsiktig anslag for renteinntektene siden vi 
ikke har bufferfond som kan finansiere år med lav avkastning. Det burde vært en målsetting at 
renteinntekter ikke benyttes før de er opptjent for å redusere risikoen, men totale rammebetingelser 
gir ikke rom for dette. Avvik i forhold til forutsetningene slår ut i både lavere/høyere utgifter og 
inntekter.    
 
Forventning om økte renter er innarbeidet i interne rentebetingelser. Bystyret bemerker at fjoråret har 
gitt en innsparing på renter og har derfor lagt til grunn. en noe høyere innsparing på renteutgifter i 
2015 enn rådmannen (4,0 millioner).  

 
Når det gjelder kalkylerenten som legges til grunn for vann-, avløp- og renovasjonsgebyrene, følges 
nye retningslinjer. Kalkylerenten settes til 5-årig swaprente (markedsrente) tillagt ½ prosentpoeng. 
Denne rentesatsen er mer tilpasset rentene som kommunene kan forholde seg til. Rentenivået er 
nedjustert siden gjeldende handlingsplan slik at dette ikke gir noen påvirkning isolert sett for 
gebyrene.  
 
Generelt er det risiko i budsjettposter som knyttes opp mot et marked som styres både av nasjonale 
forhold, men også globale endringer og utfordringer. Sammensetning av gjeld og likviditet skal i stor 



 
 

 
  

Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 
Side 31 

 

grad ta hensyn til dette ved at forskjellige elementer skal utjevne hverandre. Med gjeld på 5 milliarder 
og likviditet på mellom 1-1,5 milliarder kroner så vil Fredrikstad kommune være eksponert for 
renterisiko.  
 
Utbytte og overføringer  
Inntektsposten omfatter utbytte fra Fredrikstad Energi AS (51 prosent eierandel) og Østfold Energi 
AS (4,29 prosent eierandel). Ny utbyttemodell i Østfold Energi AS baseres på en modell hvor utbytte 
er avhengig av avkastning på verdijustert egenkapital per 31.12 i regnskapsåret. Modellen gjelder fra 
2015. Selskapet signaliserer mer usikkerhet i rammebetingelsene framover.  
 
Bystyrets forventning til samlet utbytte er satt til 18,6 millioner kroner, en økning på 1,5 millioner 
kroner i forhold til rådmannens forslag. Det tas hensyn til ny utbyttemodell i Østfold Energi AS, men 
også forventet utbytte fra Gjensidigestiftelsen. Det er tatt hensyn til overføringskapasiteten fra 
FREVAR KF ved at bystyret har lagt seg på en forventet overføringsinntekt på 7,5 millioner kroner 
årlig i handlingsplanperioden. 
 
Pensjon  
Ved utløpet av 2014 er akkumulert premieavvik for KLP og SPK anslått til 371,6 millioner kroner. I 
handlingsplanen er det innarbeidet inndekking av akkumulert premieavvik til og med 2015 som 
baseres på anslag for 2014 og er ikke endelige tall. Nivå for 2015 er videreført i resten av 
planperioden. Det er ikke mulig å si noe mer konkret om den videre utviklingen utover 2015.  
 
En ny rammebetingelse fra og med 2014 med virkning for 2015, er at nedbetaling (amortisering) av 
premieavvik skal nedbetales over 7 år mot tidligere 10 år. Endringen medfører en merbelastning på 
omtrent 5 millioner kroner fra 2015 og 9 millioner kroner fra 2016 utover gjeldende handlingsplan.  
 

Ved beregning av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er det kommunens faktiske innbetalinger 
(premien) fratrukket bruk av premiefond («tilbakebetaling av overskudd») som skal legges til grunn, 
og ikke pensjonskostnaden som belastes kommuneregnskapet. Dette innebærer at det legges 
forskjellige prinsipper til grunn i forhold til hva som skal føres som pensjonskostnader i 
kommuneregnskapet og hva de ikke-kommunale barnehagene skal ha refundert.  
  
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldende fra 2015, skal regnes ut fra siste avlagte 
regnskap, og ikke basert på budsjett slik det er i dag. Det medfører at for 2015 skal regnskapstall for 
2013 legges til grunn for beregning av sats. Dette betyr ikke så mye for 2015, men utfordringen 
kommer i 2016. På grunn av den store økningen i premien i 2014, er det satt av egne midler til 
dekning av anslåtte økte overføringer til ikke-kommunale barnehager sammen med midler til økte 
pensjonskostnader for kommunen. 
 
Diverse fellesutgifter   
Inndekking av premieavvik, anslag på økte pensjonskostnader og pensjon i forhold til ikke-
kommunale barnehager dekkes innenfor denne samleposten sammen med blant annet 
yrkesskadeforsikring og arbeidsgivers andel av OU-midlene.  
 
I tillegg er det satt av budsjettmidler til arbeid med livsfaseplan, innovasjon, fornying og omstilling. 
 
Av mindre beløp kan vi nevne budsjettpost til borgerlig konfirmasjon, dekning av begravelser til 
avdøde uten formue og nære pårørende og dekning av kommunens andel av utgiftene ved 
Solbergtårnet.   
 
Driftsrammer  
Driftsrammene legges fram i 2015-kroner. Dette innebærer at endringer i rammene viser reelle 
endringer og ikke endringer som følger av lønns- og prisvekst. Endringer, tiltak og konsekvenser 
kommenteres på de enkelte områdene.   
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Rammejustering i forhold til rådmannens forslag 

Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 20,5 millioner kroner i 2015. 
 
Oversikt nettorammer i millioner kroner 

 2015 2016 2017 2018 

Økonomi og organisasjonsutvikling  0,7  0,7  0,7  0,7 
Kultur, miljø og byutvikling  4,7 3,0 -4,4  1,8 
Regulering og teknisk drift 1,1  2,0  2,0  2,0 
Utdanning og oppvekst  21,4 23,4 23,4 23,4 
Helse og velferd  -7,6 -6,6 -6,6  -6,6 
Kirken  0,2  0,3  0,3  0,3 

Sum styrking  20,5  22,8  15,4  21,6 

 
Styrkingene videreføres i hele planperioden, og trappes opp i forhold til rådmannens forslag utover i 
perioden på tjenesteområdene oppvekst og regulering og teknisk drift. 
 
Effektivisering og omstilling  
Som det framgår av den interne hovedoversikten forutsetter den reviderte handlingsplanen at det 
gjennomføres kostnadsreduserende og varige tiltak fra 2016 med i størrelsesorden 30 millioner 
kroner. Dette kommer i tillegg til de utfordringene som Seksjon for helse og velferd arbeider med i 
siste del av planperioden for å kunne finansiere økt sykehjemskapasitet.  
 
Tidligere i dette kapittelet, har rådmannen drøftet mulige strategier for å øke det økonomiske 
handlingsrommet. Utover nødvendig effektiviserings- og omstillingstiltak, må vi vurdere potensialet i 
inntektssiden, redusere kostnadene (omfang og standard reduksjoner) og reduksjon av investeringer.   
Det vises for øvrig til tidligere omtale når det gjelder prioritering av innovasjons-, fornyings- og 
omstillingsarbeid.  
 
Disponering av positiv bunnlinje  
Netto internt driftsresultat kan settes av til disposisjonsfond som kan brukes til å finansiere både 
drifts- og investeringsutgifter. Det er en målsetting at vi kan styrke det økonomiske handlingsrommet 
og sikre noen reserver i forhold til svingninger i driftsforutsetningene. Erfaringene fra de siste årene 
og risikoelementene i budsjettet viser hvor viktig det er å bygge opp reserver som kan finansiere 
uforutsette hendelser og negativ utvikling i brukerveksten. Utfordringen er at det ikke er rom for 
planmessig styrking av fondsbeholdningen før i slutten av planperioden.  
 
Det overføres driftsmidler til finansiering av investeringer hovedsakelig for å finansiere noe av 
teknologi-investeringene i planperioden. Dette dekker ikke hele behovet slik at en større andel av 
disse investeringene lånefinansieres i denne revideringen av handlingsplanen.   
 
Belønningsordning  
Fredrikstad kommune har sammen med Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune inngått en 
fireårig avtale med Samferdselsdepartementet om tildeling fra belønningsordningen i perioden 2014-
2017. Avtalen angir mål, tilskuddsbeløp og rammer for bruk av midlene. Formålet er å stimulere til at 
antall kollektivreiser og gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser med privatbil.  
Personbiltrafikken skal ha 0-vekst med utgangspunkt i utgangen av 2013 som referansetidspunkt.  
 
Totalt er det tildelt 215 millioner kroner fordelt med 60, 50, 50 og 55 millioner kroner i henholdsvis 
2014, 2015, 2016 og 2017. Det legges til grunn en handlingsplan som må justeres dersom målene 
ikke nås. Som grunnlag for utbetalingene skal det rapporteres på blant annet framdrift med hensyn 
på måloppnåelse og virkemiddelbruk.  
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Fredrikstad kommune har i perioden 2014-2017 ansvar for følgende tiltak innenfor belønnings-
ordningen som finansieres med belønningsmidler: 
 

Tall i millioner kroner 2014 2015 2016 2017 

Bilrestriktive tiltak     

Etablere bussvei mellom Ambjørnrød – Gluppe - 1,0 1,0 4,0 
Etablere sykkelfelt i Ferjestedsveien - 0,2 - - 
Sykkelparkering på bekostning av bil - - - 1,0 
Utrede felles regional parkeringspolitikk - 0,6 - - 

Sum 0,0 1,8 1,0 5,0 

 
 

Tall i millioner kroner 2014 2015 2016 2017 

Kollektivtransport     
Kjøp av ny ferge (innarbeidet i investeringsbudsjettet) 10,0 - - - 
Drift (tilskudd som kommer i tillegg til nettoramme) 2,0 2,6 2,6 2,6 

Sum 12,0 2,6 2,6 2,6 

 
 

Tall i millioner kroner 2014 2015 2016 2017 

Sykkel- og gangveier     
Glommastien 3,0 - - - 
Sykkelrute 2/1C Fagerliveien – Lisleby Alle - Leiegata 3,8 4,3 2,0 7,0 
Sykkelrute 19 Trosvik – Trara 2,0 1,5 - - 
Sykkelrute 16A Nabbetorp – Gamlebyvn – Heibergsgt - 2,0 6,0 - 
Sykkelrute 5 – Etablere «park and ride» Skåra 1,7 - - - 
Sykkelparkering - 1,0 1,0 - 
Utrede indre sentrumsring 0,8 - - - 
Planlegging av bygatenettet 1,5 2,0 - - 

Sum 12,8 10,8 9,0 7,0 
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Investeringsbudsjett og finansiering 
 

Rammefinansierte investeringer  2014 2015 2016 2017 2018 

Felles investeringer  5,0           6,1            6,1          11,1           6,1  

Kulturtjenester  45,2         47,6          28,0          13,0         27,5  

Regulering og tekniske tjenester  145,1       211,2        146,3        115,1         96,7  

Helse og velferd  147,7         31,0          38,5          69,5         34,1  

Oppvekst  108,0       125,0        147,5        106,0         76,0  

Kirketjenester  7,5         21,5          11,0          10,0         10,0  

Transportpakke Nedre Glomma  4,8           2,0              -                -               -    

Egenkapital innskudd KLP  10,0         12,1          13,3          14,6         16,1  

Sum netto investeringer  473,3       456,5        390,7        339,3       266,5  

 
  

        
    Fra investeringsfond 16,4         35,7          10,9          13,6         15,1  

Overføring fra private  0,0           2,5              -                -               -    

Overføring fra drift  18,6             -              9,6          22,1         13,0  

Overføring fra drift (seksjoner)- sansehage  0,0           1,0              -                -               -    

Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond)    5,1           3,5            2,4            1,0           1,0  

MVA-kompensasjon  91,9       111,0          77,4          62,3         62,4  

Lånebehov  341,3       302,8        290,4        240,3       175,0  

 
          

  Selvfinansierte investeringer (eks. mva)              

VAR  133,3       206,3        205,4        205,7       147,6  

Teknisk drift  0,0           6,1              -                -               -    

Kultur 0,0           0,5              -                -               -    

Eiendomsutvikling  3,9         31,9          27,3          21,8         20,0  

Boligstrategi (BOSO) 134,6         67,5        111,6        153,0         34,6  

Sum netto selvfinans 271,7       312,2        344,3        380,5       202,2  

 
  

    Bruk av investeringsfond eierstrategi 14,1             -                -                -               -    

MVA-kompensasjon 31,2         13,7          25,3          35,8           6,6  

Investeringsfond bolig/næring -13,8         19,7          19,3        (18,2) 
     

(17,0) 

Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling   18,9         12,2            8,0          40,0         37,0  

Lånebehov  221,3       266,6        291,7        322,9       175,6  

 
 

Tabellen ovenfor viser investeringsnivå og finansieringsbehovet i planperioden inkludert vedtatte 
investeringer for 2014. Investeringer som ikke blir gjennomført i 2014 skyves til 2015 (rebudsjetteres).  
 
De viktigste investeringsobjektene er sammenfallende med det rådmannen har fulgt opp fra Bystyrets 
handlingsplanvedtak i juni i fjor. 
 
Vi vil særlig peke på: 

Råkollen skole 

Gudeberg skole 

Ridesenter 

Kunstisbane Værste 

Bibliotekets Aula 

Utvidelse fase 2 Østsiden sykehjem 

Ny ferge. 
 
Investeringsbehovene er nærmere omtalt på de enkelte tjenesteområdene. Alle investeringene er 
innarbeidet i vedlegg 2 med kostnadsrammer og planlagt framdrift. Det gjøres oppmerksom på at 
investeringskolonne 2014 ikke er komplett. Det er kun tatt med investeringer som har betydning for 
vurdering av 2015. Investeringer som er forventet å bli avsluttet i 2014 er ikke med. Rebudsjettering 
som ikke framkommer i denne handlingsplanen eller gjennom 2. tertialrapport, legges fram for 
Bystyret i desember samtidig med handlingsplanen.   
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Hovedsakelig følges investeringsplanen fra forrige års vedtatte handlingsplan, men det har vært 
nødvendig med justeringer. Prioriterte investeringer er omtalt på de enkelte tjenesteområdene.  
 
Nedenfor følger kort omtale av noen større endringer i forhold til vedtatt handlingsplan:  
 

 Kultur: Det er lagt opp til en mer riktig framdrift for ridesenter. Fylkesscenen er tatt ut av 
investeringsbudsjettet. Det er satt av midler til utredning/ forprosjekt for ny byarena.  

 Regulering og teknisk drift: Økte investeringer i enøk- og sentraldriftsstyring for å redusere 
energiforbruket i byggene, og det er satt av penger til en ny ferge.    

 Utdanning og oppvekst: Kapasitetsutvidelse på Gudeberg barne- og ungdomsskole, ny Råkollen 
skole ved flytting til Gudeberg og etterfølgende ombygging av arealene som frigjøres til bruk for 
Haugåsen ungdomsskole. Ny Lunde og Trosvik skoler er lagt inn fra 2016. 

 Helse og velferd: Oppstart av fase 2 ved Østsiden sykehjem. I tillegg til rehabilitering av 
Onsøyheimen og Smedbakken. Disse to var ikke navngitt i vedtatt handlingsplan.  
 

Rådmannen har ikke funnet rom for ytterligere innarbeiding av investeringer i henhold til «barnehage- 
og skolebruksplan 2015 – 2025».   
 
Finansiering   
Investeringsbudsjettet finansieres fortsatt med en relativt 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 350 millioner kroner i perioden slik at gjeldsbyrden som skal dekkes av frie 
inntekter øker.   
 
Investeringer i boliger 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.   
 
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 planperioden inkludert 2014 legges det opp til å bruke 53,5 millioner kroner over fritt 
investeringsfond. Dette er mer enn saldoen på fondet på 48,6 millioner kroner. Det er påkrevd med 
styrking av disposisjonsfond øremerket finansiering av investeringer gjennom positive driftsresultater.  
 
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 
drøye 90 millioner kroner på bolig- og næringsfond.  
 
Bystyrets vedtak om økte investeringer gir behov for ytterligere låneopptak. Budsjettforslaget 
forholder seg til handlingsregelen. 
 
Handlingsregelen tar utgangspunkt i vekst i frie inntekter kontra vekst i kapitalkostnader som dekkes 
over frie inntekter. I modellen kan vi simulere alternative vekstanslag, renteutvikling og låneopptak for 
å analysere/illustrere sammenhengen mellom frie inntekter, demografikostnader og kapitalkostnader. 
 
Det må tas noen forutsetninger for analysen utover 2018:  
1. Frie inntekter er beregnet med utgangspunkt i nye anslag for 2015. Deretter er det innarbeidet 

0,8-0,92 prosent realvekst per år.   
2. Investeringsvolum fra 2019 baseres på et årlig låneopptak på 200 millioner kroner som dekkes 

over frie inntekter. Fra 2018 holdes renten på 4,5 prosent.  

3. Demografikostnadene er hentet fra ASSS-rapporter fra 2014. Analysene viser et behov på 41 
millioner kroner årlig for å opprettholde tjenestetilbudet i forhold til standarder og dekningsgrader 
for 2013. Anslaget er redusert fra 49 millioner kroner.  
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Med de forutsetninger som ligger til grunn for realvekst i frie inntekter, korrigerte frie inntekter hvor 
det tas hensyn til demografi og renteforutsetninger, viser grafen at det totale ambisjonsnivået ikke er 
bærekraftig på sikt dersom vi ikke øker inntektsevnen eller reduserer drifts- og/eller 
investeringsvolum.   
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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 og myndighetsutøvelse og 
samfunnsutvikling.  
 
Seksjonen har oppgaver innen fag- og virksomhetsområdene:   

 Miljø/bærekraft/klima 

 Friluftsliv/rekreasjon  

 Internasjonalt arbeid 

 Lokalsamfunnsutvikling 

 Levekår 

 Statistikk og analyse 

 Arealforvaltning/-bruk 

 Samferdselsplanlegging 

 By- og næringsutvikling, herunder kulturbasert næring 

 Folkehelse, miljørettet helsevern, forebyggende overordnet helsearbeid og samfunnsmedisin 

 Landbruk/natur, herunder vilt, fisk og biologisk mangfold 

 Eiendomsskatt 

 Geomatikk 

 Kulturforvaltning- og utvikling (tilskuddsordninger, arrangementer, prosjekter etc.) 

 Bibliotek 

 Kulturskole 

 Kino 

 Fritidsklubber og skatehall 

 Kulturhus 

 Idrett 
 
 
Organisering 
 

Seksjonen er organisert i etat for kultur og fire virksomheter innenfor miljø og samfunnsutvikling, i 
tillegg til en felles stab. 
 
Kulturetaten består av seks virksomheter i tillegg til kulturstab. Ansvaret for drift og vedlikehold av 
idrettsanlegg ligger i Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD), mens svømmehallene 
Kongstenhallen, Gaustadhallen og Gressvik Ungdomsskole administreres av kulturetaten.  

 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

Strategi for åpne kart- og eiendomsdata 
Miljøverndepartementet la høsten 2013 frem en strategi om åpen, gratis tilgang til detaljerte kartdata 
fra 2017. Dette kan medføre et inntektstap for seksjonen på omtrent 0,6 millioner kroner, og det er 
ikke avklart om kommunene får kompensert dette.   
 
Eiendomsskatt 
Endringer i Eiendomsskattelova gir nå muligheter for å benytte ligningsverdi/formuesgrunnlag som 
takstgrunnlag for eiendomsskatt for boliger. Eiendomsskattekontoret foreslår å benytte en slik 
metode, og saken skal til politisk behandling i november 2014. Den alternative metoden kan kun 
benyttes for enkeltboliger, slik at ordinær taksering må benyttes i tillegg for fritidsboliger, landbruk, 
næring, verk og bruk og kombinerte boliger. 
 
Ny lov om folkebibliotek 
Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek er endret slik at bibliotekenes formidlingsansvar og 
møteplassfunksjon er blitt lovfestet. Den nye loven gir biblioteket et tydeligere samfunnsoppdrag som 
arena for læring og kulturopplevelser. 
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Prioriterte områder/utfordringer i planperioden 
 

Bystyret vil at Fredrikstad skal være en foregangskommune i miljøpolitikken 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. Utbygging av hyttefelt må vike for boligutbygging. Det skal ikke 
bygges ut nye boligområder uten at skolekapasitet er avklart.  
 
Kommunen er med i Framtidens byer. Det er laget konkrete handlingsplaner for hvordan Fredrikstad 
skal nå de lokale målene for klimapolitikken. Bystyret 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. Parker og grønne lunger skal være en viktig 
del av bymiljøet. 
 
Kommunen har en viktig rolle som ansvarlig planleggingsmyndighet. Fredrikstad kommune vil  
fortsatt fremme 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.  
 
Seksjonen har videre følgende prioriterte satsingsområder:  

 Rullering av kommuneplanen. 

 Videreføre lovpålagte forvaltnings- og driftsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder.  

 Bidra til klima- og miljøvennlige løsninger blir valgt i drift og utvikling av Fredrikstadsamfunnet.  

 Ha fokus på levekårsutjevnende, helsefremmende og forbyggende tiltak når kommunen utøver 
sine ulike roller.  

 Bidra til økt verdiskaping gjennom målrettet næringsutviklingsarbeid med et regionalt og et 
internasjonalt perspektiv.  

 Følge opp belønningsordningen og Bypakke Nedre Glomma.  

 Kvalitetsutvikle grunnpilarene i den kommunale kulturvirksomheten, med fokus på fremtidens 
bibliotek, kulturskolen som ressurssenter, attraktive fritidsklubber i bydelene, samt nyskapning i 
kinotilbud, ved kulturhusene og i Den kulturelle skolesekken.  

 Utarbeide målrettede tilskuddsordninger og øke satsningen på rådgivning og veiledning av det frie 
kulturfeltet.  

 Utvikle historiske arenaer og kulturminner som attraktive handels- og besøksmål med særskilt 
fokus på Gamlebyen og Isegran.  

 Tilrettelegge for nye kultur- og idrettsarenaer gjennom Lislebyhallen, skatepark i sentrum, 
utendørs kunstisflate, samt rehabilitering av bibliotekets aula.  

 Planlegge og gjennomføre Byjubileet i 2017. 
 
Bystyret ønsker at byen framstår som attraktiv gjennom arrangementer og aktiviteter. The Tall Ships 
Races ble en suksess i 2014, og vi har allerede sendt et «letter of intent» for å forsøke å få 
arrangementet til byen på nytt i 2019. 
 
Bibliotekfilial på Østsiden legges inn igjen i tråd med tidligere vedtak og planer. Fritidsklubbenes 
driftsbudsjett styrkes med 0,1 millioner kroner. 
 
Arena Fredrikstad legges inn som investeringstiltak i slutten av planperioden. Videre arbeid med 
mulighetsstudiet finansieres over investeringsbudsjettet og frigjør 1,5 millioner kroner på 
driftsbudsjettet i 2015. Mulighetsstudiet utvides til å vurdere om deler av behovet for regionalt 
kulturbygg kan løses innenfor rammen av prosjektet. Østfold fylkeskommune inviteres med i 
prosessen. 
 
Inntekter fra idrett i planperioden (etter 2015) justeres til tilsvarende nivå som i 2014. Det er et mål at 
flere nye arrangementer som gir inntekter i årene som kommer, legges til Fredrikstad. Byjubileet (1,5 
millioner kroner.) finansieres over fritt disposisjonsfond i 2015-2017. Bystyret vil komme tilbake til 
eventuell økt finansiering ved regnskapsavslutning for 2014. For 2015 betyr dette en frigjøring på 
rundt 3,0 millioner kroner. 
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Dagens virkelighet/utviklingstrekk  
 

 Historikk/status 
 2010 2011 2012 2013 

Antall elever:     
Kulturskolen 651 681 745 1 025 
Venteliste Kulturskolen 444 624 514 450 
     
Antall besøk:     
Bibliotek 185 665 178 943 191 073 186 564 
Kino 258 485 257 264 268 829 266 414 
Fritidsklubber 24 719 26 941 27 819 21 664 
     
Antall arrangementer:     
St.Croix-huset 424 388 611 685 
Blå Grotte 235 236 272 248 

 
For skoleåret 2013/2014 ble den nasjonale ordningen kulturskoletimen gjennomført som et 
prøveprosjekt. Elever i grunnskolen fikk da et gratis kulturskoletilbud som del av SFO-tiden. 
Prosjektet forklarer økningen av elevtallet ved kulturskolen fra 2012 til 2013. Tiltaket er ikke videreført 
fra skoleåret 2014/2015, men har økt kjennskapen til og kunnskapen om kulturskolen. Erfaringene fra 
prosjektet har vist at mange barn ønsker et slik desentralisert kulturskoletilbud. Som del av den nylig 
vedtatte breddesatsningen til kulturskolen vil det derfor tilbys undervisning utenfor kulturskolens 
lokaler som et ordinært kulturskoletilbud, for eksempel i skolene. 
 
Biblioteket drives for å gi innbyggerne et godt og allsidig bibliotektilbud. Bibliotekbesøket forventes å 
være svakt økende i årene fremover. Besøkstallene i 2013 hadde en liten nedgang som anses som 
naturlige årlige variasjoner. 
 
Kinobesøket har vært relativt stabilt de siste årene, men besøket er mer uforutsigbart enn tidligere. 
Når de store publikumssuksessene kommer øker besøket, men reduseres vesentlig når de store 
filmene uteblir.  

 
Aktiviteten i idrettsklubbene i Fredrikstad er høy, og alle idrettshaller og gymsaler er fullt belagt med 
trening, kamper og konkurranser på hverdagene. I helgene er det ledig kapasitet. Kunstgressbanene 
har bidratt til stor aktivitetsøkning for fotballklubbene. Antall medlemmer er totalt sett økende og det 
er stor tilvekst i barneidretten og fra barn med innvandrerbakgrunn, men det er fortsatt nedgang i 
antall medlemmer i aldersgruppen 13-19 år. Storparten av den voksne befolkningen over 19 år trener 
egenorganisert. Kommersielle treningsstudioer, løping og gåturer i friluft er beskrevet som 
hovedaktivitetene. Kommunen vil i økende grad måtte tilrettelegge for nye anleggstyper for 
egenorganisert aktivitet. 
  

 Historikk/status 
 2010 2011 2012 2013 

Antall innkomne søknader om oppmålingsforretninger 268 387 368 294 
Antall bestillinger situasjonskart og kartutsnitt 1 282 1 448 1 332 1 313 
Antall bestillinger av eiendomsopplysninger – Infoland 1 804 2 019 1 984 1 916 
     
Antall søknader om produksjonstilskudd 314 306 292 280 
Antall saker Primærnæringsutvalget i alt   

 
54 37 50 44 

Omsatt skogvirke i Fredrikstad kommune i m
3
 23 800 28 470 27 234 18 015 

Antall innkomne søknader om utslippstillatelse 20 51 66 88 
Luftkvalitet (antall dager med overskridelse av grenseverdi)

1) 
26 37 22 37 

Antall badevannsprøver som tilfredsstiller kvalitetskravene (prosent)
 

100 100 99,9 98,6 
     
Antall skattlagte objekter eiendomsskatt 29 581 29 813 30 269 30 697 
Antall mottatte klager eiendomsskatt som er behandlet i 
overskattetakstnemnda 0 0 2 0 
     
Antall nye sertifiserte miljøfyrtårnsvirksomheter 11 7 7 12 
Antall miljøfyrtårn i Fredrikstad 62 59 62 71 
Andel miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Fredrikstad kommune 
(prosent)

 
33 30 32 36 

Noter: 1) Grenseverdi luftkvalitet: Døgnmiddel av svevestøv PM10 (partikkelstørrelse) > 50 μg/m3. Denne grenseverdien må   
     ikke overskrides mer enn 35 ganger per år. Tallene er oppdatert i henhold til nye opplysninger fra Miljødirektoratet. 
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Nivået på luftkvaliteten er svært avhengig av meteorologiske forhold. Hittil i år ligger Fredrikstad 
kommune godt under fjorårets målinger, og grenseverdien er foreløpig ikke overskredet. Imidlertid ble 
det i mars 2014 meddelt av Miljødirektoratet at svevestøv-dataene som har vært publisert siden 
oppstart av målingene i 2008, ikke har blitt beregnet riktig etter kvalitetssystemets krav. Ved korrekt 
skalering har det vært flere overskridelser enn det som har vært rapportert tidligere. Gjennomføring 
av tiltak i tråd med tiltaksutredning har dermed fått økt aktualitet. 
 
Det har vært en målsetting om at 50 prosent av virksomhetene i kommunen skal være 
miljøfyrtårnsertifisert i løpet av 2014, men på grunn av manglende ressurser oppnås ikke dette målet. 
Det foreslås derfor å styrke støtten til sertifiseringen med en halv stilling i planperioden. 
 
 
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 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.  
 

 
 
 

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

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb. 1 360 1 406 1 476 1 408 2 007 2 392 2 198 

Netto driftsutg. til folkebibliotek pr. innb. 186 196 191 200 292 313 240 

Netto driftsutg. til kulturskoler pr. innb. 73 79 110 127 149 230 233 

Netto driftsutg. til idrett pr. innb.
 

456 499 509 479 548 418 757 

Antall kinobesøk pr. innb. 3,4 3,5 3,4 1,2 5,3 3,6 4,1 

Gj.sn. saksbehandlingstid 
(kalenderdager) 

- oppmålingsforretning  64 65 163 25 60 64 71 

 
Fredrikstad har en jevn økning i netto driftsutgifter til kultursektoren siden 2011. Økningen i netto 
driftsutgifter skyldes bevilgningen på til sammen 3,3 millioner kroner til Tall Ships Races, arealøkning 
i kulturskolen og generell styrking av kulturområdet. 
 
Gjennomføringstid for oppmålingsforretninger på nye tomter økte vesentlig i 2013. Dette skyldes 
boligfelt som etter avtale er utsatt ferdigstilt til infrastruktur er ferdig opparbeidet. Uten dette forholdet 
ville Fredrikstad kommune hatt en saksbehandlingstid for 2013 som antakelig ligger godt under 
snittet i ASSS.  
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Målekort 

 

Fokus-
område 

 
Kritisk suksessfaktor Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2014 2015 

Brukere/ 
kvalitet 

Tilpasse tjenester til 
brukernes behov 

- Ant. solgte kinobilletter 

- Antall arr. i kulturhusene Blå 

Grotte og St. Croix-huset 

- Totalt antall utlån biblioteket 

- Antall besøk fritidsklubber 

- Antall elevplasser kulturskolen 

- Antall elever Kulturskoletimen 

- Andel oppmålingsforretninger 

behandlet innen 16 uker 

- Saksbehandlingstid avløp 

266 414 

 

933 

355 863 

21 664 

1 025 

323 

 

98,4 

2 

260 000 

 

880 

350 000 

30 000 

900 

400 

 

100 

3 

260 000 

 

930 

360 000 

25 000 

760 

400 

 

100 

3 

antall 

 

antall 

antall 

antall 

antall 

antall 

 

% 

uker 

Med-
arbeidere

1)
 

Godt arbeidsmiljø 
 
 
Økt tilstedeværelse 

 
 
 
 
Læring og utvikling 

 
 
 
Medarbeiderne vet hva 
som forventes av dem 

-  Medarbeidertilfredshet  
-  Inngåtte lederavtaler 
 
-  Nærvær 
-  Medarbeidernes opplevelse   
 av hjelp og støtte på jobben  

 
-  Medarbeidernes opplevelse   
 av læring og utvikling    
 gjennom utfordrende  
 oppgaver  

 
- Medarbeidernes opplevelse 
av hva som forventes av dem 

4,26 
.. 

 
.. 

4,45 
 
 

4,13 
 
 
 
 

4,64 

.. 

.. 
 

.. 

.. 
 
 

.. 
 
 
 
 

.. 

4,3 
100 

 
96,0 
4,5 

 
 

4,2 
 
 
 
 

4,7 

1-5 
% 
 

% 
1-5 

 
 

1-5 
 
 
 
 

1-5 

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett 
 

4,3 
 

0,0 
 

0,0 
 

% 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 

- Avvik- HMS 
- Avvik- Informasjonssikkerhet  
- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 
- Ubehandlede avvik over 14 

dager 

9 
3 
7 
7 
2 
 

27 
5 
22 
0 
0 
 

30 
10 
25 
10 
0 
 

antall 
antall 
antall 
antall 
antall 

 

Note: 1)  For medarbeiderundersøkelsen er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2013 
og er innarbeidet som status siste måling. På grunn av omorganiseringen finnes det ikke felles mål for seksjonen for 
2014, og resultat for medarbeiderundersøkelsen har blitt beregnet som et gjennomsnitt vektet for antall respondenter 
i de respektive tidligere seksjonene. 

 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
(Byområdeplanen), kommunedelplan for kultur, kommunedelplan for idrett og kommunedelplan for 
klima og energi ligger til grunn for de prioriterte innsatsområdene. Til disse er det knyttet følgende 
overordnede mål og strategier:  
 
Arbeide systematisk og målrettet med folkehelse og har helsefremmende og forebyggende 
perspektiv i alt sitt arbeid. 

 Gjennom arbeidet med kommunedelplan for folkehelse å fremskaffe oversikt over 
helsetilstand, årsakssammenhenger og tiltaksforslag for kommuneorganisasjonen og for 
Fredrikstadsamfunnet.   

 Følge opp levekårskartlegging.  

 Integrere ytterligere både det frivillige arbeidet i lokalsamfunn og kulturengasjementet i 
folkehelsearbeidet. 

 Følge opp handlingsplan mot støy med tiltak for stille områder. 

 Sikre et bredt kultur- og idrettstilbud i kommunen. 
 
Ha attraktive kulturbegivenheter og arrangementer, og et godt ry som arrangørby. 

 Sikre gode rammebetingelser for byens festivaler og arrangementer.  
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 Styrke samarbeidet mellom næringslivet, reiselivsnæringen og profilerende festivaler og 
arrangementer. 

 Legge til rette for profesjonalisering, økt kompetanse og styrkede fagmiljøer innenfor idretts- og 
kulturfeltet. 

 Bidra til å styrke byens regionale og nasjonale relasjoner innenfor kultur- og idrettsfeltet. 
 
Arenaer for deltakelse og utøvelse av ulike kultur- og idrettsaktiviteter. 

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

 Bidra til tidsriktig arealer, bygg og anlegg for både topp og bredde innenfor kultur- og 
idrettsfeltet. 

 Stimulere til kulturaktiviteter der folk involveres og kan medvirke. 

 Det er et ønske å styrke bibliotekene. 
Attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene. 

 Tilrettelegge sentrale steder og byrom for ulike kulturarrangementer. 

 Tilrettelegge for uorganisert fysisk utfoldelse og lek. 

 Utvikle gode oppvekstmiljøer og inkluderende møtearenaer. 
 
Gode kultur- og idrettstilbud til barn og unge. 

 Sikre at byens kultur- og idrettstiltak når barn og unge. 

 Sikre gode rammebetingelser for utøvelse av kultur og idrettsaktivitet blant barn og unge.  

 Stimulere den frivillige innsatsen i kulturlivet. 

 Sikre barn og unge mulighet til å utvikle ferdigheter og kreative evner under ledelse av 
kvalifiserte og kompetente fagmiljøer. 

 Det er en målsetting å øke antallet fritidsklubber i kommunen.  

 Vi har en populær kulturskole med lange ventelister. Det er en målsetting at flere barn og unge 
skal få et tilbud gjennom kulturskolen.  

 
Ha en synlig og tilgjengelig kulturarv. 

 Formidle kulturarven på en levende måte. 

 Sikre god tilgjengelighet og skjøtsel av viktige kulturminner og -miljøer. 
 
Ha et synlig og levende studentmiljø. 

 Involvere studentmiljøene i utviklingen av kulturtilbudet i kommunen. 

 Bidra til utvikling av studentboligtilbudet. 
 
Framstå som en tydelig og offensiv part i arbeidet med økt verdiskaping og flere bedriftsetableringer i 
Fredrikstad og Nedre Glomma. 

 Videreutvikle kommunens rolle som vertskap for næringslivet. Ha stort fokus på 
omdømmebygging. 

 Stimulere til innovasjon gjennom å være en krevende kunde og samarbeidspartner (innkjøp, 
offentlig-privat samarbeid, offentlig forsknings- og utviklingskontrakter).  

 Stimulere til nyskaping og vekst gjennom Smart City programmet (et prosjekt for å redusere 
energibruk og klimagassutslipp). 

 Ny næringsplan – Næringsdestinasjon Fredrikstad legges til grunn for en offensiv satsing på 
verdiskaping sammen med næringslivet. Næringsfondet benyttes til å finansiere strategier.  

 
Ha utviklet kunnskapsgrunnlag for klima- og miljøvennlige løsninger og bidrar aktivt til at disse blir 
iverksatt i kommunens egen drift, i planlegging og forvaltning og i et konstruktivt samarbeid med de 
andre partene i Fredrikstadsamfunnet. 

 Styrke sykkelarbeidet og bidra til gjennomføring av tiltakene i sykkelhovedplanen. 

 Bidra til reduksjon i klimagasser gjennom å realisere tiltak i vedtatte kommunedelplan for klima 
og energi (klima og energiplanen). 

 Bygge kunnskap og engasjement gjennom miljøarrangementer. 

 Fortsette miljøfyrtårnarbeidet og styrke dette i 2015. 

 Redusere luftforurensning fra veitrafikk. 

 Følge opp vanndirektivet. 

 Forebygge forurensing i grunn. 
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Ha igangsatt tiltak i tråd med søknad om belønningsmidler, og planarbeidet for prioriterte prosjekter 
innen Bypakke Nedre Glomma er godt i gang. 

 Realisere samarbeidsavtalen med Sarpsborg kommune om areal og transport. 

 Gjennomføre aktiviteter knyttet til belønningsavtalen. 

 Starte opp planleggingen av dobbeltsporet jernbane og nytt trafikknutepunkt. 
 
 
Kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) og kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
(Byområdeplanen) er fulgt opp gjennom ulike typer utviklingsplaner for prioriterte områder i 
kommunen. 

 Gjennomføre flere områdereguleringer i samarbeid med private aktører.  

 Videreføre arbeidet med prosjektet Case Fredrikstad for å sikre et godt bymiljø. 

 Utarbeide kommunedelplan for bolig.  

 Starte arbeidet med rullering av planstrategien. 
 
Ha et kompetent og serviceinnstilt stabsledd i miljø- og samfunnsutviklingsspørsmål. 

 Sammenstille og gjøre tilgjengelig relevant statistikk om Fredrikstadsamfunnet og 
befolkningsutviklingen i tillegg til å utarbeide befolkningsprognoser. 

 Bistå organisasjonen i samfunnsmedisinske spørsmål og bringe samfunnsmedisinske 
perspektiver inn i planarbeid og strategisk arbeid der dette er fornuftig. 

 Videreføre det internasjonale samarbeidet i tråd med vedtatt temaplan. 

 Tilby tilrettelagte grunndata for produksjon av temadata, utføring av GIS-analyser, utvikle 
behovstilpassede app’er for innsyn og datafangst, vedlikeholde 3D-bymodell til 
utbyggingsprosjekter med mer. 

 
Øvrige strategier 

 Seksjonen skal arbeide med samproduksjoner på tvers av virksomheter og seksjoner. Dette for 
å utvikle en enda bedre felles kultur med større synergieffekter enn i dag.  

 
 
Økonomi 
  

Tall i tusen kroner 
(I 2015-kroner)

1)
 2015 2016 2017 2018 

Vedtatt ramme 2014 141 921 141 921 141 921 141 921 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 -4 161 12 722 7 531  7 531 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018 2 628 -1 679 1 457 -5 253 
     
Rammeendringer 
Sentralisering av plan- og økonomifunksjonen -610 -610 -610 -610 

Fylkesscene – korrigert av bystyret 
 

-1 464 -4 600 -4 600 

Byjubileet 1 500 1 500 2 000  
     

Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen 4 267 3 514 3 040 3 040 

     Innsparingstiltak/økte inntekter for:     

Generell rammereduksjon -1 444 -1 444 -1 444 -1 444 

Omprioritering/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen - 4 267 -3 514 -3 040 -3 040 

     

Vedtatt i Bystyret     

Rammestyrkning/frigjorte midler  4 700 4 700 4 700 4 700 

Eiendomstaksering  -4 251 -8 463 -2 293 

Økte inntekter idrett   -580 -580 -580 

     

Netto ramme 144 533 150 814 141 911 139 371 

Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 

 
Seksjonens netto budsjettrammer varierer betydelig i vedtatt handlingsplan 2014-2017. Hovedsakelig 
skyldes dette en engangsbevilgning innarbeidet i 2014 til ekstraordinært planarbeid i forbindelse med 
Bypakke Nedre Glomma, eiendomsskattetaksering og Tall Ships Races. Driftsrammen inkluderer 
også kompensasjon for bortfall av inntekter fra blant annet Framtidens byer. 
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Driftsrammen i vedtatt handlingsplan 2015-2018 er styrket for å dekke finansieringsbehovet for økt 
planarbeid knyttet til Bypakka (Ny Glommakryssing og områdeprogram og -regulering av Grønli), 
Inter-City Moss-Halden samt ferdigstillelse av kommunedelplan bolig. Det er dessuten lagt inn midler 
til en stilling som byantikvar i tråd med vedtak i Bystyret. 
 
Det er ikke innarbeidet statlige bevilgninger til fylkesscenen, slik at driftsmidler til fylkesscenen er tatt 
ut. Samtidig er driftsrammen foreslått styrket for å dekke forberedelser av byjubileet i 2017. 
 
Når det gjelder eiendomsskatt har det vært store endringer i regelverket og mye uklarhet om 
metodevalg innen takseringen. Alle eiendommer i Fredrikstad skal være om taksert innen 1. mars 
2017 med virkning fra 1. januar 2017. Dersom det velges å benytte den nye metoden 
eiendomsskatteloven åpner for, vil omtakseringsarbeidet kunne bli billigere enn først antatt for 
planperioden. Dette forutsetter at budsjettet for 2015 styrkes med 1,5 millioner kroner, som kan 
dekkes av tidligere års overskudd. 
 
Bystyret styrker rammen med 3,2 millioner kroner. Til sammen er styrking/frigjorte midler 4,7 millioner 
kroner. I 2016 og 2017 omdisponeres innsparinger som følge av nye eiendomsskattemodell til å 
videreføre styrkingen i 2015. Bystyret anbefaler at utvalget benytter midlene som følger: 1,8 millioner 
kroner brukes til bibliotekfilial på Østsiden, 0,8 millioner kroner til tilskuddsmidler kultur 2,0 millioner 
kroner til tilskuddsmidler idrett, og 0,1 millioner kroner til fritidsklubbene. 
 
Brutto rammer 

Tall i tusen kroner Justert budsjett 2014
2)

 Budsjett 2015 
(I 2015-kroner)

1)
 Utgifter Inntekter  Netto  Utgifter Inntekter  Netto  

Etat for kultur 179 597  88 180 91 417 158 382 69 676 88 706 

Virksomheter miljø og samfunnsutvikling 81 607 29 778 51 829 78 141 22 314 55 827 

Netto ramme 261 204 117 958 143 246 236 523 91 990 144 533 

Noter: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder eventuelle oppgaveendringer i 2014 og inkluderer Tall Ships    
    Races. 

 
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 

E-bokløsning og kostnader til bibliotekets aula 310 520 520 520 
 Videreføring av kulturtilbud til barn og unge 240 240 240 240 

Driftsmidler til kunstisbane 300 300 300 300 

Drift Lislebyhallen (5 mnd. i 2015) 500 1 200 1 200 1 200 

Reduserte inntekter, idrett 1 490     

Skjøtsel av kulturminnefelt, avtale med FASVO 250 250 250 250 

Vedlikehold av kunst og skulpturer, videreføring av nettgalleri 100 100 100 100 

Sosiokulturell stedsanalyse 100    

Prosjektansettelse geomatikk 547 274   

Støtte til miljøfyrtårnsertifisering 430 430 430 430 

Byantikvar, behov for ekstra midler  200   

Sum omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak  4 267 3 514 3 040 3 040 

 
I videreføring av kulturtilbud til barn og unge ligger videreføring av prosjektene Kulturkonfirmasjon og 
Barnas verdensdager, søndagsåpent og vedlikehold av skatehallen, samt vedlikehold av 
kulturskolens instrumentpark.  
 
Reduserte inntekter til idrettssektoren utgjør blant annet reduksjon av leieinntekter fra Kongsten 
badeanlegg med 1,0 millioner kroner i 2015 grunnet renovering. I 2014 ble reduserte billettinntekter 
for barn i friluftsbadet subsidiert med tilskudd. Dette faller bort og må dekkes på andre måter. 
Leieinntektene til idrett reduseres også som følge av at store arrangementer som bridgefestival og 
bobiltreff utgår. 
 
En sosiokulturell stedsanalyse kan gi verdifull kunnskap til bruk i arbeid med stedsutvikling og 
planleggingsarbeid. 
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Prosjektansettelse geomatikk gjelder feilretting av matrikkelen. 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 Konsekvenser/kommentarer  

Lønnskostnader 
-800 -800 -800 -800 

Lønn for kommunalsjefstilling i tidligere 
kulturseksjonen ved omorganisering. 

Økte oppmålingsgebyr, 
vakante stillinger, utsatte 
prosjekter og nøktern drift. -2 151 -1 978 -1 504 -1 504 Kan resultere i lavere aktivitetsnivå. 

Sum i anslåtte beløp -2 951 -2 778 -2 304 -2 304   

 
 
Behov/tiltak som det ikke er funnet rom for: 

 Reåpning av fritidsklubbtilbud på østsiden (2 millioner kroner) 

 Videreføring av Frivillighetsprisen (0,1 millioner kroner) 

 Opprettelse av frivillighetskoordinator (0,6 millioner kroner) 

 Innføring av Opplevelseskortet (0,2 millioner kroner) 

 Styrke samferdselskompetansen i kommunen (0,8 millioner kroner) 
 
 
Investeringer   
 

Tall i millioner kroner   2015     2016     2017     2018   

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

Strategisk eiendomsutvikling 0,5 0,0 0,5 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 2,5 
Kongsten badeanlegg (rest 2 mill. 
av bevilget 3 mill. fra 2011, 29 mill i 
2014) 

58,0 25,0 33,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ridesenter Thorslund (1 mill fra 
2013)  

1,0 0,0 1,0 18,0 0,0 18,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Flerbrukshall Lisleby  55,0 12,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arena Fredrikstad 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 

Bibliotekets Aula (15 mill i 2014) 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Biblioteksfilial Østsiden 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kunstisbane Værste  10,0 1,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer  129,1 38,5 90,6 28,0 0,0 28,0 23,0  10,0 13,0  27,5  0,0 27,5 

  
Strategisk eiendomskjøp og -utvikling gir Fredrikstad kommune mulighet til å kjøpe opp, tilrettelegge 
og utvikle eiendommer for fremtidig bruk.  
 
For Kongsten badeanlegg er fordelingen på 2015 og 2016 justert i tråd med forventet fremdrift i 
prosjektet. 
 
Som et ledd i arbeidet med å planlegge og prosjektere rideanlegget, vil driftssituasjonen bli nærmere 
belyst. Reguleringsprosessen er omfattende, og det kan ikke forventes at rideanlegget er i drift før 
tidligst i annen halvdel av 2016. Sannsynligvis vil det være behov for økte investeringsrammer. 
Inntektssiden i prosjektet må også vurderes på nytt. Bystyret vedtok i september at forprosjekt 
gjennomføres og områderegulering sluttføres.  
 
Lisleby flerbrukshall og bibliotekets aula videreføres stort sett i henhold til opprinnelig planer. 
Investeringsrammen til bibliotekets aula er økt med 1,0 millioner kroner.  
 
Bystyret besluttet i september 2014 å øke brutto kostnadsramme for kunstisbane på Værste med 4 
millioner kroner, fra 6 millioner til 10 millioner kroner. 
 
Fylkesscenen er tatt ut av investeringsoversikten grunnet manglende statlige bevilgninger. 
 
Bystyret setter av 1,6 millioner kroner i 2015 til bibliotekfilial på Østsiden.  
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Arena Fredrikstad legges inn som investeringstiltak i slutten av planperioden. Bystyret mener fortsatt 
det er behov for å konkretisere framdrift av ny arena for hockey. Det legges derfor inn 2,0 millioner 
kroner til mulighetsstudiet i 2015. Oppstart av idretts/kulturarena budsjetteres med en startbevilgning 
på 25 millioner i 2018. Det vil i så fall styrke realiseringsevnen i prosjektet.  
 
Mulighetsstudien utvides til å vurdere om deler av behovet for regionalt kulturbygg kan løses innenfor 
rammen av prosjektet. Samlokalisering med ny videregående skole kan være en mulighet og Østfold 
fylkeskommune inviteres med i prosessen. 
 
 
Følgende nye investeringsbehov er ikke innarbeidet i handlingsplanen: 

 Investering i nytt lydsystem (ATMOS) på kino (2,5 millioner kroner) 

 Restaurering av tårnet på Isegran (4,7 millioner kroner)  

 Idrett – Stimuleringsmidler for utbygging og realisering av anlegg og aktivitetsområder for 
egenorganisert fysisk aktivitet (2 millioner kroner) 

 
Selvfinansierende investering – Blå Grotte 
Innkjøp av 450 000 kroner av lysutstyr til Blå Grotte finansieres gjennom økte inntekter og 
effektivisering av driften. 
 
 

Egenbetalinger og gebyrer 
  

Geomatikk 
Gebyrene hjemlet i Matrikkelloven § 32 er økt med 3,75 prosent, men ligger fortsatt under selvkost. 
Prisregulativ for salg av kartdata følger retningslinjene for det nasjonale Geovekstsamarbeidet. Som 
følge av et vedtak gjeldende fra 1. juli 2014 er beregning av pris ved salg av kartdata vesentlig 
forenklet i forhold til tidligere. 
 
Miljø og landbruk 
Gebyrene hjemlet i Forurensningsforskriften § 11-4 og Forurensningsloven § 52 A er gjennomsnittlig 
økt med 3,0 prosent. Gebyrene hjemlet i Jordloven § 12 og Konsesjonsloven er uendret etter at de 
nye satsene ble innført i juli 2012. 
 
Idrett 
Den tidligere ordningen for arrangementer i Kongstenhallen, Stjernehallen og de mindre 
idrettshallene, hvor leieavgiften ble beregnet i prosent av antall solgte billetter, utgår. Dette er fordi 
kommunen ikke lengre har egne telleapparater, og at det i dag brukes billettsystemer som 
arrangørene selv står ansvarlig for. Det foreslås derfor å benytte en ordning med faste leiepriser ved 
eliteseriekamper, gradert etter antall tilskuere. 
 
Bystyrets vedtak om å redusere prisen på klippekort i badeanlegget på Kongsten for 
barn/ungdom/honnør for 20 ganger fra 900 kroner til 500 kroner ble godt mottatt og er videreført. 
Imidlertid har det i løpet av sesongen 2014 kommet mange henvendelser fra barnefamilier som 
ønsker en rabattordning. Dette foreslås løst ved at voksne kan kjøpe klippekort for 10 ganger til 500 
kroner. 
 
Kulturskolen 
Det gis 25 prosent søskenmoderasjon på full pris fra barn nummer to, forutsatt samme betaler. Innen 
fagområdet dans og nysirkus gis det 25 prosent moderasjon fra tilbud nummer to ved deltakelse på 
flere tilbud. 
 
Skatehallen 
Etter et sterkt ønske fra skatemiljøene er det nå mulig å kjøpe halvårskort og årskort i skatehallene. 
Kortene gir redusert pris i forhold til enkeltbilletter. 
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Arisholmen 
Pris for leie av hovedhus er justert opp med 200 kroner per døgn, mens pris for leie av anneks er 
redusert med tilsvarende beløp. 
 
Utleie av Strandstua og Solhaug 
Leieprisene for feriestedene har vært basert på at leietakerne har hatt ansvar for rydding og renhold 
etter leieforholdets slutt, en ordning som har fungert dårlig. Kommunen må derfor ta ansvar for 
renholdet i større grad, og vil innføre faste ukentlige renholdsrutiner. Kostnadene knyttet til dette 
foreslås dekket inn gjennom økning med 30 prosent i leien som varierer etter hvor lang tid det leies. 
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SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT 
 
Kjerneoppgaver  
 

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

 Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne 
bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet 

 Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk 
forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til 
innbyggere i kommunen 

 Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark 

 Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, 
feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter 
kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og 
lekeplasser 

 Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter 

 Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av 
reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven 

 Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal 
grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. 

 
 
Organisering 
 

Seksjonen har vært organisert med en felles administrativ stab, stabsavdeling prosjektadministrasjon 
og åtte virksomheter. De to største virksomhetene, Bygg og eiendom (BE) og Park, vei, vann og 
avløp (PVVA), vil i løpet av 2014 bli foreslått endret til etater, med prosjektadministrasjon som del av 
PVVA. Fem avdelinger ved BE, tre avdelinger ved PVVA og prosjektadministrasjon vil bli foreslått 
organisert som virksomheter i de to nye etatene. 
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

Boligsosial handlingsplan 
Ny boligsosial handlingsplan forutsetter at det gjennomføres en omfattende investeringsplan for 
boligprosjekter. 
 
Eierstrategi for bygg   
Utredning om eierstrategi for bygg som var bestilt av bystyret, ble behandlet av teknisk utvalg i april 
2014. Utredningen gir anbefalinger om ressursmessige behov og belyser utfordringer i forhold til 
eiendomsforvaltning.   
 
Klimamål for bil- og maskinparken 

Bystyret vedtok i 2014 i sin klimaplan et mål om at 20 prosent av bil- og maskinparken skal gå på 
alternativt drivstoff innen 2020. 
 
Skatteplikt på avfallstjenester som tilbys i et marked  
Skatteplikt på overskudd på avfallstjenester blir en ny rammeforutsetning i planperioden. Med 
virkning fra 2014 er det innført skatteplikt på overskudd på avfallstjenester som tilbys i et privat 
marked. Dette skal sikre at kommunale etater og foretak skal konkurrere på like vilkår som andre 
aktører i det private avfallsmarkedet og er en følge av vedtak i EFTAs overvåkningsorgan (ESA).  
 
Det nye er at skatteplikten også vil gjelde for avfallstjenester som ytes av kommunen selv. Skatte-
plikten vil omfatte kommunens håndtering av eget avfall når avfallet klassifiseres som næringsavfall, 
inkludert avfall fra skoler og lignende. Dette vil omfatte næringsdelen av renovasjonstjenestene. 
Miljøverndepartementet skal utarbeide en forskrift som gir nye retningslinjer. 
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Prioriterte områder/utfordringer i planperioden 
 

Fredrikstad kommune har et mål om at kommunen alltid skal ta hensyn til sikkerhet og beredskap, og 
at vi skal ha sikker drift innen tjenesteområdene. Seksjonen skal bidra til at det er pent rundt 
oss, at vi har det trygt og sikkert, gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og 
levekår, økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene, og sikre klima og miljø og en rasjonell, 
kostnadseffektiv drift. Seksjonen vil prioritere å delta i byutviklingsprosjekter. 
 
Sikkerhet, beredskap og løpende drift er områder bystyret ønsker å prioritere i handlingsplan-
perioden. Det betyr blant annet at det vil bli prioritert drift av kommunale bygg for at de skal kunne 
holdes åpne, brøyting av veier og utbedring av trafikkfarlige asfalthull. Vi må utnytte statlige ordninger 
til beste for Fredrikstad slik at vi får en større andel statlige midler til byen. Statlige belønnings-
ordninger og fylkeskommunale tilskuddsordninger skal så langt som mulig benyttes for utbygging av 
kollektivtiltak, gang- og sykkelveier. Oppfølging av belønningsordningen og prosjekter i Bypakke 
Nedre Glomma blir viktig i forhold til dette. Gratis fergedrift vil bli videreført.  
 
Økt kildesortering av avfall vil være et prioritert område. Byggesaksbehandling vil ha økt satsing på 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 
 
Et område som bystyret ønsker skal ha spesielt fokus er forvaltning av eksisterende boligmasse og 
en økning av antall tilgjengelige utleieboliger. Kommunen er en betydelig boligeier og aktør på 
utleiemarkedet. I planperioden vil det bli satset på forvaltning av eksisterende boligmasse, øke 
antall tilgjengelige utleieboliger og bidra til trygge nærmiljøer og gode naboskap. 
 
FREVAR KF og RTD skal i fellesskap utrede bygging av nytt sentralsorteringsanlegg for økt 
gjenvinning av avfall. Flere kommuner vil bli invitert til å delta. 
 
Bystyret støtter seg i hovedsak til de vurderingene rådmannen har gjort innenfor seksjonen, med 
noen mindre justeringer. Vi støtter ikke rådmannens forslag om å redusere driftsbudsjettet for vei. 
Driften her er allerede presset og av hensyn til kvaliteten på kommunale veier reverseres dette. 
Vintervedlikehold av gang – og sykkelstier prioriteres. 
 
Vi peker på driftsbudsjettet for formålsbygg. Kostnader til energi er for høye sammenlignet med andre 
kommuner i ASSS-samarbeidet. Arbeidet med energiøkonomisering intensiveres. Frigjorte midler 
benyttes til å styrke vedlikeholdsbudsjettet til formålsbygg i handlingsplanperioden. Det vises for øvrig 
til vedtatt kartlegging av vedlikeholdsbehov for formålsbygg som vil gi et mer realistisk bilde av 
tilstanden på kommunens bygninger. Fredrikstad skal framstå som en god sykkelby. Vinter-
vedlikehold av sykkelveier må derfor prioriteres på lik linje med øvrig veisystem. 
 
Rådmannen bes om å vurdere om ny ferge kan benytte mer miljøvennlig drivstoff som for eksempel 
biogass. 
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Areal utvalgte formålsbygg 

Bruttoareal m
2
 Eide bygg 

2012 
Innleid areal 

2012 
Sum areal 

2012 
Eide bygg 

2013 
Innleid areal 

2013 
Sum areal 

2013 

- Administrasjonslokaler 27 111 2 559 29 670 25 306 2 863 28 169 

- Førskolelokaler 9 391 1 469 10 860 9 645 1 469 11 114 

- Skolelokaler 152 144 1 209 153 353 163 029 1 209 164 238 

- Institusjonslokaler 56 435 0 56 435 57 477 0 57 477 

- Kommunale idrettsbygg 32 745 180 32 925 35 997 263 36 260 

- Kommunale kulturbygg 26 997 2 452 29 448 26 917 2 492 29 409 

Sum utvalgte formålsbygg  304 823 7 869 312 238 318 371 8 296 326 667 

Note:     Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til Kostra. Areal andre øvrige bygg, det vi si 
helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i Kostra- rapporteringen. Pålitelige arealdata 
for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. 

 
Arealøkningen er i hovedsak et resultat av at det er satt av ressurser til å kvalitetssikre 
tegningsgrunnlaget for formålsbygg. Hovedfokuset i 2013 og 2014 har vært på skolelokaler og 
idrettsbygg som har medført en oppjustering av bruttoarealet fra 2012 til 2013. Digitaliseringen av 
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tegningsgrunnlaget for formålsbygg vil også være en viktig faktor i det videre arbeidet med 
tilstandsregistrering og planlegging av vedlikeholdsprosjekter. 
 
1. januar 2014 eide og forvaltet Fredrikstad kommune omtrent 970 boliger og 30 personalbaser. 
Kommunen har i tillegg planlagt selvfinansierte boliginvesteringer tilsvarende omtrent 300 enheter, 
jamfør Boligsosial Handlingsplan. Disse skal tilkomme både gjennom at man bygger nye boliger, men 
også ved kjøp av egnede objekter.  
 
Forvaltningsrevisjon og tilstandskartlegging i 2013 viser et betydelig vedlikeholdsetterslep i 
boligmassen. I 2014 startet et planmessig arbeid som i løpet av handlingsplanperioden skal bidra til å 
komme ajour med det mest prekære vedlikeholdsbehovet. Alle som leier ut leiligheter skal i 2014 ha 
gjennomført radonmåling og iverksette tiltak der verdiene er høye. Radonmålingene er ferdige og 
foreløpige resultater viser at tiltakene kan bli omfattende og kostbare.  
 
Det planlegges å fjerne ytterligere parkeringsarealer på plasser, torv og gategrunn i sentrum. Dette 
betyr at inntektspotensialet for parkering vil bli redusert. Gratis ferge og utvidet fergetilbud har 
medført en betydelig økning av antall reisende med fergene. I 2014 forventes det å nå 950 000 
passasjerer med fergene. Det planlegges å anskaffe ytterligere en ny ferge som skal erstatte den 
eldste ferga. Fornyelse av fergemateriell bidrar til å opprettholde frekvens og gi den forutsigbarheten 
som kreves for å levere god kollektiv transport for flere år fremover. 
 
Teknologisk utvikling og samarbeid over landegrensene innenfor parkeringstjenesten medfører 
endret teknologi på parkeringsautomater ved overgang til lovpålagt ny standard. I 2013 var 
kommunen ajour når det gjelder ombygging av automater i parkeringshus. Høsten 2014 var 
ombyggingen av automater på gateplan også fullført. 
 
Befolkningsvekst medfører økt antall renovasjonsbrukere og økt avfallsmengde. I tillegg har det vært 
en mangeårig tendens at avfallsproduksjonen per innbygger har økt. Det er også helt tydelig at hytter 
i kommunen blir brukt mer og av flere en tidligere, som også generer en del mer avfall. I henhold til 
klimaplanen skal det fokuseres på økt kildesortering og gjenvinning. Miljøkrav, økende avfallsmengde 
og krav i forhold til effektiv oppsamling og innsamling av avfall krever at renovasjonsområdet stadig 
utvikles. Dette kan konkretiseres gjennom eksempelvis smartere innsamlingslogistikk, samt færre og 
større hentepunkter som overflatecontainere, nedgravde oppsamlingsbeholdere og avfallsug. 
 
Fornyelse av gammelt ledningsnett følger oppsatt Hovedplan vann og avløp. I snitt er det de siste 
årene fornyet 7,6 kilometer ledningsgrøft per år i eksisterende bebyggelse. Denne fornyelsestakten 
må minst opprettholdes dersom kravene i Fylkesmannens driftstillatelse skal innfris, jamfør omtale 
under Gebyr- og selvfinansierende investeringer. For å oppnå en sikrere og bedre vannforsyning 
gjenstår det å fornye ringledningen på strekningen fra vannverket til Ørebekk. Første etappe, 
strekningen Veumdalen – Ørebekk, er sluttført høsten 2014. For å oppnå en sikrere og bedre 
vannforsyning til Torsnes har Fredrikstad kommune i samarbeid med Hvaler kommune bygget en ny 
sjøledning fra Øra til Torsnes. 
 
Arbeidet med å åpne Veumbekken i Holmengata har startet. Dette er et omfattende arbeid og 
eksisterende vann og avløpsnett i området må fornyes før bekken kan åpnes. Detaljregulering av 
dette arbeidet har startet og de fysiske gravearbeidene vil trolig starte opp i 2015. Samtidig med 
åpning av bekken planlegges et omfattende områdeløft som vil kunne bli enestående i Norge. 
 
Kommunen har et lovpålagt krav om å bygge om til målte gatelysanlegg innen utgangen av 2018. 
 
Seksjonen mottar en del henvendelser fra aktører som ønsker å kjøpe kommunalt eide bolig- og 
næringstomter. Frem til boligfeltet på Brønnerød blir ferdig opparbeidet, vil det bli lagt ut få 
kommunale tomter for salg. Kommunen har et begrenset antall næringstomter. Det mottas også en 
del henvendelser fra kabel- og ledningseiere som ønsker å legge deres infrastruktur på kommunal 
eiendom. Det arbeides med å få på plass en standardavtale for slik rett.  
 
Bil og maskinparken tilhørende Fredrikstad kommune bruker i hovedsak fossilt drivstoff. Vi har i dag 
to renovasjonsbiler og 14 små tjenestebiler på biogass, samt 22 små tjenestebiler med el-drift. I 
planperioden vil innkjøp av biler og maskiner med miljøvennlig drivstoff bli prioritert for å oppnå målet 
om at 20 prosent av bil- og maskinparken skal gå på alternativt drivstoff innen 2020. 
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 Historikk/status 
2010 2011 2012 2013 

     Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) 2 011 2 251 1 857 1 833 

Antall innkomne delingssaker 100 90 95 84 

Antall innkomne planforslag/KU 20 23 20 23 

Antall innkomne klager på vedtak 70 91 75 30 

Andel av opphevede/endrede vedtak – Fylkesmannen 20 % 25 % 20 % 23 % 

 
Antall innkomne byggesøknader er redusert fra 2012 til 2013, som antas å skyldes en tilfeldig 
svingning. Årsaken til et relativt høyt antall byggesøknader i 2011 skyldes søknadsplikt for våtrom. 
Denne søknadsplikten falt bort i 2012. Innkomne delingssaker og planforslag ligger på et relativt 
stabilt nivå. Antall klagesaker har gått ned med omtrent 50 prosent fra 2012. Det er ingen åpenbare 
forklaringer på denne utviklingen. 
 
 
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 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. 
 

 

 
Energikostnader per kvadratmeter var en indikator Fredrikstad kommune toppet i fjor, men etter å ha 
jobbet med kvaliteten på innrapporteringen så viser denne nå et riktigere bilde av virkeligheten. 
Bortsett fra energikostnader og -forbruk ligger Fredrikstad omtrent likt eller noe under ASSS-snittet 
på øvrige indikatorer. 
 
Kommunens utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter ligger 2 prosent høyere enn den laveste av 
ASSS-kommunene. Utgiftene til vedlikehold er lave, samtidig som vedlikeholdsetterslepet er stort. 
Det er igangsatt arbeid med tilstandsvurderinger og det vil etter at dette arbeidet er utført legges frem 
en langsiktig plan for forvaltning, utvikling og vedlikehold av bygningsmassen. 
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Note: Det er noe usikkerhet om kvaliteten på tallet for sykefravær. Dette knytter seg spesielt til mulige forskjeller i 

registreringen av sykefraværet etter stillinger knyttet til KOSTRA-funksjoner. 

 
Innkomne søknader per 1 000 innbyggere er gått noe ned siden 2012 og ligger nå nær snittet for 
ASSS. Dette samsvarer med at den totale søknadsmengden for 2013 er noe lavere enn for 2012. Det 
har vært bevisst satsning på tilsyn i 2013. Ressursbruk i målt årsverk per søknad er fremdeles lavt, 
men noe høyere enn for 2012. Det kan være en konsekvens av at antall søknader er redusert. 
 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om tiltak, ettrinnssøknader, er på 68 dager i 2013 
og er 42 prosent høyere enn ASSS-snittet. Halvparten av ASSS-kommunene har hatt en nedgang i 
saksbehandlingstid fra 2012 til 2013.  
 
KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 
Eiendomsforvaltning 

   
   

 

Netto driftsutgifter/inntekter per innb 
      

 

- utvalgte formålsbygg 3 628 3 811 3 955 3 756 3 850 4 040 4 307 

- kommunalt disponerte boliger
1) 

-32 -69 -32 519 173 51 -138 
 
Brann- og ulykkesvern 

  
     

Netto driftsutgifter per innbygger
2) 

560 604 591 644 677 586 645 

Årsgebyr for feiing og tilsyn 238 227 250 340 554 437 305 
 
Samferdsel - kommunale veier og gater 

  
     

Netto driftsutgifter i kroner per kilometer 77 272  67 075 68 343 94 704 323 552 183 118 161 976 
 
Vann  

  
     

Gebyrgrunnlag
3)
 per innbygger

 
1 230 1 173 1 235 991 1 169 761 1 008 

 
Avløp 

  
     

Gebyrgrunnlag
3)
 per innbygger

 
1 467 1 444 1 547 1 256 1 993 1 123 1 240 

 
Avfall og renovasjon 

  
     

Gebyrgrunnlag
3)
 per årsinnbygger 715 737 744 639 860 1 067 965 

 
Fysisk planlegging – plansak og byggesak

 
       

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)        

- vedtatte reguleringsplaner
 

505 461 425 644 250 359 411 

- byggesak med 12 ukers frist (kalenderdager) .. 39
4) 

68 54 67 43 46 

- byggesak med 3 ukers frist (kalenderdager) .. 26 29 21 .. 20 19
5) 

Noter: 1) Negative tall er netto inntekt. 
 2) KOSTRA-funksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 
 3) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 
 4) Tallet er korrigert i forhold til rapportering til SSB og viser den reelle saksbehandlingstiden. 

5) Stavanger og Drammen er ikke med i beregningen av ASSS-snitt på grunn av manglende KOSTRA-tall. 
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Økningen i netto driftsutgifter per innbygger for utvalgte formålsbygg skyldes i hovedsak 
prisendringer og til dels kostnader som kan relateres til nytt Helsehus. 
 
KS i samarbeid med ASSS-kommunene har i 2014 satt i gang et prosjekt for å kvalitetssikre 
KOSTRA-tallene innenfor samferdsel, med mål om å få bedre kvalitet på sammenligningen mellom 
kommunene. Hittil viser tallene at Fredrikstad kommune ligger lavt på ressursbruk i drift og 
vedlikehold av kommunale veier, men mye tyder på at tallene viser en større forskjell enn det som er 
virkelig. 
 
Vann- og avløpsgebyrene ligger noe over snittet for ASSS-kommunene. Dette skyldes i hovedsak 
store investeringsprosjekter med lånefinansierte midler som igjen fører til høye kapitalkostnader. Fra 
2011 til 2013 har vanngebyret vært uforandret mens avløpsgebyret har økt med kun 5 prosent over 
to år. Den moderate økningen for VA-avgifter skyldes bruk av tidligere oppsparte fond og gjenspeiler 
ikke den reelle kostnadsøkningen. 
 
Fredrikstad kommune ligger godt under ASSS-snittet på gebyrgrunnlaget per innbygger for 
renovasjon både i 2011, 2012 og 2013. Fredrikstad kommune sin praksis og prestasjoner er gjennom 
deltagelse i Avfall Norges benchmarking blitt sammenliknet med 27 av Norges ledende 
renovasjonsselskaper på syv resultatområder for året 2013. Kommunen skårer høyt på de fleste 
resultatområdene, også på gebyrnivå. 
 
Fra 2013 har Fredrikstad ført statistikk for søknader uten dispensasjon, som gir et riktigere bilde av 
reell saksbehandlingstid for denne type søknader. Saksbehandlingstiden ligger godt innenfor 
lovpålagt tidsfrist, men er høyere enn ASSS-snittet. Saksbehandlingstiden for saker med 3 ukers frist 
ligger noe over lovpålagt tidsfrist og ASSS-snittet. Det arbeides målrettet mot mer korrekt registrering 
og kortere saksbehandlingstid. 
 
 
Målekort 
 

Fokus-
område 

 
Kritisk suksessfaktor Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2014 2015 

Med-
arbeidere

1)
 

Godt arbeidsmiljø 
 
 
Økt tilstedeværelse 

 
 
 
 
Læring og utvikling 

 
 
 
Medarbeiderne vet hva 
som forventes av dem 

-  Medarbeidertilfredshet  
-  Inngåtte lederavtaler 
  
- Nærvær 
- Medarbeidernes opplevelse 

av hjelp og støtte på jobben  
 
- Medarbeidernes opplevelse 

av læring og utvikling gjennom 
utfordrende oppgaver  

 
- Medarbeidernes opplevelse 

av hva som forventes av dem 

4,14 
.. 

 
93,1 
4,31 

 
 

4,01 
 
 
 
 

4,62 

4,2 
.. 

 
93,0 
4,3 

 
 

4,0 
 
 
 
 

4,7 

4,2 
100 

 
93,0 
4,3 

 
 

4,0 
 
 
 
 

4,7 

1-5 
% 
 

% 
1-5 

 
 

1-5 
 
 
 
 

1-5 

Økonomi God økonomistyring 

 

- Budsjettavvik brutto utgifter 
- Budsjettavvik brutto inntekter 
- Budsjettavvik netto ramme 

 

 

0,6 
0,5 
2,8 

 

0,0 
0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 
0,0 

 

% 
% 
% 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 

- Avvik- HMS 
- Avvik- Informasjonssikkerhet 
- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 
- Ubehandlede avvik over 14 

dager 

55 
2 
42 
10 
11 
 

90 
2 

200 
20 
0 
 

90 
2 

200 
20 
0 

antall 
antall 
antall 
antall 
antall 

 

Note:  1) For medarbeiderundersøkelsen er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2013  
    og er innarbeidet som status  i siste måling. 
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Mål og strategier i planperioden 
 

Et overordnet mål er at kommunen alltid skal ta nødvendig hensyn til sikkerhet og beredskap. Stabil 
og sikker drift innen tjenesteområdene er også et overordnet mål. 
 
Viktige planer som ligger til grunn for seksjonens tjenesteproduksjon er:  

 Strategi for eiendomsforvaltning, 2014 

 Boligsosial handlingsplan, 2014 

 Hovedplan for vann og avløp, 2013 

 Klima- og energiplan, 2013. Seksjonen er ansvarlig for gjennomføring av 20 av de totalt 43 
konkrete tiltakene i planen 

 Trafikksikkerhetsplan, 2011 

 Sykkelhovedplan, 2009 

 Handlingsplan for lekeplasser. Tiltak for å tilfredsstille lovpålagte krav om sikkerhet (2011) 

 Overvannsrammeplan, 2007 

 Avfallsplan, 2003 

 Belønningsordningen og Bypakke Nedre Glomma 
 
For seksjonen er det definert mål i tråd med kommuneplanens satsingsområder. Strategier er 
redegjort for under hvert mål. Konkrete tiltak planlegges og iverksettes ved den enkelte virksomhet. 
 
Et vakrere Fredrikstad. 

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

 Gjenoppta årlig tildeling av byggeskikkpris. 

 God kvalitet på saksbehandling av reguleringsplaner, byggesaker og delesaker. 

 Økt aktivitet på tilsyn og ulovlighetsoppfølging for bygge- og plansaker. 
 
Et tryggere og sikrere Fredrikstad. 

 Gjennomføre blant annet trafikksikringstiltak, vedlikehold av gater, veier, gang- og sykkelveier 
og vedlikehold/sikring av lekeplasser. 

 Brannsikringstiltak og oppfølging av beredskap ved brann- og redningskorps.  

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

 Det gjennomføres en tilstandsvurdering/-registrering av bygningsmassen for å få en total 
oversikt over eiendommer og vedlikeholdsbehov. 

 
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. 

 
Bedre folkehelse og gode levekår. 

 Brøyting og strøing av fortau, veier og gang- og sykkelveier.   

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

 Ivareta kommunens eksisterende utleie- og omsorgsboliger. 

 Øke antall kommunale boliger. 

 Bidra til trygge nærmiljøer og utjevning av levekårene ved drift og forvaltning av kommunale 
boliger. Inntekter fra utleieboliger brukes til drift, vedlikehold og investeringer innen 
boligområdet. 

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

 
Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. 

 Samarbeid med lokalsamfunnene og tilrettelegging for dugnadsinnsats for grøntvedlikehold 
ved friområder, lekeplasser og kommunale bygg. 

 
Sikre klima og miljø. 

 Utvikling av kollektivtilbud og sykkelveinett, utvikling og vedlikehold av effektiv og miljøvennlig 
infrastruktur og tiltak for avfallsgjenvinning og redusert avfallsmengde.  
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 Energiøkonomiseringstiltak ved kommunale bygg, tilrettelegging for elbiler og oppfølging av 
parkeringsbestemmelser inngår i arbeid for reduserte klimautslipp. 

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

 20 prosent av kommunens bil- og maskinpark skal gå på miljøvennlig drivstoff innen 2020. 

 Innenfor rammen av belønningsavtalen gjennomgås parkeringstider og priser og tilpasses 
bedre til mål om å redusere arbeidsreiser med bil og fremme handel. Prismekanismer skal 
bidra til å styre parkeringsbehov inn i parkeringshus. 

 
Rasjonell og kostnadseffektiv drift. 

 Sikre riktig bemanning og gode arbeidsforhold, og at arbeid blir utført med hensiktsmessig 
utstyr og maskiner.  

 Vurderinger av kostnadseffektivitet skal også ha et perspektiv ut over årsbudsjettene, hvor det 
tas hensyn til behov for verdibevarende tiltak og vedlikehold. 

 
 
Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2015-kroner)

1)
 2015 2016 2017 2018 

Vedtatt ramme 2014 336 164 336 164 336 164 336 164 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 4 497 4 512 4 512 4 512 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018 -309 -689 -689 -689 

     

Rammeendringer 
    

Økt vedlikehold formålsbygg 5 200 7 000 7 000 7 000 

Nye lokaler arkiv 1 900 1 900 1 900 1 900 

     

Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen 3 400 3 400 3 400 3 400 

     
Innsparingstiltak/økte inntekter for:     

Sentralisering av plan- og økonomifunksjon -725 -725 -725 -725 

Generell rammereduksjon -3 112 -3 112 -3 112 -3 112 

Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 

     

Vedtak i Bystyret     

Rammestyrkning  1 400 2 300 2 300 2 300 

     

Netto ramme 345 015 347 351 347 351 347 351 

Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 

 
Netto rammeendring i vedtatt handlingsplan 2014-2017 gjelder kompensasjon for driftsutgifter til økte 
arealer for kommunal virksomhet. Kompensasjonen gjelder arealøkninger som var kjent til og med 
april 2014. Rammeøkninger gitt i første tertialrapport 2014 på 5,4 millioner kroner til vedlikehold og 
fergedrift, er ikke videreført.  
 
Nye foreslåtte rammeendringer er kompensasjon for kostnadsøkning som følge av nye lokaler for 
kommunearkivet og rammeøkning for vedlikehold av formålsbygg. Overføring til Seksjon for økonomi 
og organisasjonsutvikling gjelder lønnskostnader for 1 årsverk som følge av sentraliseringen av plan- 
og økonomifunksjonen. 
 
Det opprettes et nytt årsverk, med halvårseffekt i 2015, finansiert ved omprioriteringer etter 
organisasjonsjusteringen i 2014. Til denne nye stillingen vil det ligge oppgaver knyttet til 
belønningsordningen og Bypakke Nedre Glomma.  
 
Driftsbudsjettet ved seksjon RTD er 35 prosent rammefinansiert og 65 prosent finansiert med 
inntekter. Bruk av selvkostfond (bundne driftsfond) og interne overføringer inngår i brutto inntekter. 
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Bystyret styrker rammen til seksjonen med 1,1 millioner kroner til veibudsjettet i 2015. 1 million kroner 
i 2016-18. Vedlikehold av formålsbygg styrkes med 1,0 millioner kroner fra og med 2016. Inntekts-
bortfall som følge av endringer i Plan og bygningsloven kompenseres med 0,3 million kroner. 
 
Brutto rammer  

Tall i tusen kroner Justert budsjett 2014
2) 

Budsjett 2015 

(I 2015-kroner)
1)
 Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto 

Bygg og eiendom 359 213 111 823 247 390 361 562 110 595 250 967 

PVVA 316 078 261 556 54 522 316 248 264 633 51 615 

Administrasjon og virksomheter 305 516 264 959 40 556 299 418 256 985 42 433 

Netto ramme 980 806 638 338 342 468 977 228 632 213 345 015 

Noter: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 
  2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder eventuelle oppgaveendringer i 2014. 
 
 
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 

Inntektssvikt parkering 2 400 2 400 2 000 2 400 

Videreføring av fergetider Lisleby-Sellebakk 400 400 400 400 
Økte kostnader knyttet til parkeringsteknisk utstyr og 
rehabilitering parkeringshus 600 600 600 600 

Sum omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak  3 400 3 400 3 400 3 400 

 
Selv med økte parkeringsgebyrer og leiepriser har det gjennom flere år vært en nedgang i 
parkeringsinntektene. Årsaken til reduserte parkeringsinntekter er at attraktive parkeringsplasser med 
god inntjening i sentrum gradvis har forsvunnet over tid, samt at effekten av gratis ferge også har 
redusert bilbruken i sentrum. Utviklingen medfører at kravet for parkeringsinntekter må reduseres 
med omtrent fire millioner kroner. Det er da forutsatt justering av gebyrsats og innføring av egne 
satser for sentrumssoner.  
 
Utvidet fergetider for strekningen Lisleby-Sellebakk er videreført i handlingsplanperioden. Tilbudet ble 
i 2014 dekket ved en engangsbevilgning. Kapitalkostnadene knyttet til selvfinansierende 
investeringer i nytt parkeringsteknisk utstyr i 2014 og rehabiliteringen av St. Croix parkeringshus øker 
i 2015. Oppgradering av parkeringsautomater til ny standard har i tillegg gitt noe høyere 
driftskostnader. 
 
Overføring til sentralisert plan- og økonomifunksjon, generell rammereduksjon og andel finansiering 
av nye lokaler for arkivet utgjør 2,7 millioner kroner, det vil si at totalt behov for innsparingstiltak blir 
7,7 millioner kroner. Disse innsparingene er fordelt slik: 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 Konsekvenser/kommentarer  

Redusert driftsbudsjett vei 
-100 -100 -100 -100 

Redusert kvalitet for kommunale veier 
og redusert beredskap for snøbrøyting.  

Redusert driftsbudsjett 
park -150 -150 -150 -150 Redusert kvalitet 

Redusert driftsbudsjett 
bygg og eiendom -4 200 -4 200 -4 200 -4 200 

Redusert kvalitet for drift av kommunale 
bygg. Økt risiko knyttet til budsjettet. 

Budsjettkalkyle VARFS
1)

 
-500 -500 -500 -500 

Overføring for indirekte kostnader 
VARFS justert i henhold til 
budsjettkalkyle selvkost. 

Omdisponering 
brannsikringsmidler -500 -500 -500 -500 Utgifter 2015 dekkes av fond. 

Reduserte stillinger 
administrasjon/stab med 
mer 

 
-650 

 
-650 

 
-650 

 
-650 

Ny stilling belønningsordning kun fire 
måneder. Samt diverse reduksjoner. 

Sum i anslåtte beløp - 6 100 - 6 100 - 6 100 - 6 100   
Note:  

1)
 VARFS: Vann, Avløp, Renovasjon, Feier og Slamtømming. 

 
Rammereduksjoner er fordelt med 20 prosent på vei og 80 prosent for bygg og eiendom. Innenfor 
driftsbudsjettet for vei blir det en netto rammereduksjon på 1,1 millioner kroner. For 2015 styrkes 
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byggvedlikehold med 5,2 millioner kroner samtidig som drift av bygg får en rammereduksjon på 4,2 
millioner kroner. 
 
Planlagte brannsikringstiltak Gamlebyen er finansiert i driftsbudsjettet for 2014, samt med eksterne 
tilskuddsmidler. Det er forutsatt at ubrukte midler fra 2014 knyttet til brannsikringstiltak kan overføres 
til 2015 (jamfør tertialrapport). Videre driftskostnader dekkes av inntekter fra frimarkedet i 
Gamlebyen. 
 
Behov/tiltak som det ikke er funnet rom for: 

 Oppfølging av vedtatt eierstrategi for formålsbygg 

 Økt renholdsfrekvens i helsehuset 

 Videreføring av arbeid med merking av elektriske tavlerom og opplæring av personell som skal 
ha tilgang til tavlerom 

 Nødvendige vedlikeholdstiltak på kommunale veier 

 Faglige og administrative ressurser til planlegging av tiltak mot overvann på kommunale veier og 
midler til gjennomføring av tiltak mot overvann 

 Prioritert feiing og brøyting av sykkelruter for helårssykling og vedlikehold av Glommastien for 
vintersykling. 

 
Selvkostområdene 
Fredrikstad kommune beregner kommunale gebyrer i samsvar med retningslinjene for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester. Nye retningslinjer gjeldende fra 2015 fastsetter at 
kommunene skal bruke 5-årig SWAP-rente tillagt 0,5 prosentpoeng. Ved etterkalkyle for 2014 er det 
opp til kommunene om de vil følge de nye retningslinjene eller bruke rentesats for 3-årig 
statsobligasjon tillagt 1 prosentpoeng.  

 
Kalkylerente selvkost 

Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Prognose Budsjett 

2013  2014  2014 2015 2016 2017 2018 

Rente 3 år statsobligasjon 1,63 %       

Budsjett 3 år statsobligasjon  1,80 %      

Budsjett/prognose SWAP-
rente 

  2,28 % 2,62 % 2,91 % 3,17 % 3,36 % 

Tillegg  1 % 1 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Rentesats budsjett/kalkyler 2,63 % 2,80 % 2,78 % 3,12 % 3,41 % 3,67 % 3,86 % 

 
Gebyrområdene VARFS er budsjettert med 100 prosent kostnadsdekning fra gebyrer og 
selvkostfond. For bygge- og eierseksjoneringssaker er det budsjettert med 300 000 kroner i 
kommunalt tilskudd som skal dekke frafall av gebyr ved sanering av punktutslipp. Øvrige tjenester 
innen bygge- og eierseksjonering er budsjettert finansiert med gebyrer, noe som tilsvarer 91,1 
prosent gebyrfinansiering av området. For gebyrområde plansak har kostnadsdekning fra gebyrer 
ligget rundt 50 prosent. For 2014 er det ikke foretatt beregning gjennom selvkostmodellen, men 
foreslått justering av gebyrsatser ut fra lønns- og prisvekst. 

 
Selvkostfond (bundne driftsfond) 

Tall i tusen kroner Saldo 31.12 Prognose saldo 31.12. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vann 9 921 3 362 2 231 846  3 222   1 961  

Avløp 58 804 50 522 38 213 25 467  9 374   -    

Renovasjon 3 803 2 469 2 945 3 533  1 678   818  

Renovasjon slam 622 937 1 413 1 408  1 096   480  

Feier 1 296 1 166 590 541  981   440  

Byggesak 52            -    1 179 3 986  5 121   3 870  

Sum selvkostfond 74 498 58 456 46 571 35 781  21 472   7 569  

 
Selvkostfondene i kommunen er i ferd med å bygges ned. Dersom det kommer uforutsette kostnads-
økninger eller renteøkninger i handlingsplanperioden kan kommunen få et underskudd ved 
etterkalkyler for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feier, det vil si et såkalt «negativt 
fond».  
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For at et 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. Dersom det ikke er 
gjort vedtak om fremføring av underskudd for selvkostområdet må underskuddet dekkes fra 
kommunekassen. 
 
 
Investeringer  
 

Investeringer knyttet til bygningsmessige arbeider som Nøkleby skole, inneklima, rehabilitering og 
universell utforming av skole/barnehage, paviljonger og uteanlegg/lekeutstyr er innarbeidet under 
Seksjon for utdanning og oppvekst. Lislebyhallen er innarbeidet under Seksjon for kultur, miljø og 
byutvikling. 
 
Rammefinansierte investeringer 

Tall i millioner kroner   2015     2016     2017     2018   

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

Formålsbygg:             

Rehabilitering og brannpålegg 32,0 0,0 32,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

SD-anlegg 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 

ENØK 8,9 0,0 8,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Legionellatiltak/radonsanering 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
Utvikling av Tomteveien  4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prosjektering av formålsbygg

1)
  2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

             

Infrastruktur, samferdsel:             

Biler, maskiner 9,4 0,0 9,4 9,5 0,0 9,5 8,5 0,0 8,5   10,6  0,0     10,6  

Elvebredder, kaier og brygger 7,5 0,0 7,5 10,0 0,0 10,0 2,0 0,0 2,0 2,0      0,0      2,0  

Parker, grøntområder, lekeplass  2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0     0,0       0,0       0,0   
Holmengata og Veumbekken 4,0 0,0 4,0 25,0 0,0 25,0     0,0       0,0   0,0     0,0       0,0       0,0   
Opprusting Dampskipsbrygga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Ny asfaltering av veier  10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0  10,0     0,0      10,0  

Trafikksikring og gatelys 9,0 1,0 8,0 12,0 2,0 10,0 11,0 2,0 9,0   11,0     2,0     9,0  

Kafe- og servicebygg i Foten 2,5 0,0 2,5 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny ferge  11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sykkelplan  6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0    6,0  0,0        6,0  

Sum investeringer 113,8 1,0 112,8 109,6 2,0 107,6 89,0 2,0 87,0 70,6 2,0 68,6 

Note:      1) Videreføring «Oppfølging av skolebruksplan», som nå vil gjelde for prosjektering i tidlige faser for alle formålsbygg. 
 
Energiøkonomisering og sentral driftsstyring (ENØK og SD-anlegg) 
Investeringsrammen er økt for å kunne følge opp vedtatt klima- og energiplan. Investeringene 
omfatter skoler, sykehjem, idrettsbygg og administrasjonsbygg, og det er beregnet at dette vil kunne 
gi en positiv effekt på driftskostnader allerede fra 2016. Dette følges nærmere opp gjennom en 
månedlig rapportering fra og med januar 2015. 
 
Elvebredder, kaier og brygger 
Investeringsrammen er økt med 0,7 millioner kroner for 2015 og 1,5 millioner kroner for 2016 og er 
knyttet til forprosjekt og rehabilitering av Molvigkaia. Rammen for opprustning av Dampskipsbrygga 
er økt med 8 millioner kroner i 2016 slik at den får en kvalitet som tilsvarer viktigheten i bybildet. 
 
Trafikksikring og gatelys 
Rammen er økt med 3 millioner kroner i 2016 og 7 millioner kroner i 2017, som kommer av 
ombygging til målte gatelysanlegg og sikring av skoleveier. Tilskudd fra Fylkeskommunen økes med 
1 million kroner fra 2016. 
 
Ny ferge 
Ny ferge vil sikre god fergedrift for flere år fremover og gjør det ikke nødvendig med oppgradering av 
en eldre ferge, som fortsatt er fullt brukbar som reserveferge. Samtidig muliggjør dette salg av en 
tredje ferge, men det er foreløpig stor usikkerhet om salgssum/restverdi. 
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Friluftsområder 
Det settes av 2,5 millioner kroner i 2015 og 3,6 millioner kroner i 2016 til nytt kafè- og servicebygg i 
Foten. Dette er et tidlig estimat som må gjøres gjenstand for mer grundige vurderinger. 
 
Gebyr- og selvfinansierte investeringer 

Tall i millioner kroner  2015   2016   2017   2018  

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

Vann  80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 56,0 0,0 56,0 

Avløp  120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 84,0 0,0 84,0 

Renovasjon 6,0 0,0 6,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 7,6 0,0 7,6 

Feier 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Sum VARF 206,3 0,0 206,3 205,4 0,0 205,4 205,7 0,0 205,7 147,6 0,0 147,6 

             
Kamera p-hus/boligsone/port 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rehabilitering St.Croix p-hus 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 parkering 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             
Sum investeringer 212,4 0,0 212,4 205,4 0,0 205,4 205,7 0,0 205,7 147,6 0,0 147,6 

 
Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i 2008, rullert i 2012 og vedtatt i bystyret i 2013. Planen 
beskriver en årlig investering på 140 millioner kroner per år til fornyelse, forsterkning og utvidelse av 
ledningsnettet. I perioden 2008-2012 har de årlige investeringene vært lavere enn forutsatt. 
Investeringsrammene for perioden 2015-2017 er derfor justert for å oppnå planlagt investeringsvolum 
totalt. Mattilsynet og Fylkesmannen peker begge på behovet for fornyelse av ledningsnettet i 
Fredrikstad kommune. Fylkesmannen setter krav i kommunens utslippstillatelse om nullutslipp av 
kloakk til alle bekker og vassdrag unntatt Glomma innen 2028. Kommunen har også krav om bygging 
av nytt rensetrinn ved kloakkrenseanlegget på Øra. Fylkesmannen har imidlertid gitt utsettelse på 
dette kravet, forutsatt at kommunen klarer å fornye 7 kilometer eksisterende ledningsgrøft per år. 
 
Eiendomsinvesteringer 

Tall i millioner kroner  2015   2016   2017   2018  

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

Boligarealer  24,4 -26,2 -1,8 8,0 -22,0 -14,0 1,0 -25,0 -24,0 1,0 -25,0 -24,0 

Næringsarealer  1,3 -1,0 0,3 1,3 -1,0 0,3 0,8 -1,0 -0,2 0,8 -1,0 -0,2 

Sum investeringer 25,7 -27,2 -1,5 9,3 -23,0 -13,7 1,8 -26,0 -24,2 1,8 -26,0 -24,2 

Note: Negative tall er inntekter/fondsavsetning. 

 
Innenfor eiendomsinvesteringer er det også satt av midler til innløsing av festeforhold hvor 
kommunen er fester. Innløsing 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. 
 
Investeringer utleieboliger

1) 

Tall i millioner 
kroner 

Ant I perioden 
  2015     2016     2017     2018 

 

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

Traraveien  5,3 5,3 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                Rekustad 
bofellesskap 

7  17,7  14,2 1,0 0,2 0,8 16,7 3,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                Citrintunet 
utleieboliger 

9 21,6 17,3 6,0 1,2 4,8 15,6 3,1 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                
Løkkeberg felt D2   36,0  28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 7,2 28,8 0,0 0,0 0,0 
                
Gamle kirkevei 80 
bofellesskap 

3 5,3 4,2 5,3 1,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                
Kreutzgate 2 6  14,4  11,5 2,0 0,4 1,6 12,4 2,5 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                Manstad 
utleieboliger 

6 25,0 20,4 8,0 1,6 6,4 17,0 3,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                
Sorgenfri I og II 16 62,0 49,6 1,0 0,2 0,8 1,0 0,2 0,8 60,0 12,0 48,0 0,0 0,0 0,0 
                
Mobile småhus  5,4 5,4 5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                
Torsnes/Oldenborg 16  55,0 44,0 1,0 0,2 0,8 27,0 5,4 21,6 27,0 5,4 21,6 0,0 0,0 0,0 
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Tall i millioner 
kroner 

Ant I perioden 
  2015     2016     2017     2018 

 

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

Gunnesvei, nye 
uleieboliger 

4  10,5 8,4 5,0 1,0 4,0 5,5 1,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                Gunnesvei, rehab - 
utleieboliger 

6 3,6 3,6 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                
Nordre Kongsvei 8 27,0 21,6 9,0 1,8 7,2 18,0 3,6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                Rekustad 
utleieboliger 

12 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,4 1,6 23,0 4,6 18,4 0,0 0,0 0,0 

                Brønnerødlia 
utleieboliger 

12 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,4 1,6 23,0 4,6 18,4 0,0 0,0 0,0 

                
J. Selmersvei 6 13,5 10,8 0,0 0,0 0,0 6,5 1,3 5,2 7,0 1,4 5,6 0,0 0,0 0,0 
                Brønnerødlia 
bofellesskap 

7 28,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 5,6 22,4 

                
Prosjektering nye - 6,0 4,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,4 1,6 2,0 0,4 1,6 2,0 0,4 1,6 
                
Kjøpsramme - 63,0 50,4 27,0 5,4 21,6 12,0 2,4 9,6 12,0 2,4 9,6 12,0 2,4 9,6 
                Radon 
rehabilitering 

- 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Sum investeringer  132
2) 

338,7  271,0  80,6 13,1 67,5 138,7 27,1 111,6 191,0 38,0 153,0 43,0 8,4 34,6 

Note:  1) Antall boliger er ikke tallfestet på alle prosjekter og på enkelte prosjekter er det ikke angitt/bestemt boligtype ennå. 
 2) Totalt antall boliger er medregnet 14 psykiatriboliger Bråthen-Begby. 

 
I perioden framover er det planlagt for store investeringer med utgangspunkt i Boligsosial 
handlingsplan 2014-2017. Planen omhandler både tiltak for utbygging av boliger og for tjenester 
knyttet til boligene. Målet er at kommunen til en hver tid skal ha en mest mulig tilstrekkelig, egnet og 
fleksibel boligportefølje tilgjengelig for innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære 
boligmarkedet. 
 
Budsjettallene er prisjustert i henhold til dagens byggekostnader og prosjekter som ikke er 
realiserbare, eller der forutsetningene for prosjektet har endret seg, er tatt ut og vil bli erstattet av 
andre prosjekter. Regulerings- og tomteutfordringer har gjort at enkelte prosjekter har byttet adresse 
og dermed også navn. Til enkelte prosjekter knytter det seg fortsatt usikkerhet. Man vet ikke når, eller 
om de kan bli gjennomført på antatt adresse, da regulering av de aktuelle tomtene ennå ikke er 
avklart. Stadig endrede forutsetninger nødvendiggjør et løpende arbeid med å få på plass en 
realistisk boliginvesteringsliste. Boligmarkedet, husbankens retningslinjer, den boligsosiale 
handlingsplanen, beslutning om fullt ut selvfinansierende boliginvesteringer og leietakernes 
potensielle betalingsevne har betydning for omfang og innretning på boliginvesteringene. Den 
boligsosiale handlingsplanens måltall for økning i antall boliger i planperioden opprettholdes.  
 
For å kompensere for bortfalte prosjekter, og langsom fremdrift på utbyggingsprosjektene, har 
rådmannen forutsatt økt budsjettramme til kjøp av brukte og nye boliger i det vanlige markedet. Dette 
gir kommunen en større fleksibilitet til å handle på det private markedet, og investere i gode 
prosjekter. Fra tid til annen får kommunen tilbud om kjøp av større objekter med flere egnede 
boenheter. Disse investeringene kan man ikke forutse og de vil være selvfinansierende i tillegg til 
kjøpsrammen avsatt i budsjettet. Disse kjøpene vil i det enkelte tilfellet bli lagt frem for politisk vedtak. 
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Husleiene i kommunale boliger skal i planperioden gradvis 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 husleie-
kontrakt, 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. 
 
Det er foreslått å dele byen inn i tre parkeringssoner, indre sentrumssone, sentrumssone og ytre 
sentrumssone - rød, gul og grønn sone. Parkeringshus vil være en del av grønn sone. Sonene 
avgiftsbelegges og reguleres i tre nivåer. Rød sone vil ha høy avgift og tidsbegrenset parkerings-
regulering, gul sone vil ha progressiv avgift uten tidsbegrensning, og grønn sone vil ha normal times-
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avgift og ingen tidsbegrensning. I tillegg er det foreslått parkeringsarealer som kan defineres som 
«innfartsparkering» hvor avgiften er tilpasset denne type parkeringstilbud. 
 
For indre sentrumssone, eller rød sone, er det foreslått en timesats på 35 kroner og maksimal 
parkeringstid to timer. Indre sentrumssone berører i hovedsak deler av Nygaardsgata, Storgata fra 
Dampskipsbrygga til St Hans gate, Hollendergata, Agentgaten, O.P. Pettersens gate og Damstredet 
parkeringsplass – til sammen 130 parkeringsplasser. Sentrumssonen, eller gul sone, bør ha 
progressive satser som i dag. Videre er det foreslått å ha tilbud om innfartsparkering med lavere 
satser, på Steffensjordet og i Seierstenområdet.  
 
Gebyrer for byggesak er foreslått justert ned med omtrent fire prosent fordi prognoser for 
selvkostregnskap 2014 viser at kommunen vil få et overskudd på selvkostregnskap byggesak for 
2014. Overskuddet vil bli satt at til fond som blir brukt til finansiering av byggesaksbehandling i 2015 
og kommende år. Det er usikkerhet knyttet til kalkylene, blant annet fordi indirekte kostnader varierer 
fra år til år. Plansakgebyrene foreslås justert med 3,5 prosent. 
 
Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feier er foreslått budsjettert med 100 prosent 
kostnadsdekning fra gebyrer og selvkostfond. Fra 2014 til 2015 er beregnet en samlet gebyrøkning 
på rundt 6,6 prosent for å dekke kommunens kostnader på områdene. Diagrammet under utvikling 
av «normalgebyr» i perioden 2013-2018. «Normalgebyret» er beregnet for en husholdning 
med vannmåler og et årlig forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkludert 
merverdiavgift. 

 

 
 
Gebyret for avløp øker med 13,1 prosent mens gebyret for feiing reduseres med 4,4 prosent. I 
perioden 2013 til 2018 øker samlet gebyr med 2 706 kroner, fra 7 979 kroner i 2013 til 10 685 kroner 
i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på seks prosent. Ujevn prisutvikling 
skyldes at det må tas hensyn til regelverk for bruk av selvkostfond.  
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SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST  
 
Kjerneoppgaver  
 

Seksjon for utdanning og oppvekst yter oppgaver innenfor følgende områder: 

 Barnehagetilbud, samt myndighets- og tilsynsansvar 

 Grunnskoletjenester til barn og grunnskoletjenester til voksne 

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere 

 Skolefritidsordning 

 Barnevern 

 Helsevern for barn og unge (helsesøstertjenesten) 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste. 
 
 
Organisering 
 

Seksjonen har to fagetater; barnehage og skole. I tillegg er det tre virksomheter direkte under 
kommunalsjefen; Barnevern, Helsevern for barn og unge og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 
 
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 62 private barnehager.  
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

Tilskudd for økonomisk likebehandling til ikke-kommunale barnehager gjeldende fra 2015, skal 
regnes ut fra siste avlagte regnskap, og ikke baseres på budsjett som tidligere. Det medfører at for 
2015 skal regnskapstall for 2013 legges til grunn for beregning av sats. 
  
Endring i Integrerings- og mangfolddirektoratets (IMDi) tilskuddsordning til kommunene fra fem til tre 
år, vil medføre at Fredrikstad kommune vil måtte dekke utgiftene til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap til flyktninger og innvandrere som flytter til kommunen etter å ha bodd andre 
steder i landet. Disse har fortsatt rett og plikt til opplæring som kommunen må gi uten statlige 
refusjoner. Dette gir en økt kostnad for kommunen.  
 
Det er en endring i vaksinasjonsprogrammet for barn. 1. oktober 2014 er oppstart for at rotavirus 
vaksinering (to doser) inngår i programmet. Disse skal gis med bestemte intervaller og kan medføre 
endringer i dagens konsultasjonsprogram. 1. oktober overføres også BCG-vaksinering (tuberkulose-
vaksine) etter fødsel fra sykehus til kommune.  
 
Det har høsten 2014 kommet inn søknader om etablering av private grunnskoler i Fredrikstad. Det er 
usikkert om etablering av private skoler faktisk kommer eller ikke. Økonomiske utslag for kommunen, 
dersom private grunnskoler etablerer seg i økt omfang er usikkert, men vil utfra dagens ordninger 
medføre reduksjon i kommunens frie inntekter.  
 
 
Prioriterte områder/utfordringer i planperioden 
 

Prioriterte områder 
Disse satsingsområdene er felles for seksjonens virksomheter og er avgjørende for 
tjenestekvaliteten: 

 Tidlig innsats 

 Språk  

 Overganger  

 Foreldresamarbeid  

 Tydelig ledelse 
 
I tillegg er det sterkt fokus på kvalitet gjennom: 

 Offensiv i forhold til lesing og regning 

 Satsing på klasseledelse og vurdering for læring 
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 Rekruttere og videreutdanne ledere og lærere slik at disse kan bidra til at flere ungdommer kan 
gjennomføre videregående opplæring  

 Kompetanseheving for øvrig personell 

 Øke andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen 
 
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 bruker mest ressurser innen 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.  
Oppveksttjenestene har fokus på tidlig innsats i alt sitt arbeid. I «Fredrikstad-modellen» er god 
kvalitet på tjenestene, rutiner for tverrfaglig og forpliktende samhandling, involvering av foresatte og 
oppdatering av fagkunnskap viktige elementer i en helhetlig satsing. 
 
Kvalitative gode barnehager for alle barn gjennom mangfold og inkludering viser seg å bidra til godt 
læringsutbytte. Dette gir et grunnlag for læring hele livet. Tverrfaglig samarbeid i barnehager og 
skoler med fokus på tidlig innsats gjør at ressursene blir brukt så riktig og målrettet som mulig.  
 
Forskning og praksiserfaringer viser at barn (spesielt minoritetsspråklige barn som ikke kan norsk) 
som ikke har hatt minst ett-to år i barnehage før skolestart, ofte vil oppleve frustrasjon og 
mislykkethet allerede fra første klasse av. Gode mestringsopplevelser i skolen, på lik linje med 
jevnaldrende, er helt avgjørende for god utvikling generelt og kunnskapservervelse spesielt. For å 
unngå at en del barn faller utenfor allerede i barnehagealder og ved overgang til skole, bør det være 
et mål å iverksette tiltak som sikrer alle barn barnehageplass i minst to år før skolestart, for eksempel 
gjennom en egenbetalingsordning som også gir muligheter for familiene med dårligst råd. Grensene 
for inntektsmoderasjonsordningen er justert noe, også utover regjeringens minstekrav, allerede fra 
januar 2015. 
 
Det er økte utfordringer i forhold til radikalisering og ekstremisme. Dette, sett i sammenheng med 
fattigdomsproblematikk og integrering, gjør forebyggende, holdningsskapende arbeid og tidlig innsats 
spesielt viktig. Sett opp mot sammenlignbare kommuner, bruker for eksempel Fredrikstad kommune 
lite ressurser til arbeidet som er forventet ivaretatt av SLT-koordinator (Samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak). 
 
Det er kostnadsdrivende både på lang og kort sikt at vi ikke klarer å øke innsatsen innen 
forebyggende arbeid, blant annet for å demme opp for utviklingen vi har sett de siste årene med at 
stadig flere barn og unge har behov for spesiell oppfølging.  
 
Kommunedelplan Oppvekst 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.  
 
Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen slik at 
elevene kan lære mer. Vi prioriterer bemanning og kan ikke gå for rådmannens forslag om en 
reduksjon i lærertetthet. Det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for 
kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at 
Fredrikstadskolen 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. 
 
Vi vil ha barnehager med god kvalitet, bemanning og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i 
barnehagen slik at alle barn har et godt språk, og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Det 
er ikke aktuelt å legge ned to småbarnsavdelinger slik rådmannen har lagt opp til i sitt forslag. Dette 
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vil gå ut over barnehagedekningen og som rådmannen skriver har vi ingen grunn til å forvente behov 
for færre barnehageplasser i Fredrikstad – slik regjeringen har lagt til grunn. 
 
  
Befolkningsutvikling 
Signaler om nye og endrede befolkningsprognoser er grundig behandlet i barnehage- og 
skolebruksplanen og gir usikkerhet om forventet befolkningsvekst, spesielt i aldersgruppen 0-5 år. 
Det er uansett en ulik/skjev befolkningsutvikling innad i kommunen, og det er kapasitetsutfordringer i 
sentrumsnære områder.  
 
Til hovedopptak i 2014 var det 882 nye søkere til 862 ledige barnehageplasser. Av de nye søkerne er 
det 167 søkere uten rett til plass (det vil si barn født etter 1. september eller som har søkt etter 
fristen). Kommunen har oppfylt plikten til å tilby de med rett en barnehageplass for 2014/2015 med 
dagens kapasitet.  
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Kommuneplanen og Kommunedelplan Oppvekst legger føringer for arbeidet i årene som kommer. 
Målet er å skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, motivere til kunnskap og at en 
større andel av befolkningen tar høyere utdanning slik at levekår og helse blir forbedret.   
 
Arbeidet skaper faglig interesse og engasjement, inkludert bred enighet om at det over tid må satses 
mer på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å søke å hindre at stadig flere barn og unge får 
behov for spesiell oppfølging. 
 
Dekningsgrad innen barnehage på 91 prosent videreføres. I 2014 deltar flere minoritetsspråklige barn 
i et barnehagetilbud, satsingen fortsetter og språktilbud for 4- og 5-åringer som ikke går i barnehage 
videreføres.  
 
Det målrettede arbeidet knyttet til skolens samlede satsingsområder, som nevnt under prioriterte 
områder, fortsetter. 
 
Den nye barnehage- og skolebruksplanen viser behov for nybygg og utvidelse av skoler og flere 
barnehageplasser i sentrumsområdet. Bruk av eksisterende paviljonger er problematisk når det 
gjelder godkjenning. 
  
Ungdomsarbeidet er i utvikling. Resultatene fra ungdomsundersøkelsen i fjor følges opp, og er et 
viktig hjelpemiddel til å utforme et godt og helhetlig ungdomsarbeid. Målet om at flere fullfører 
videregående skole følges opp både i arbeidet på ungdomsskolene og via samarbeid med fylket. 
 
Befolkningsutvikling 

Per 1. januar Historikk/status Prognose 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 – åringer  755 782 781 786 800 812 824 

Antall barn 1-2 år 1 786 1 673 1 622 1 635 1 640 1 659 1 686 

Antall barn 3-5 år 2 605 2 710 2 743 2 752 2 645 2 614 2 638 

Sum antall barn 1-5 år 4 391 4 383 4 365 4 387 4 285 4 273 4 324 

Herav 5 åringer 886 883 872 1 001 924 875 894 

Kilde:       Kompas/SSB – prognose per 24. juni 2014. 

 
Nye prognoser viser at forventet befolkningsvekst er lavere enn tidligere prognoser. Dette demper 
presset på kapasitet i barnehageplasser. Utfordringen er likevel kapasiteten i sentrum hvor det er 
lange ventelister og etterspørselen etter barnehageplass er stor.  
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Elevtallsutvikling – grunnskolen i Fredrikstad 

 
Antall elever – historikk 

GSI-tall per 1.10 
Elevtallsprognose 

1)
 

per 15.10 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 6 -12 år 6 277 6 219 6 243  6 303  6 439  6 499  6 516  

13-15 år 2 898 2 857 2 776  2 734  2 724  2 707  2 760  

Sum  9 175 9 076 9 019  9 036  9 163  9 206  9 276  

Note: 1) GSI-tall per 1. oktober representerer registrerte elever i kommunal grunnskole. Prognosetall er antall elever i  
    kommunale skoler i Fredrikstad under forutsetning av at elevtallet i private skoler er konstant i perioden.  

 
Antall barn i grunnskolealder i Fredrikstad er tilsvarende 2013-tall. Nedgangen i de kommunale 
skoler, skyldes tilsvarende økning av elevtallet i private skoler. 
 
 
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 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 
 

 
 

Sammenlignet med gjennomsnittet av ASSS-kommunene har Fredrikstad noe lavere dekningsgrad, 
bruker mindre ressurser og har høyere fravær. Likevel har Fredrikstad flere ansatte med 
førskoleutdanning og fagbrev, og har gode resultater på brukerundersøkelse og medarbeider-
undersøkelse enn ASSS-gjennomsnittet.  
 

Fredrikstad kommune har full barnehagedekning i 2014. Det vil si at alle barn med rett til plass og 
som har søkt til hovedopptak (1. mars) har fått tilbud om barnehageplass. Imidlertid er det mange 
søknader som kommer inn etter fristen. Disse har ikke rett på plass, og flere står på venteliste. I 
praksis har Fredrikstad hatt fleksibelt opptak i flere år og endringen i statsbudsjettet vil ikke medføre 
vesentlig endringer i forhold til dagens opptakspraksis. 
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KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen  Kr.sand ASSS 
  2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren per 
innbygger 1-5 år   95 696 105 137 108 146 103 577 109 001 111 863 125 190 
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter 
ifht innvandrerbarn 1-5 år i % 55,8 61,7 66,0 65,3 84,5 69,3 72,0 
Andel barn som får ekstra ressurser ifht alle barn i 
barnehage 15,4 16,6 18,1 19,9 35,0 17,3 18,9 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % 86,2 88,5 89,0 85,9 87,9 89,1 91,1 
Korrigerte driftsutgifter per time til ordinær 
barnehagedrift (funksjon 201) 41 43 42 44 43 43 43 

 

Fredrikstad kommune bruker mindre ressurser på barnehagesektoren enn gjennomsnittet i ASSS. 
Det kan skyldes at vi har en lavere andel barn i barnehagene enn de andre ASSS-kommunene. Barn 
fra språklige og kulturelle minoriteter har steget fra 61,7 prosent til 66,0 prosent. Flere 
språkprosjekter holder fortsatt fokus på minoritetene for at barna skal bli kjent med norsk språk og 
kultur. 
 
Andel barn som får ekstra ressurser viser en økning. I dette nøkkeltallet er antall barn med 
minoritetsbakgrunn inkludert, slik at økningen ikke kun er i forhold til spesialpedagogisk hjelp. 
 
Andel barn i barnehage har økt til 89,0 prosent, men er fortsatt under snittet i ASSS-kommunene. 
Korrigerte driftsutgifter til ordinær barnehagedrift per time ligger noe under snittet som indikerer at vi 
driver kostnadseffektivt. Dette henger sammen med innsparinger i 2013 og alderssammensetningen 
av barna. 
 
Det er fortsatt stort press på barnehagekapasiteten i sentrum hvor det er ventelister ved flere av 
barnehagene. Fordelingen mellom store og små barn er omtrent som i fjor. Det forventes en økning i 
små barn fra barnehageåret 2015-2016. Årsaken til dette er det store 2009-kullet som da går over i 
skolen.  
Grunnskole 
 

 
 

Vi har hatt varierende utvikling av resultater på nasjonale prøver de siste tre årene. Resultatene av 
kartleggingsprøver på de laveste trinnene har blitt bedre. Resultatene ligger fortsatt lavt 
sammenlignet med andre kommuner i ASSS-nettverket. Resultatet på eksamen for 2013 har gått noe 
tilbake sammenlignet med 2012, men ikke mer enn at det kan forklares med naturlige variasjoner. 
Resultatene for 2014 viser en fremgang. 
 
Andel elever som får spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet for ASSS, men elevene som 
får spesialundervisning har mer omfattende vedtak.  
 
  



 
 

 
  

Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 
Side 67 

 

 

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

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter per innbygger til:        

- grunn- og spesialskoleundervisning (6–15 år) 68 225 71 422 73 089 76 066 72 169 77 282 72 724 

- skolelokaler og skyss 14 957 16 282 16 785 15 794 12 837 16 854 16 724 

- skolefritidsordningen (6- 9 år) 1 903 3 166 2 733 4 361 -795 3 548 3 203 

Andel elever med spesialundervisning % 7,1 7,2 7,0 6,1 7,8 7,1 7,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev til:        

- skolefritidsordning 25 755 25 799 25 960 25 930 17 091 27 880 25 788 

 
Tabellen viser at netto driftsutgifter per innbygger til grunnskole- og spesialundervisning er noe 
høyere i Fredrikstad enn gjennomsnittet av de kommunene vi sammenligner oss med. Imidlertid går 
det fram av den forrige tabellen at nettoutgiften per elev ligger lavere enn gjennomsnittet. Årsaken til 
forskjellen på indikatorene er at den ene fordeler utgiftene på antall innbyggere i aldersgruppen, 
mens den andre fordeler utgiftene på de faktiske elevene som går i kommunal skole (korrigert for 
elever i private skoler og elever til/fra andre kommuner).  
 
Det er stort fokus i skolene i Fredrikstad på å «vri» ressurser fra spesialundervisning til tilpasset 
opplæring. Kvaliteten på ordinær opplæring (tilpasset opplæring) er bedret. Noe som igjen har 
resultert i behov for noe mindre spesialundervisning. Andel elever i Fredrikstad som mottar 
spesialundervisning har gått noe ned fra 2012, mens snittet i ASS har økt fra 7,4 prosent til 7,6 
prosent. 
 
Nedgangen i netto driftsutgifter til skolefritidsordningen (SFO) kan knyttes til at det i 2013 ble bevilget 
mer midler til tjenesten for ikke å måtte øke egenbetalingen i forhold til 2012. Dette har ført til at flere 
barn har benyttet SFO-tilbudet, noe som ga økte inntekter fra foreldrebetaling. Samtidig ble gjort en 
tilpasning av bemanningen, basert på erfaring fra tidligere år, i forhold til store variasjoner i 
barnetallet i ordningen gjennom året. 
 
Hjelpetjenester 
 

 
 

Andel barn med tiltak innen barnevernet er høyt i Fredrikstad. Korrigerer vi for forskjeller i 
utgiftsbehov (ressursbruk) bruker Fredrikstad mindre enn gjennomsnittet i nettverket. Ser vi på 
samme indikator uten å korrigere for forskjeller (nettodriftsutgifter) i utgiftsbehov er vi omtrent på 
gjennomsnittet av nettverket. 
 
Fredrikstad har en høy andel barn med tiltak fra barnevernet 0-17 år. Profilen viser at vi har flere barn 
med tiltak i hjemmet (ikke plassert av barnevernet) og færre barn med tiltak utenfor hjemmet (plassert 
av barnevernet) enn gjennomsnittet i ASSS.  
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Fredrikstad kommune ligger også lavest på andel barn 0-5 år med tiltak. Fredrikstad har en høyere 
andel av ungdommer (13 år og over) innen barnevernet enn flere av de kommunene vi sammenligner 
oss med. Det er del av en langsiktig målsetting å endre dette ved å komme inn på et tidligere 
tidspunkt enn i dag.  
 

Vi har en høy andel barn med tiltaksplan. Dette har vært prioritert i 2013 også på grunn av avvik ved 
tilsyn fra Fylkesmannen. Ved å prioritere dette har overholdelse av fristen på 3 måneder blitt noe 
lavere. Det er sterkt fokus på å forbedre dette i 2014. Sykefraværet i 2013 er på gjennomsnittet etter 
mange år hvor det har vært vesentlig høyere. 
 
 

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

  2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Barnevern        
Netto driftsutgifter til barneverntjenesten per 
innbygger 0-17 år 

6 522 7 232 7 197 7 777 9 416 6 639 7 186 

Andel barn med barnevernsvedtak 0-17 år (%) 4,7 4,6 4,8 4,7 5,5 4,5 4,2 

Netto driftsutg. per barn i barneverntjenesten 95 350 105 399 103 675 106 473 118 728 108 766 115 202 

Brutto driftsutgifter per barn med hjelpetiltak i 
opprinnelig familie 

28 599 32 748 32 707 27 141 40 259 19 967 36 343 

Brutto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor 
opprinnelig familie 

263 329 277 473 369 382 328 270 333 371 385 447 330 652 

Helsestasjon for barn og unge        

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-5 år 

5 259 5 807 6 417 6 034 5 387 6 622 6 539 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-20 år 

1 391 1 528 1 684 1 644 1 597 1 916 1 947 

Antall årsverk pr 10 000 innb. 0-5 år, 
Helsesøster 

46,6 44,7 50,9 62,3 32,4 57,7 48,3 

Antall årsverk pr 10 000 fødte, Jordmor   35,8 34,8 34,4 43,3 23,3 43,4 34,5 

Pedagogisk og psykologisk tjeneste        

Andel elever med spesialundervisning i % 7,1 7,2 7,0 6,1 7,8 7,1 7,6 

Fredrikstad ligger på samme nivå som i fjor på brutto utgifter til barn med tiltak i familien. Når det 
gjelder tiltak utenfor familien påvirkes tallene av ulik regnskapsføring i kommunene. Noen kommuner 
har egne ansatte som utfører hjelpetiltak og utgiftene fremkommer som utgifter til saksbehandling, 
mens andre kommuner kjøper tjenestene og da fremkommer utgiftene som hjelpetiltak i opprinnelig 
familie. Vi kjøper i hovedsak disse tiltakene mens for eksempel Sarpsborg har mange egne ansatte 
som gir de samme tjenestene. Fredrikstad har de siste årene bygget opp en tiltaksavdeling for å 
utføre flere hjelpetiltak selv istedenfor å kjøpe tiltakene av private. Dette har vist seg å være 
kostnadseffektivt. Endret regnskapspraksis i forhold til utgifter til enslige mindreårige flyktninger har 
ført til at brutto driftsutgifter per barn med tiltak eller undersøkelser til saksbehandling er redusert og 
at det i tabellen fremkommer økte brutto utgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie i 2013.  
 
Fredrikstad bruker noe mindre ressurser til helsestasjon og skolehelsetjenesten enn snittet i ASSS.  
Økningen i årsverk helsesøster har sammenheng med økt satsing på helsesøstertjenesten i 2013. 
Styrkingen i 2014 vil bidra til en økning i ressursbruk for 2014. 
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Målekort 
 

Fokus-
område 

 
Kritisk suksessfaktor Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2014 2015 

Brukere/ 
kvalitet 

Brukermedvirkning 

 
Tilpasse tjenester til 
brukernes behov 
 

 
 

- Brukertilfredshet barnehage  
 

- Dekningsgrad barnehage 
(2013) 

 

- Eksamen  

- Norsk 

- Matematikk 
 

- Klasseledelse 

5,0 
 

89,0 
 
 
 

3,5 
2,9 

 
3,8 

 

5,1 
 

91,0 
 
 
 

3,5 
3,1 

 
3,8 

 

5,1 
 

91 
 
 
 

3,6 
3,1 

 
3,9 

 

1-6 
 

% 
 
 
 

1-6 
1-6 

 
1-6 

Med-
arbeidere

1)
 

Godt arbeidsmiljø 
 

 
Økt tilstedeværelse 

 
 
 
 
Læring og utvikling 

 
 
 
Medarbeiderne vet hva 
som forventes av dem 

-  Medarbeidertilfredshet  
-  Inngåtte lederavtaler  
 
-  Nærvær 
-  Medarbeidernes opplevelse   
 av hjelp og støtte på jobben  

 
-  Medarbeidernes opplevelse   
 av læring og utvikling    
 gjennom utfordrende  
 oppgaver  

 
- Medarbeidernes opplevelse 
av hva som forventes av dem 

4,13 
.. 

 
91,8 
4,34 

 
 

4,37 
 
 
 
 

4,61 

4,2 
.. 

 
93,0 
4,3 

 
 

4,3 
 
 
 
 

4,6 
 

4,2 
100 

 
93,0 
4,4 

 
 

4,4 
 
 
 
 

4,7 
 

1-5 
% 
 

% 
1-5 

 
 

1-5 
 
 
 
 

1-5 

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett  0,7 0,0 0,0 % 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 

- Avvik- HMS 
- Avvik- Informasjonssikkerhet 
- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 
- Ubehandlede avvik over 14 

dager 

17 
6 

124 
20 
0 
 

305 
8 

144 
24 
0 
 

305 
8 

144 
24 
0 
 

antall 
antall 
antall 
antall 
antall 

 

Note: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2013 og er   
     innarbeidet som siste resultat. 

 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Kommunedelplan Oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og tar opp i seg målsettingene 
knyttet til barn og unge fra kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan Oppvekst viser tydelige 
strategier for hvordan vi skal arbeide for å nå de langsiktige målene.  
 
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 med barn og unge. 

 Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer.  

 Det bør vurderes videre utvikling av egne tiltak innen barnevern istedenfor kjøp av private. 

 Arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten videreføres. 
 
Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet. 

 Bedret struktur i arbeid med språkutvikling. Satse videre på språkopplæring til barn i 
førskolealder til det beste for et videre utdanningsløp.  

 Få eller ingen barn skal starte i første klasse uten å kunne forstå og snakke norsk. 

 God kompetanse i barnehagene. 

 Forsterket sosial og faglig kompetanse hos barn og unge. 
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 Bedre resultater i lesing og regning/realfag og fortsatt satsing på klasseledelse og vurdering for 
læring, jamfør kompetansenivåer i Kommunepuls. 

 Økt digital kompetanse. 

 Bedre eksamensresultater.  

 Arbeide med erfaringsutveksling og deling av kompetanse for å løfte de skolene som ikke 
leverer gode nok resultater.  

 
Barn og unge motiveres til kunnskap. 

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

 Barn og unge skal motiveres til læring og forskertrang. 

 Elevene motiveres og gis forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.   

 Forpliktende samarbeid med videregående skole.  
 

Folkehelse og levekår er kraftig forbedret – knyttet til barn og unge. 

 Økt fysisk aktivitet blant barn og unge og redusert omfang av barn og unge med overvekt. 

 God psykisk helse blant barn og unge. 

 Redusert bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge. 
 

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. 

 Den enkelte/gruppe har økt fokus på bedre miljø. 

 Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. 
 
 
  



 
 

 
  

Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 
Side 71 

 

Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2015-kroner)

1)
 2015 2016 2017 2018 

Vedtatt ramme 2014 1 399 357 1 399 357 1 399 357 1 399 357 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 -1 236 -1 236 -1 236 -1 236 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018 1 545  1 133  1 133  1 133  

     

Rammeendringer 
    Sentralisering av plan- og økonomifunksjonen -2 190 -2 190 -2 190 -2 190 

Økt kapasitet skanning på arkivet -230 -230 -230 -230 

     

Endringer gjennom statsbudsjett     

Helsestasjon og skolehelse per 1. desember 3 989 3 989 3 989 3 989 

Fleksibelt barnehageopptak  1 445 1 445 1 445 1 445 

Økt maksimalpris barnehage -4 631 -4 631 -4 631 -4 631 

Maksimal betaling 7 prosent fra 1/8-15 1 654 1 654 1 654 1 654 

Økt likebehandling barnehager (helårsvirkning økn. 96 - 98 %) 1 422 1 422 1 422 1 422 

Barnehage ref. statsbudsjett 1. desember 5 408 5 408 5 408 5 408 

Valgfag 10. trinn (helårsvirkning 2015) 1 460 1 460 1 460 1 460 

Reversering kulturskoletilbud i skole/SFO -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem (helårsvirkning) 31 31 31 31 

Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner 2 445 2 445 2 445 2 445 

Flytting utredningsansvar adopsjon fra kommuner til Bufetat  -67  -67  -67  -67  

     

Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen     

Endring i statstilskudd fra IMDi  3 500 3 500 3 500 3 500 

     

Innsparingstiltak/økte inntekter for:     

Generell rammereduksjon  -11 710 -11 710 -11 710 -11 710 
Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 

Reduksjoner i statsbudsjettet til:     
    - Red. antall barnehageplasser på grunn av økt 
kontantstøtte -3 612 -3 612 -3 612 -3 612 

    - Reversering gratis frukt og grønt  -2 293 -2 293 -2 293 -2 293 

    - Økt antall elever i statlige og private skoler -1 137 -1 137 -1 137 -1 137 

     

Vedtak i Bystyret     

Rammestyrkning 15 000 17 000 17 000 17 000 

     

Netto ramme 1 405 040  1 406 628  1 406 628  1 406 628  

Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 

 
 
Brutto rammer  

Tall i tusen kroner Justert budsjett 2014
2)

 Budsjett 2015 
(I 2015-kroner)

1)
 Utgifter Inntekter  Netto  Utgifter Inntekter  Netto  

Barnehageetaten 524 676  59 322  465 354  549 019  83 833  465 186  

Skoleetaten 859 752  116 540  743 212  843 883  104 710  739 173  

Hjelpetjenester og stab 233 772  42 157  191 615  239 981  39 300  200 681  

Netto ramme 1 618 200      218 019   1 400 181  1 632 883  227 843  1 405 040  

Noter:         
1)
 Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 

2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder eventuelle oppgaveendringer i 2014 
 
Seksjonen skal yte tjenester for nesten 1,4 milliarder kroner i 2015. Av endringen i rammen utgjør 
organisatoriske endringer og oppgaveflytting 2,4 millioner kroner. Det er overført 3 årsverk til Seksjon 
for økonomi og organisasjonsutvikling i forbindelse med sentralisering av plan- og 
økonomifunksjonen. Det er overført ressurser tilsvarende 0,4 årsverk til byarkivet for økt kapasitet på 
skanning av dokumenter knyttet til barnevern og PPT. 
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På grunn av kommunens endrede økonomiske rammebetingelser/inntekter som følge av 
statsbudsjettet og økonomiske prioriteringer er det innarbeidet en generell rammereduksjon i forhold 
til gjeldende handlingsplan med 11,7 millioner kroner.  
 
 
Noen av endringene i statsbudsjettet vil ikke gi den forutsatte effekten innenfor seksjonens 
tjenesteområder og vil derfor medføre behov for innsparingstiltak: 

 Regjeringen forventer at det er behov for cirka 20 færre barnehageplasser enn dagens situasjon 
som følge av økning i kontantstøtten. Dette er beregnet til 3,6 millioner kroner for Fredrikstad 
kommune. Opptak for høsten 2014 viser derimot en svak økning i søknader om barnehageplass 
for småbarn. 

 Reduksjon på 2,3 millioner kroner for reversering av frukt og grønt. Denne posten er tidligere 
redusert og omdisponert av Oppvekstutvalget. Midlene ble tatt bort for 2014 og denne 
reduksjonen må derfor tas fra andre poster.  

 Reduksjon på 1,1 millioner kroner som følge av økning av elever i private skoler gir ikke 
tilsvarende kostnadsreduksjon i kommunale grunnskoler. Reduksjon i elevtallet på kommunale 
grunnskoler er spredt over hele kommunen. Det er ikke mulig å ta ut denne effekten siden det ikke 
medfører tilsvarende færre klasser eller redusert behov for lærerressurser.  

 
Barn i ikke-kommunale barnehager er trolig inkludert i forventet reduserte utgifter knyttet til økt 
maksimalpris for barnehager. Økt pris med 100 kroner per barn per måned utgjør kun en økt inntekt 
på cirka 1,3 millioner kroner for de kommunale barnehagene, mens det i statsbudsjettet er forventet 
en økt inntekt på 4,6 millioner kroner. Det er fortsatt ikke avklart hvordan dette vil slå ut i satsen for 
tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene når det er regnskapstall for 2013 som skal legges til 
grunn i beregningen. Det er sendt henvendelse til Fylkesmannen, men det foreligger foreløpig ingen 
avklaring. For denne differansen på 3,3 millioner kroner er det derfor foreløpig ikke innarbeidet 
eventuelle innsparingstiltak.  

 
Det er en endring i Integrerings- og mangfolddirektoratets (IMDi) tilskuddsordning til kommunene fra 
fem til tre år. Det vil medføre at Fredrikstad kommune, uten statlige refusjoner, vil måtte dekke 
utgiftene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til flykninger og innvandrere som flytter til 
kommunen etter å ha bodd andre steder i landet i tre år eller mer. De har fortsatt rett og plikt til 
opplæring i inntil to år ved Fredrikstad internasjonale skole (FRIS). Dette vil medføre en inntektssvikt i 
2015.  
 
Samlet medfører den generelle rammereduksjonen, endringer gjennom statsbudsjettet og 
omprioriteringer behov for innsparingstiltak på 22,3 millioner kroner. Tiltak som foreslås er redusert 
tjenesteproduksjon, reduksjon i årsverk, redusert mulighet til å jobbe forebyggende og økt 
egenbetaling. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
Vedtatt Handlingsplan 2015-2018 fra juni 2014 ga seksjonen en netto styrking. Det foreslås at denne 
dekker merutgiftene knyttet til endringen i kommunal egenandel for bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger. 
 
Bystyrets vedtak for Handlingsplan 2015-2018 og tertialrapport 2014 er fulgt opp ved å innarbeide 
blant annet:  

 Ressursorganisasjon for barnehager iverksettes med oppstart januar 2015. Tiltaket skal evalueres 
høsten 2015 for å vurdere videreføring og finansiering. Det forutsettes at tiltaket i 2015 finansieres 
gjennom bruk av seksjonens overskudd fra tidligere år. Driften forutsettes dekket av 
sykepengerefusjoner/vikarmidler. 

 Styrking til skolehelsetjenesten i 2014 er videreført etter intensjonen. For økningen i 
statsbudsjettet for 2015 får Helsevern for unge 1,5 millioner kroner det vil si halvparten av 
overføringen. Resterende beløp går til å redusere innsparingsbehovet innen barnehagene.  

 Grenser for inntektsmoderasjon er foreslått endret. Det vises til egenbetalingsheftet for detaljer. 
 
Bystyret styrker rammen til oppvekstutvalget med 15,0 millioner kroner i 2015. De fire grepene med 
ingen økning i SFO-prisen utover prisstigning (5,3 millioner kroner), beholde de to 
småbarnsavdelingene (3,6 millioner kroner), opprettholde lærerårsverk (8,6 millioner kroner) samt økt 
støtte til studieorganisasjonene (0,1 million kroner) gir samlet behov for styrking på 17,6 millioner 
kroner i 2015. Omdisponering av styrking av skolehelsetjeneste (1,5 millioner kroner) og 
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rammestyrkning gir samlet handlingsrom på 16,5 millioner kroner. Salderingsbehov på 1,1 millioner 
kroner foreslås fordelt på virksomhetenes driftsbudsjetter. Årsverk skjermes. 
 
Tilskuddet til studieorganisasjoner økes med 100 000 kroner av Bystyret sammenlignet med 
rådmannens forslag. 
 
Regjeringens forslag til statsbudsjett gir føringer på styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
Det er beregnet til 2,945 millioner kroner. Regjeringen legger opp til redusert barnehagetilbud som 
følge av økt kontantstøtte. Det viser seg at dette ikke er en realistisk innsparing i Fredrikstad 
kommune fordi antallet søknader øker. Det foreslås derfor at halvparten av foreslått styrking benyttes 
for å unngå nedleggelse av barnehageavdelinger. 
 
Vedtatt statsbudsjett per 1. desember innebærer ytterligere behov for å styrke rammene til Seksjon 
for utdanning og oppvekst. 
 

Barnehager  
2 600 flere barnehageplasser og mer fleksibelt opptak 207 000 000 
Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides til kr 473 000 og innføres fra 01.05.2015. 86 500 000 
Utsette økningen i makspris på barnehageplass til 01.05.2015. 108 000 000 

Sum landet 401 500 000 
Andel Fredrikstad kommune 5 408 000 
  

Skolehelse og helsestasjon 70 000 000 
Andel Fredrikstad kommune 1 044 000 

Rammen er styrket med til sammen 6,5 millioner kroner. 

 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 Konsekvenser/kommentarer  

Redusere post til 
Oppvekstutvalgets 
disposisjon.  

  
    -1 500  

             
-1 500  

             
-1 500  

             
-1 500  

Liten mulighet til politisk å foreta tiltak og 
satsinger underveis i året. Resterende post er 0,2 
millioner kroner.  

Sum  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500   

 
I tillegg er det redusert 1,1 millioner kroner innen drift. 
 
Videreførte innsparingstiltak fra 2014 som gir helårseffekt i 2015 med 2,5 million kroner er knyttet til 
følgende: 

 Nedleggelse av pedagogisk senter som egen virksomhet 

 Flytting av FRIS til IJ-bygget, endret organisering 

 Færre plasser på alternative læringsarenaer, reduserte skyssutgifter 

 Generell reduksjon i barnehagene 

 Generell reduksjon i barnevernet. 
 
Behov/tiltak som det ikke er funnet rom for: 

 Styrke arbeidet med tidlig innsats/intervensjon til ungdommer som vekker bekymring, og tilbud til 
deres familier. 

 Øke årsverk til fordeling i barnehage/skoler i røde levekårssoner og/eller til barnehager/skoler 
med spesielle utfordringer knyttet elever/elevgrupper. Budsjettrammene medfører reduserte 
årsverk generelt. 

 Budsjettmessige konsekvenser av forventet elevtallsvekst i perioden 2015- 2018 på rundt 250 
elever. 

 Kommunal egenandel (20 prosent) til økning til drift av boliger til enslige mindreårige flyktninger 
enn det som ligger inne i 2014. (Økning fra 4 til 5 boliger). 

 Flere familier rammes av fattigdomsproblematikk. Det er uheldig at barn mister tilbud/støtte til 
barnehage og SFO slik at barna ikke får opplevelser og stimulans som andre barn. Det er ikke 
funnet rom for tiltak for de familiene som er klart berørt av fattigdomsproblematikk. 

 
Det forutsettes i budsjettet at overtallige innen rimelig tid overføres til annet arbeid/annet ansvarssted 
slik at virksomheten ikke blir sittende med kostnadene over tid. 
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Foreløpige satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 

Foreløpige satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015 fremkommer i tabellen under. 
Foreløpige satser er beregnet ut fra avregnet sats i 2013 og prisjustert med 6 prosent (deflatorene for 
2014 og 2015). Endelig sats vil være klart i løpet av januar og det kan bli justeringer i beløpene. 
Tilskudd betales ut forskuddsvis per måned. 

 
 

Tilskudd per barn 
Drift inklusiv 

administrasjon Kapital Totalt 

Ordinære barnehager, små barn 171 818 6 260 178 078 

Ordinære barnehager, store barn 81 213 6 260 87 473 

Familie barnehager, små barn  152 500 12 000 164 500 

Familie barnehager, store barn  116 300 12 000 128 300 

 

 

Tilskudd per barn 6-15 timer 16+ timer 

Åpne barnehager  17 100 28 200 

 

For familiebarnehagene og åpen barnehage brukes nasjonal sats for 2015. 
 
 
Investeringer 
 

Tall i millioner kroner   2015     2016     2017     2018   

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

Borge u-skole  108,0 0,0 108,0 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nøkleby skole 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gudeberg skole 3,0 0,0 3,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Råkollen skole 3,0 0,0 3,0 47,0 0,0 47,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Ombygging Haugåsen skole 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lunde skole 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 40,0 0,0 40,0 35,0 0,0 35,0 

Trosvik skole 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 40,0 0,0 40,0 30,0 0,0 30,0 

Inneklima / rehab. skole/bhg 17,9 0,0 17,9 22,0 0,0 22,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Universell utforming skoler/bhg 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Paviljonger skole 10,0 0,0 10,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inventar barne- og 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  10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr 4,5 0,0 4,5 4,7 0,0 4,7 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 

Sum investeringer 180,4 0,0 180,4 186,2 0,0 186,2 134,1 0,0 134,1 104,1 0,0 104,1 

 
Borge ungdomsskole 
Eksisterende klasseromsbygg, administrasjonsfløy og spesialromsfløy er revet høsten 2013 og 
bygging av ny skole pågår. Forventet ferdigstillelse årsskiftet 2015/16. Prosjektrammen er på 241,5 
millioner kroner. 
 
Nøkleby skole  
Utbyggingen gir en kapasitetsutvidelse på fire klasserom og arealer til skolefritidsordningen. 
Utbyggingen erstatter dagen paviljonger ved skolen, samt gi skolen ytterligere to klasserom som skal 
ivareta elevtallsveksten ved Nøkleby skole de nærmeste årene. Utbyggingen av klasserom/SFO har 
prosjektramme på 31,5 millioner kroner.  
 
Gudeberg barne- og ungdomsskole 
Skolens behov for kapasitetsutvidelse tilsvarer 5 klasserom + musikkrom. Dette er kostnadsvurdert til 
35 millioner kroner. Kapasitetsutvidelsen ved skolen må komme før en eventuell utbygging for ny 
Råkollen skole lokalisert ved Gudeberg skole som følge av dagens plassering av paviljonger og 
løsning med midlertidige skolelokaler i byggeperiode. I tillegg må området reguleres – kostnad 1 
million kroner. 
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Råkollen skole 

Råkollen skole har kapasitetsproblemer og arealer som ikke er tilpasset skoles behov. I tillegg har 
Haugeåsen ungdomsskole/ungdomsskolene i sentrum behov for kapasitetsutvidelse som følge av 
elevtallsvekst. Råkollen skole er planlagt flyttet til Gudeberg barne- og ungdomsskole. Ved flytting av 
Råkollen vil arealer som Råkollen disponerer, overtas av Haugåsen ungdomsskole. En ny Råkollen 
skole lokalisert ved Gudeberg barne- og ungdomsskole er kostnadsvurdert til 65 millioner kroner. 
 
Trosvik og Lunde skoler 
Bystyret ønsker å følge opp nylig vedtatt skolebruksplan og legger derfor inn Trosvik og Lunde skoler 
i 2016-2018 i henhold til vedtatt plan. 
 
Haugeåsen ungdomsskole 
Ved flytting av Råkollen skole til Gudeberg barne- og ungdomsskole er det behov for noe ombygging 
av lokaler, som i dag disponeres av Råkollen, til undervisningsrom tilpasset Haugeåsen 
ungdomsskole sitt behov. 
 

Inneklima/rehabilitering i barnehager og skoler 
Det er fortsatt stort behov for å sette av midler til inneklima/rehabilitering i kommende planperiode. 
 

Bygningsmessig tilpasning/tilrettelegging funksjonshemmede (universell utforming) 
Kommunen må årlig utføre mange mindre bygningsmessige tilpasninger for å imøtekomme krav om 
tilpassede og universelle arealer. Kommunen har i dag stor variasjon i bygningsmassens alder og 
struktur og mange skoler er ikke tilpasset dagens krav.  
 

Paviljonger 
Det må fortsatt settes av midler til paviljonger. Kommunen har i dag over 6 500 kvm og alt er i bruk.  
 

Inventar barne- og elevtallsøkning 
På bakgrunn av den forventede elevtallsøkningen anbefales det å sette av midler til innkjøp av 
inventar som følge av denne, samt inventar til paviljonger som kjøpes inn eller flyttes internt i 
kommunen.  
 

IKT-investeringer skole 
I handlingsplanperioden er det avsatt investeringsmidler hvert år til å opprettholde pc-tettheten for 
elevene i Fredrikstadskolen. I tillegg er det også avsatt midler til noe periferiutstyr som skrivere, 
skannere og lignende. Nødvendige utskiftinger av servere er også forsiktig beregnet i beløpet. 
Innenfor denne summen er det lite rom for nødvendig bærbart utstyr for lærere. I grunnlaget ligger 
også nødvendige beløp for å bygge ut datanettverkene på skolene samt en anskaffelse av 
elektroniske tavler.  
 

Uteanlegg 
Det er fortsatt stort behov for tilrettelegging av utearealer for barnehager og skoler.  
 

Barnehagekapasitet i Sentrum 
Bygningen som tidligere er benyttet til avlastning/ODA ved Leie barnehage utvides til å ha plass til 45 
flere barn. Investeringsramme på 8 millioner kroner er bevilget i budsjettet for 2014 og resterende 
ubrukt bevilgning vil bli rebudsjettert til 2015.  
 

Investeringsprosjekter som ikke er innarbeidet: 
Barnehage- og skolebruksplanen som er utarbeidet høsten 2014 legger opp til større 
investeringsvolum enn det rådmannen har funnet rom for innenfor de økonomiske rammene i denne 
handlingsplanperioden. I planen anbefales det også å sikre tomt for bygging av fremtidig 
ungdomsskole i Cicignon-området. Plassering på deler av eksisterende sykehustomt anses som den 
beste løsningen.  
 

Det jobbes for tiden med å sende inn søknader for permanent godkjenning av paviljonger. Med 
unntak av paviljongene ved Borge ungdomsskole har godkjenningene gått ut ved alle de andre. 
Siden det ennå ikke er behandlet noen søknader, er omfanget av eventuelle pålegg/krav som måtte 
komme på den enkelte paviljong ukjent. Det gjelder både i forhold til arealnorm og 
vedlikeholdsbehov. På grunn av elevtall langt ut over dagens skolekapasitet, vil de største 
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utfordringene, dersom paviljongene ikke lenger er godkjent, være ved Trosvik og Lunde hvor bystyret 
har vedtatt bygging i handlingsplanperioden.  
 

Følgende investeringer er vurdert, men ikke er funnet rom for: 

 Barnehagekapasitet i Sentrum/Kråkerøy 

 Torp barneskole 

 Rød skole (K) 

 Ny ungdomsskole sentrum 

 Ny barnehage - Østsiden 

 Begby barne- og ungdomsskole 
 
For mer detaljer om disse investeringene vises det til barnehage- og skolebruksplanen som er 
utarbeidet høsten 2014. 
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Foreldrebetaling på barnehageplass øker med 100 kroner per måned utover lønns- og prisvekst, i 
tråd med regjeringens forslag i statsbudsjettet. Bystyret vil ha et SFO-tilbud med høy og jevn kvalitet 
og rimelige priser med søskenmoderasjon. SFO-prisene økes derfor ikke utover lønns- og prisvekst. 
 
Full plass barnehage koster 2 580 kroner per måned og full plass skolefritidsordningen koster 2 314 
kroner per måned. Grensene for inntektsmoderasjon er endret i henhold til det foreslåtte minstekravet 
i statsbudsjettet om redusert foreldrebetaling i barnehagen for husstander med lav inntekt. I tillegg er 
det ytterligere inntektsmoderasjon for husstander med inntekt under 3,5 G. Det er også gjort 
endringer på grensene for inntektsmoderasjon i skolefritidsordningen etter samme prinsipp. Det vises 
til egenbetalingsheftet for detaljer.  
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SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD 
 
Kjerneoppgaver  
 

Seksjon for helse og velferd yter tjenester på følgende områder: 

 Tjeneste- og boligtildeling  

 Tjenester til funksjonshemmede, boveiledning, aktivitet og avlastning  

 Omsorgssentre; omsorgstjenester i omsorgsbolig og institusjon  

 Akuttavdeling, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud i institusjon  

 Medisinske tjenester med legevakt, feltpleie, overgrepsmottak og tjenester i asylmottak  

 Hjemmesykepleie, dagtilbud til eldre  

 Rus- og psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste  

 Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak (forebygging, behandling og rehabilitering)  

 Fysio- og ergoterapitjenester  

 Mat til eldre og funksjonshemmede, praktisk bistand i hjemmet og vaskeritjenester  

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn  

 Oppfølging av fastlegeordningen  

 Sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP), arbeids- og 
sysselsettingstiltak og introduksjonsprogram for flyktninger. 

 
 
Organisering  
 

Seksjon for helse og velferd består av fire fagetater med underliggende virksomheter, to virksomheter 
med hele kommunen som nedslagsfelt, en tjeneste- og boligtildelingsenhet, den kommunale delen av 
NAV Fredrikstad (arbeids- og velferdsetaten) og kommunalsjefens stab.  
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

Samhandlingsreformen – avvikling av kommunal medfinansiering 

Det ble i 2012 overført midler fra staten til gjennomføring av samhandlingsreformen, herunder til 
kommunal medfinansiering av definerte typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Regjeringen varsler i forslaget til statsbudsjett at ordningen vil bli avviklet fra 2015. Grunnlaget for 
uttrekk av midler fra kommunene til helseforetakene skal baseres på «beste anslag» for 
kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015. Totalt uttrekk av rammen til 
Fredrikstad kommune for 2015 er satt til 85,5 millioner kroner, inkludert uttrekk for anslåtte reduserte 
utgifter til medfinansiering som følge av etablerte øyeblikkelig hjelp-plasser i kommunen (ny 
akuttavdeling). 
 
Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer en rett til 
brukerstyrt personlig assistanse. Rettigheten skal gjelde for personer under 67 år med langvarig og 
stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. De samlede 
merkostnadene av forslaget anslås til 300 millioner kroner i 2015, økende til 500 millioner kroner i 
2016, og Fredrikstad kommune er kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 4,4 millioner 
kroner i 2015.  
 
Ny nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet fra 2016 
Den statlige overføringen til det kommunale rusfeltet ble øremerket fra 2014, etter et år med 
rammefinansiering i 2013. Det statlige øremerkete tilskuddet til Fredrikstad kommune i 2014 tilsvarte 
nivået på rammefinansieringen i 2013, men med krav om å vise til ny og økende aktivitet.  
Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene i 2015 er 200 millioner kroner begrunnet med 
styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Regjeringen 
foreslår videre å styrke kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer gjennom en ny 
opptrappingsplan som skal legges fram for Stortinget i løpet av 2015.  
 
Innstramming i tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester  
Formålet med tilskuddsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra 
det kommunale tjenesteapparatet får et best mulig tilbud, uavhengig av kommunens økonomiske 
situasjon. Ordningen innebærer at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto 
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lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til de brukere som kommer inn under ordningen, ut over et 
innslagspunkt som for tiden er på 1 043 000 kroner.  
 
Ansvar for tildeling av tilskudd til frivillige på oppdrag fra IMDi 
I forbindelse med statsbudsjettet får 20 kommuner ansvaret for å tildele tilskudd til frivillige i 
lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Fredrikstad kommune er en av disse 
kommunene og målet er å styrke lokal forankring og samarbeid med innvandrerorganisasjoner. 
Tildelingsoppgaven gis fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I dag er det 
fylkeskommunen som forvalter tilskuddet. 
 
 
Prioriterte områder/utfordringer i planperioden 
 

Helse- og velferdstilbudet i Fredrikstad kommune skal ha god kvalitet, tilstrekkelig omfang og gi alle 
den hjelp de trenger når de trenger den. Tjenestetilbudet skal innrettes slik at folk får nødvendig 
bistand til egeninnsats, og oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse i Fredrikstad-samfunnet. Et godt utbygd og tilpasset tjenestetilbud skal bidra til utjevning 
av sosiale forskjeller. Nasjonale utviklingstrekk tyder på at brukerne har behov for en kombinasjon av 
flere tjenestetilbud, som må koordineres slik at de dekker det samlede behovet. 
 
I 2009 døde nær 8 000 personer i Norge av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske 
lungesykdommer og kreft før de fylte 75 år. Samlet medfører disse kroniske ikke-smittsomme 
folkesykdommene mye lidelse for mange, og betydelige helse- og omsorgsutgifter for samfunnet. 
Norge har som overordnet mål å redusere for tidlig død av disse sykdommene med 25 prosent innen 
2025. Betydelige deler av sykdomsbildet kan forebygges, gjennom bredt folkehelsearbeid og 
målrettede tiltak. Det skal legges mer vekt på forebygging i alle deler av befolkningen. To prioriterte 
helsefremmende strategier skal være tilrettelegging for fysisk aktivitet og sunt kosthold.  
 
Forebygging, rehabilitering og riktig dimensjonerte helse- og omsorgstilbud 
Det forventes fra 2020 en økende andel eldre over 80 år. Det vil medføre en økning av antall 
personer med demenssykdom. Fredrikstad kommune må allerede nå planlegge og tilrettelegge for en 
framtidig kapasitetsøkning i helse- og omsorgstjenester til eldre. Samtidig må det legges større vekt 
på forebygging og rehabilitering i tjenestetilbudet, samt bruk av velferdsteknologi, som bidrag til å 
fremme helse og egenmestring slik at den enkelte kan bo lenger i eget hjem. 
 
Rusarbeid og psykisk helse 
Folkehelseprofilen 2013 for Fredrikstad viser en høyere andel i befolkningen med psykiske 
symptomer og lidelser enn landet for øvrig. Antall unge uføre som følge av psykiske lidelser øker i 
Norge, og Fredrikstad har en høy andel unge uføre under 45 år. Også antall eldre med kroniske 
ruslidelser og forekomst av alkoholrelatert demens øker.  
 
I 2012 døde 246 personer av overdose, fem av dem var fra Fredrikstad. Fredrikstad kommune er en 
av ni pilotkommuner i et nasjonalt overdoseprogram 2014-2017, hvor målet er å iverksettes en rekke 
tiltak for å redusere tallet på overdoser/dødsfall. 
  
Boligsosial satsing  

Boligsosial handlingsplan 2014-2017 er førende for arbeidet med kommunedelplanene for 
henholdsvis bolig, folkehelse og helse og velferd, og for arbeidet med innføring av velferdsteknologi. 
Fredrikstad kommune har mange vanskeligstilte innbyggere uten tilfredsstillende bolig. Bystyret har 
vedtatt at framskaffelse av boliger for gruppen bostedsløse, slik den defineres i planen, skal gis høy 
prioritet. Sammen med Boligsosial handlingsplan, angir Boligsosialt utviklingsprogram 2012-2015 mål 
og strategier for det boligsosiale arbeidet i kommunen.  
 
Det er per oktober 2014 kjøpt til sammen 20 nye utleieenheter; 4 store familieleiligheter, 12 
utleieenheter til enslige og en stor enebolig med 4 boenheter. I tillegg er det inngått nye avtaler om 
tildelingsrett i private boligprosjekter.  
 
Arbeidsledighet og sosiale utfordringer 
Fredrikstad hadde ved årsskiftet 2013/2014 en arbeidsledighet på 4 prosent, som er høyt 
sammenliknet med landet for øvrig. Ledighetstallene viser en positiv utvikling, og per august 2014 var 
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nivået lavere enn samme måned året før. Andelen unge uten utdanning eller arbeid, og 
frafallsprosenten i videregående opplæring, er høyere i Fredrikstad enn i landet som helhet.  
 
Personer med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i NAVs statikk for arbeidsledighet, 
inntektsfattigdom og økonomisk sosialhjelp i Fredrikstad kommune. Integrering i arbeidslivet er et 
viktig innsatsområde for NAV Fredrikstad. Det er en positiv utvikling i antall flyktninger i 
introduksjonsprogrammet med overgang til arbeid og/eller utdanning etter avsluttet programperiode 
(5 år), fra kun 18 prosent i 2013 til 42 prosent måloppnåelse per juli 2014. 
  
Kompetanse og heltidskultur  
Samhandlingsreformen, og forventet vekst i antall brukere med sammensatte tjenestebehov, krever 
tilgang på nødvendige personalressurser med god kompetanse for å sikre tilstrekkelige og kvalitativt 
gode tjenester. En utfordring er kommunens høye andel av små stillingsstørrelser, som innvirker 
både på tjenestekvaliteten til brukerne, forutsigbarhet og økonomisk trygghet for ansatte, og 
driftssituasjonen for arbeidsgiver. 
 
Økonomisk handlingsrom 
Merforbruk utover budsjett i 2013, og stramme budsjettrammer i 2014, har krevd betydelige 
omstillinger i seksjonen, ut over de planmessige omorganiseringer som ble vedtatt i 2012 og 
gjennomført i 2013-2014. Når nye, vedtatte aktiviteter skal iverksettes i 2015, står seksjonen overfor 
nye økonomiske utfordringer. Den økonomiske styrkingen for 2015 som ligger inne i gjeldende 
handlingsplan (2014-2017) er ikke tilstrekkelig til å finansiere de tiltak som er innarbeidet i 
handlingsplanperioden, basert på tidligere vedtak. For å kunne utvikle og drive seksjonen framover i 
tråd med gjeldende planer og på en ansvarlig måte, er det derfor nødvendig å skape et ytterligere 
økonomisk handlingsrom.  
 
Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den. 
Helse- og omsorgstilbudet 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 omsorgs-tjenestene. Et godt utbygd og tilpasset 
helsetjenestetilbud må sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at befolkningen får riktige 
tjenester. 
 
Bystyret fokuserer på at vi leverer de tjenestene vi skal med så god kvalitet som mulig innenfor de 
rammene vi har til rådighet. Kostratall viser at Fredrikstad kommune samlet sett prioriterer Helse og 
velferd høyt. Budsjettet viderefører en slik satsing. 
 
Rådmannens forslag om ytterligere tilpassing i tjenester til funksjonshemmede med 4,7 millioner 
kroner reverseres. Det forutsettes at posten effektivisering og stram økonomistyring seksjonen ikke 
skal gå utover brukerne gjennom tiltak som innebærer kutt/avvikling av eksisterende tilbud. 
 
Bystyret er opptatt av betydningen av å styrke fysio-/ergoterapitjenesten i kommunen som har lange 
ventelister. Vi foreslår konkret å etablere en ny stilling for å styrke det forebyggende arbeidet for den 
eldre befolkningen. 
 
Det er heller ikke aktuelt å kutte 1 million kroner i potten for tilskudd til frivillige. Dette er svært viktige 
tilskudd til tiltak som Frivilligsentralen, Homestart og Varmestua. 
 
Heltid/Deltid prøveordning helgearbeid videreføres dersom statsbudsjettet gir større handlingsrom 
eller ved disponering av mulig framtidig overskudd. 
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Befolkningsutvikling eldre (prognose basert på middels nasjonal vekst) 
Prognosetall for befolkningen, fra 67 år og eldre, viser en jevn vekst i kommende fireårsperiode på til 
sammen 1 237 personer fra 1. januar 2014. Veksten vil hovedsakelig være i aldersgruppen 67-79 år. 
Behovet for helse- og omsorgstjenester er tiltakende med alder. Når hovedvekten av gruppen 67-79 
år fra år 2020 blir 80 år og eldre vil etterspørselen etter kommunale helse- og omsorgstjenester øke 
betydelig. Befolkningsprognoser er nærmere omtalt i kapitlet Planforutsetninger.   
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Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad 
Fredrikstad kommune har hatt en økning i dekningsgrad for sykehjemsplasser og døgnbemannede 
omsorgsboliger fra 18,40 prosent i 2013 til 18,75 prosent i 2014. Netto økning etter omorganisering 
av korttidsplasser, reduksjon av dobbeltsengsrom og innflytting i helsehuset er på totalt 14 plasser i 
2014. Totalt har Fredrikstad kommune 671 institusjonsplasser for eldre og syke, inkludert 32 plasser i 
helsehuset og 88 omsorgsboliger med døgnbemanning.  
 
Hjemmesykepleie 
Per 31. september 2014 har hjemmesykepleien 1815 aktive brukere, med totalt 5634 vedtakstimer. 
Siden oppstarten av samhandlingsreformen i 2012 har sirkulasjonen av brukere vært økende. 
Gjennomsnittlig var det 85-90 inn- og utskrivinger per måned i 2013. Per 31. august 2014 var det et 
gjennomsnitt på 90-100 utskrivinger per måned. Høy sirkulasjon er administrativt krevende når det 
gjelder registrering i fagprogram, utarbeiding av tiltaksplaner og rapporter, og samarbeid med lege, 
pårørende og spesialisthelsetjenesten.  
 
Brukere som mottar hjemmesykepleie har i økende grad behov for avansert medisinsk behandling og 
sykepleie i hjemmet. Brukerne er i alder fra 3 måneder til 102 år, med behov eksempelvis 
hjemmedialyse, smertebehandling, intravenøs antibiotika- og væskebehandling og 
oksygenbehandling.  
 
Tjenester til funksjonshemmede – boveiledning, dagsentre og tilskuddsordningen for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester  
Boveiledningen har totalt 343 brukere per oktober 2014, og dagsentrene for funksjonshemmede har 
77 brukere, fordelt på to avdelinger/fire dagsentre. Et mobilt team i boveiledningen gir tjenester til 60 
brukere, hvorav 30 med diagnosen psykisk utviklingshemming. Brukere med psykisk 
utviklingshemming utgjør 57 prosent av dagens tjenestemottakere i etaten.  
 
Antall særlig ressurskrevende brukere med tilskudd var relativt stabilt fra 2012 til 2013. I 2014 er det 
varslet en liten nedgang, som kan forklares med at det har vært en gjennomgang/revurdering av 
tjenestetildelingen, spesielt for brukere i alderen 0-66 år. Hovedvekten av brukerne i ordningen er 
tilknyttet boveiledningstjenesten i etat tjenester til funksjonshemmede. Totalt for Fredrikstad 
kommune er 190 brukere kvalifisert for ordningen per oktober 2014. Det vises til statsbudsjettforslag 
om innstramming i ordningen, som kan innebære en reduksjon i størrelsesorden inntil 10 millioner 
kroner for Fredrikstad kommune, med tilbakevirkende kraft fra 2014.  
 
Virksomhet Kiæråsen avlastningssenter – avlastningstiltak, barnebolig og omsorgslønn 

 Historikk/status  

2010 2011 2012 2013   2014
1) 

Antall brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand Kiæråsen 65 72 83 89 71 

Antall vedtakstimer i snitt pr. uke med 
avlastningstjenester  

5 816 5 530 5 987 6 357 6212 

Antall vedtakstimer i snitt pr. uke i barnebolig  734 336 168 183 183 

Omsorgslønn – antall personer < 18 år 
 

171 154 154 156 157 

Note:      1) Tall per 31. august.2014. 

 
For hjemmeboende brukere med avlastningstjenester økte samlet antall vedtakstimer fra 2012 til 
2013 med 370 timer i snitt per uke, men er noe redusert igjen i 2014. Antall vedtakstimer i barnebolig 
økte i samme periode samlet sett med 15 timer i snitt per uke, og har i 2014 vært stabilt. Antall 
personer som mottar omsorgslønn for barn under 18 år er stabilt.  
 
NAV, økonomisk sosialhjelp, aldersgrupper og stønadstid 
NAV har per august 2014 utbetalt sosialhjelp til 1 869 personer, 139 færre (7 prosent) enn for samme 
periode i 2013. Det var per august utbetalt 71,9 millioner kroner i sosialhjelp, som er 7,6 millioner 
kroner mindre enn for samme periode 2013. 
 
NAV Fredrikstad har en positiv utvikling og har arbeidsledig ungdom som et særskilt innsatsområde. 
Det prioriteres tett oppfølging med motivasjons- og veiledningsarbeid, samt rask tilgang til tiltak som 
Innsatsgjengen og Tiltak på timen. 
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Gjennom boligsosial handlingsplan har Fredrikstad kommune intensivert arbeidet med boligetablering 
for vanskeligstilte med rus- og psykiske lidelser. Resultatet er en betydelig nedgang i utbetalinger fra 
NAV til midlertidige botilbud per august 2014. 
 
Deltakelse i kvalifiseringsprogram og antall arbeidsledige 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) er stabilt, og per august 2014 har 70 personer 
deltatt. Det er oppnådd gode resultater, men er en utfordring å øke deltakerantallet. Det er særlige 
utfordringer med å tilby egnet program til personer med språkproblemer. KVP er et ressurskrevende 
arbeidsrehabiliteringsprogram og innebære bemanningsutfordringer for NAV. 
 
Fredrikstad kommune er en av kommunene i Norge med høyest arbeidsledighet. I august 2014 var   
1 579 personer helt ledige, som tilsvarer 4,0 prosent arbeidsledighet. Sammenliknet med august 
2013 er det en nedgang på 257 personer. Siden 2008 har Østfold mistet 3 670 arbeidsplasser og 
tilbakegangen er størst innen industrien.  
 
I 2012 ble EØS-borgeres rettigheter endret i ny lov om sosiale tjenester i NAV, og EØS-borgere som 
mister arbeidet i Norge har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp. Fra høsten 2013 har vi sett en 
økning i antall innmeldte arbeidsledige EØS-borgere.  
 
AOF Daghøyskolen tilbyr elevplasser for brukere med behov for aktivitets- og arbeidsrehabilitering 
med tilpasset undervisningstilbud, og samarbeider med NAV og psykiatrisk dagsenter (U3).  
 
 
Friskliv og mestring 

     Historikk/status 

 2010 2011 2012 2013 

Antall årsverk per 1 000 innbyggere – fysioterapeuter 0,76 0,75 0,77 0,74 

Antall årsverk per 1 000 innbyggere – ergoterapeuter 0,18 0,20 0,20 0,21 

Antall brukere med rusproblematikk  407 392 333 320 
Antall brukere i legemiddelassistert rehabilitering - LAR 131 140 142 139 

Antall brukere i ettervern 25 12 10 5 

Antall brukere i miljøarbeidertjenesten 36 27 26 21 

Antall brukere som mottar psykiatriske helsetjenester  170 154 154 172 

Antall brukere i kommunalt psykiatrisk dagtilbud - U3 120 115 123 135 
Antall brukere innvilget støttekontakt per 31.12  487 499 511 505 

Antall timer støttekontakt totalt/uke per 31.12  85 87 89 87 

 
Fredrikstad kommune har hatt en nedgang i antall brukere av kommunale rustjenester. Overgang til 
søknadsbaserte tjenester kan ha medført et noe lavere brukertall enn det reelle behovet. Brukerne 
kan få bistand til å søke om tjenester. Per juni 2014 var det registrert 395 brukere med 
rusmiddelproblematikk. 20 prosent av de registrerte rusavhengige har en samtidig rus- og psykisk 
lidelse (ROP-lidelse) av alvorlig grad. Fredrikstad kommune har utfordringer med utredning og 
diagnoseavklaringer av brukere med samtidig rus- og psykiske lidelser, og for å bedre situasjonen 
kjøper kommunen forsterkede omsorgsplasser. Innsatsområdet i 2014 for økt kompetanse i 
kartleggings- og utredningsarbeidet foreslås videreført i 2015. Antall deltakere i legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) er stabilt. 
 
Det er igangsatt et utviklingsarbeid i seksjonen for framtidig dimensjonering og organisering av 
tjenester til brukere med ROP-lidelser. Utviklingsarbeidet rettes inn mot tiltaksetablering i boligsosial 
handlingsplan, virksomhet friskliv og mestring og etat omsorgssentre. Psykiatrisk dagsenter U3 
driftes som et aktivitetssenter med kurs og aktivitetsgrupper to dager i uken. U3 samarbeider med 
AOF Daghøyskolen for å kunne tilby brukerne varierende aktiviteter som for eksempel datakurs. Per 
august 2014 hadde aktivitetssenteret 132 brukere. I perioden fra januar til august 2014 fikk 
aktivitetssenteret 20 nye brukere, mens 23 avsluttet sitt tilbud. 
 
Antall brukere med vedtak om støttekontakt er noe redusert i 2013. Omorganisering av tjenesten, 
med overføring av saksbehandlerressurser til tildelingskontoret, revurdering av vedtak, og vakanser 
ved langtidssykefravær, har medført en reduksjon i antall innvilgede timer.  
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Etat for medisinske tjenester 

                   Historikk/status  

2009 2010 2011 2012 2013 

Antall legeårsverk per 1000 innbyggere   0,98 0,93 1,06 1,07 
Innleggelser i kommunale akutte døgnplasser (KAD)     245 

Liggedøgn, gjennomsnitt antall dager KAD     4,17 

Antall pasientbesøk per dag ved Feltpleien  40 20 20 5 
Antall voldsutsatte pasienter registrert ved Legevakten  127 131 140 159 

Totalt antall pasienter ved overgrepsmottaket i Østfold  52 50 67 64 

        - herav antall pasienter fra Fredrikstad kommune    19 17 

              
Antall voldsutsatte pasienter ved Legevakten økte fra 2012 til 2013. Det kan ha sammenheng med at 
innsatsen i MAKS–samarbeidet (myndighet, ansvarlighet, kontroll og samarbeid mellom 
skjenkenæring og kontrollinstanser) om ansvarlig alkoholhåndtering i Nedre Glomma-regionen, ble 
redusert i Fredrikstad i 2013. Kommunens innsats overfor, og samarbeid med, skjenkenæringen, og 
politiets innsats i sentrum i helgene, ble økt igjen i 2014. 
 
Legevakten åpnet i nye lokaler på helsehuset i januar 2014. Det ble innført nytt datasystem høsten 
2013, som har medført begrenset tilgang til statistikk fra dette året. Det presenteres derfor ikke tall fra 
2013. Legevakten forberedes til døgnåpen tjeneste fra 2015.  
 
Legevakten har i 2014 registrert et økt antall hendelser med utagerende pasienter og episoder med 
trusler rettet mot ansatte. For å sikre ansatte og pasienter, har legevakten avtale med et vaktselskap. 
Innstallering av kameraer, interne alarmer og låser på utvalgte innerdører, er viktige tiltak som 
gjennomføres høsten 2014. Kommunens HMS-avdeling skal gjøre en sikkerhetsvurdering av 
lokalene.  
 
Feltpleien flyttet inn i nye lokaler i helsehuset i november 2013, og antall besøk har per 31. august 
2014 steget til 10 per dag. Brukerne gir svært gode tilbakemeldinger på plasseringen av Feltpleien i 
helsehuset i forhold til likeverd, respekt og nytten av å tilrettelegge lavterskeltiltak i nærhet til andre 
helse- og sosialtjenester.  
 
 
Tjenester til flyktninger 

   Historikk/status 
 2010 2011 2012 2013 

Totalt antall bosatte flyktninger
1)

 337 301 387 375 

Antall bosatte flyktninger via UDI  50 36 40 36 

Antall flyktninger som mottar introduksjonsstøtte 144 125 132 134 

Note:     1) Antall flyktninger med botid under 5 år i kommunen. 

 
Av totalt 375 bosatte flyktninger i 2013 med botid under 5 år, er 130 under 18 år. Per 31. august 2014 
er det bosatt 32 nye flyktninger og gjennomført 2 familiegjenforeninger.  
 
Andel med overgang til arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram ble redusert fra 28 prosent i 
2012 til 18 prosent i 2013. Det ble iverksatt tiltak for å snu denne utviklingen. Prosjekt økt 
arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, med prosjektmidler fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), har gitt positive resultater med en overgang til arbeid/utdanning etter 
endt introduksjonsprogram på 42 prosent per 31. juli 2014. 
 
Bystyret besluttet den 11. september 2014 å øke antall bosettinger til Fredrikstad kommune. I 2014 
skal det bosettes 69 flyktninger, hvorav 9 enslige mindreårige, mens det skal bosettes 105 i 2015, 
hvorav 5 enslige mindreårige. Seksjon for helse og velferd gjennomfører høsten 2014 organisatoriske 
endringer i flyktningetjenesten, blant annet for å møte et økt antall flyktninger. Ansvar for 
introduksjonsprogrammet og overgang til arbeid og utdanning forblir i NAV, mens ansvar for 
bosetting og boveiledning legges til virksomhet friskliv og mestring.  
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Boligtiltak 

 Historikk/status 

 2010 2011 2012 2013 

Boliger boligavdelingen disponerer:     

Kommunalt eide boliger 959 978 974 954 

Antall utleide boliger per 31.12  1 268 1 223 1 225 1 228 

Kommunalt eide omsorgsboliger 310 310 310 .. 

 
Fredrikstad kommune har vært med i Husbankens boligsosiale program (BoSo) siden mars 2011. Ny 
Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i mars 2014. Det er store utfordringer på det boligsosiale 
området, både når det gjelder antall boliger og tilstrekkelige tjenester til beboerne, i og utenfor bolig.  
 
 
Sammenlikninger/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.  
 
Pleie og omsorgstjenester 
 

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

  2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg 
pr innbygger 14 257 15 435 16 046 15 673 14 209 12 344 14 422 

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg 
pr innbygger 80 år og over 304 050 331 976 347 977 340 265 323 983 307 212 343 004 

Andel innb. over 80 år med 
omsorgstjeneste i %  46,4 47,4 45,6 44,4 45,7 43,2 45,7 

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg 
pr innbygger 67 år og over 98 931 105 875 106 808 103 262 98 539 98 727 105 532 

Andel innbyggere 80 år og eldre som 
er beboere på institusjon 12,2 12,4 12,2 12,2 13,3 12,6 12,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
bruker av pleie- og omsorgstjenesten 
totalt  355 407 386 705 409 276 374 267 300 575 357 369 373 446 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
bruker av hjemmetjenesten 220 215 240 011 261 384 238 016 154 653 197 240 229 652 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, per kommunal plass 915 326 1 025 895 1 005 265 894 748 1 020 699 1 007 694 1 011 219 
        

 
 
Pleie- og omsorg, brukere under 67 år 
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Tjenesteprofil 2013 er i hovedsak uendret fra tjenesteprofil 2012. Ressursbruksindikatoren viser at 
Fredrikstad kommune bruker 1 prosent mindre på pleie- og omsorgstjenester enn ASSS-
gjennomsnitt.  
 
Fredrikstad kommune hadde den høyeste ressursbruken blant ASSS-kommunene til 
hjemmetjenester per innbygger under 67 år i 2013. Indikatoren netto driftsutgifter til hjemmetjenester 
0-66 år per innbygger 0-66 år viser at kommunen lå 35 prosent høyere enn gjennomsnitt for ASSS- 
kommunene. Bistandsbehovet lå omtrent 6 prosent over gjennomsnittet for ASSS. Det gjennomføres 
i 2014 en gjennomgang av tjenestevedtak samtidig som det utarbeides standarder for alle 
tjenestetilbud. Det forventes å se effekter av dette i tjenesteprofilene for 2014.  
 
 
Pleie- og omsorg, brukere over 67 år 

 
 

Fredrikstad kommune ligger lavest av ASSS-kommunene i andel av innbyggerne på 80 år og eldre 
som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg.  
 
Utgifter per institusjonsplass er noe høyere i Fredrikstad kommune sammenliknet med 
gjennomsnittet i ASSS. Det kan forklares med at enhetskostnaden på institusjon øker når det er lav 
tilgang på plasser, da de som mottar tilbud om plass har høyere grad av funksjonssvikt enn i 
kommuner med flere plasser per innbygger. Profilen viser at andel institusjonsbeboere med 
omfattende bistandsbehov er 8 prosent høyere i Fredrikstad enn gjennomsnittet for ASSS.  
 
Fredrikstad kommune har det siste året fortsatt å øke legedekningen i institusjonene.  
 
Fredrikstad kompenserer for relativt lav tilgang på institusjonsplasser gjennom å tildele 
hjemmetjenester til flere innbyggere. Andelen på 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester er 6 
prosent høyere enn snittet i ASSS. Bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne er 9 prosent 
høyere enn gjennomsnittet i ASSS.  
 
 
Sosiale tjenester  
 

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

  2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. sosialtjenesten per innb.  
20-66 år 3 784 4 182 4 668 4 352 4 558 3 377 3 428 
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp 
per innb. 20-66 år 2 138 2 232 2 591 2 709 2 181 1 675 1 552 
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i 
forhold til innbyggere 20-66 år (%) 4,3 4,5 4,9 4,8 4,9 3,8 3,5 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
per mottaker 49 938 48 863 51 158 55 418 44 197 43 549 47 481 
Gjennomsnittlig utbetaling per 
stønadsmåned per mottaker 9 332 9 089 9 336 11 026 7 677 10 272 8 896 

99 109 99 112 106 80 97 103 116 99 105 116 106 

111 112 

130 

116 
121 120 

137 

105 

139 

105 108 

121 

106 

91 90 

76 
84 

89 
80 

76 
84 

52 

94 93 

76 

94 

0

20

40

60

80

100

120

140

Ressursbruk
PLO

Gj.sn.
bistands-

behov hj.tj.
mottakere

67+

Nto dr.utg.
hjemmetj.

pr. innb. 67+

Andel
inst.beboere

langtid m omf.
bistandsbehov

Andel 80+
som mottar

hj.tj.

Andel 80+
som bor i
inst. el.
BMHO

Nto dr.utg.
hjemmetj.

pr. mottaker
67+

Bto dr.utg.
pr.

inst.plass

Legetilgang
i

sykehjem

Bruker-
tilfredshet

Årsverk
med

fagutd.

Syke-
fravær

Medarbeider-
tilfredshet

ASSS - Pleie og omsorg over 67 år 16.6.2014.   Snitt nettverk = 100 

FRE Snitt ASSS Høyeste komm. ASSS Laveste komm. ASSS



 
 

 
  

Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 
Side 85 

 

95 118 149 135 140 99 47 108 108 110 94 125 98 

113 

153 149 
135 140 

130 

167 

117 118 123 120 
128 

103 

85 
68 69 72 66 

58 

36 

89 

69 68 71 75 93 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ress.
bruksind.

Nto dr.utg
per innb.
18-66 år

Nto dr.utg.
øk sos.hj.
per innb.
18-66 år

Sos.hj.
mott.

per innb.
18-66 år

Sos.hj.
mott.

18-24 per
innb. 18-24

Sos.hj.
mott.

18-24 av
alle mott.

Mott. KVP
per

1 000 innb.
18-66 år

Br dr.utg.
per mott.
øk sos.hj.

Stø.lengde
mott.

m/sos.hj.
h.innt.

Mott. med
stønad i 6
mnd og

mer

Avgang
KVP

arb/utd

Sykefravær Medarb.
unders.

ASSS - Sosiale tjenester 16.6.2014 Snitt ASSS=100 

Fredrikstad Snitt ASSS Høyeste ASSS Laveste ASSS

 

 
Levekårstallene for Fredrikstad kommune er relativt stabile. Utviklingen i levekår følger en positiv 
trend sammenliknet med 2012, men ligger lavere enn landsgjennomsnittet, blant annet for 
utdanningsvariabler.  
 
Fredrikstad kommune bruker 5 prosent mindre enn gjennomsnittet i ASSS på sosiale tjenester. I 
ressursbruksindikatoren er det korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og 
pensjonsutgifter.  
 
Utgiftene til sosialtjenesten per innbygger 18-66 år er blant de høyeste i nettverket, med en økning 
fra 2012 til 2013. Andelen mottakere av sosialhjelp blant de yngste (18-24 år) økte fra 2012 til 2013. 
Per august 2014 ble det utbetalt sosialhjelp til 145 personer i aldersgruppen 18-24 år, en nedgang på 
72 fra august 2013. Per august 2014 er det registrert 410 personer i denne brukergruppen, 27 færre 
enn for samme periode i fjor. 

Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere i alderen 18-66 år har gått kraftig tilbake de 
siste årene og er nå under 40 prosent av nivået fra 2011.  
 
 
Kommunehelse  
 

Kommunehelsetjenesten - 1

 
 
Ressursbruksindikatoren for kommunehelse viser at Fredrikstad kommune bruker 6 prosent mindre 
enn ASSS-gjennomsnittet, men avviket fra snittet for ASSS-kommunene er betydelig redusert siden 
2012. Tallene viser en reduksjon i årsverksressurs for ergo- og fysioterapitjenesten, men også at 
økningen i legeårsverk i 2012 er videreført i 2013. 
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Kommunehelsetjenesten - 2

 
 

Indikatoren for ergoterapeuter var nest lavest i ASSS, med 19 prosent under snitt i 2013 mot 16 
prosent under snittet i 2012. Indikatoren for de kommunale fysioterapeutene er fortsatt lavest i 
nettverket, og avvik fra snittet har økt fra 25 til 35 prosent.  
 

Antall legeårsverk er fortsatt 12 prosent høyere enn snittet for ASSS-nettverket, og nest høyest. 
Antall legekontakter per innbygger 80 år og eldre er på ASSS-snittet, mens legekontakter per pasient 
på fastlegelister var 13 prosent over ASSS-gjennomsnittet i 2013. 
 

Fredrikstad Kommune brukte 136 millioner kroner i nettoutgifter til hele kommunehelsetjenesten i 
2013. Det er 8,2 millioner kroner under gjennomsnittsnivå. Avviket fra gjennomsnittet er betydelig 
redusert, fra fjorårets rapport på 12,1 millioner kroner. 
 

 
Målekort 
 

Fokus-
område 

 
Kritisk suksessfaktor Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2014 2015 

Brukere/ 
kvalitet 

Tilpasse tjenester til 
brukernes behov 
 
 
 
 
 
Ferdigbehandlede 
pasienter blir ikke 
liggende på sykehus 
 
Antall sosialhjelps-
mottakere reduseres 
 
 

Avvik brukerhåndbok 13 

- Antall avvik botilbud og 
privatliv 

- Antall avvik pleie og omsorg 
tilpasset den enkelte bruker 
 

- Antall liggedøgn på sykehus 
for ferdigbehandlede pasienter 
 

- Mottakere av økonomisk 
sosialhjelp 

- Mottakere av økonomisk 
sosialhjelp 18-24 år 

- Deltakere i 
kvalifiseringsprogram (KVP) 

 

151 
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Fokus-
område 

 
Kritisk suksessfaktor Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2014 2015 

 
 
Medarbeiderne vet hva 
som forventes av dem 

 gjennom utfordrende  
 oppgaver  

-  Medarbeidernes opplevelse   
 av hva som forventes av dem 

 
 

4,53 

 
 

4,7 

 
 

4,7 

 
 

1-5 

 Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett - 4,0 0,0 0,0 % 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 

- Avvik - HMS 
- Avvik- Informasjonssikkerhet 
- Avvik-Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 
- Ubehandlede avvik over 14 

dager 

1 105 
894  
891 
75 
94 

852 
744  
650 
96 
0 

500 
50 

3 000 
100 

      0 

antall 
antall 
antall 
antall 
antall 

Note: 1) For medarbeiderundersøkelsen er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2013  
      og er innarbeidet som siste resultat. 

 
Det blir gjennomført brukerundersøkelser i løpet av 2014 overfor brukere i sykehjem og 
hjemmetjeneste, personer med utviklingshemming, personer med psykiske lidelser og brukere av 
fysio- og ergoterapitjenesten.  
 
 
Mål og strategier i planperioden 
 

Alle tjenesteområdene vektlegger tilbud om rehabilitering og opptrening, med formål å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse. 

 Ferdigstille ny rehabiliteringsplan i løpet av 2015 (opprinnelig 2014) som implementeres i alle 
deler av seksjonen. 

 Etablere felles forståelse av en rehabiliteringstankegang (fra “hjelpe” til “mestre”). 

 Etablere og implementere samhandlingsrutiner. Styrket tverrfaglig samhandling bidrar til at 
kompetansen brukes samordnet og målrettet.  

 Styrke samarbeidet med frivillige og pårørende.  

 Videreføre satsingen på velferdsteknologi, som skal gi brukerne tilgang til hjelpemidler som 
bidrar til trygghet og forenkler dagliglivets aktiviteter, med den konsekvens at innbyggerne kan 
bo lenger i eget hjem. Gjennomføring av valg, tilpassing og utprøving av velferdsteknologiske 
løsninger til hjemmeboende, i nært samarbeid med brukere og ansatte.  

 
Gi et godt og likeverdig tjenestetilbud til alle brukergrupper. 

 Ta i bruk og gjøre kjent nye tjenestebeskrivelser for alle kommunens helse- og 
velferdstjenester, som fastsettes tidlig i 2015.  

 Videreutvikle det nye tildelingskontoret, med vekt på redusert saksbehandlingstid og forenkling 
av den skriftlige kommunikasjonen med søkerne.  

 Sikre forsvarlige tjenester med riktig kvalitet til alle som trenger det, gjennom oppfølging av 
kvalitetssikringsprosjekt i seksjonen. Målsettingen med prosjektet er å etterprøve og forbedre 
rutiner, systemer og praksis, for å sikre forsvarlige tjenester til brukerne. Internkontroll og 
vurdering av risiko i den enkelte enhet vil vektlegges i arbeidet. Forebyggende tiltak og tidlig 
intervensjon prioriteres.  

 Videreføre og utvikle tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende, med 
tilrettelagte institusjonsplasser, dagtilbud, demensteam og pårørendeskole.  

 Styrke innsatsen overfor personer med rus- og psykiske lidelser ved blant annet utarbeiding av 
temaplan for rus- og psykisk helsearbeid, framskaffelse av flere boliger for målgruppen 
kombinert med et individuelt tilpasset tjenestetilbud, utvikling og forbedring av tjenestene med 
økt fokus på tilgjengelighet. 

 Videreføre arbeidet med nasjonal overdosestrategi, for å forebygge og redusere antall 
overdoser (dødsfall). 

 Oppfølging av tiltaksplanen Samlet mot vold i nære relasjoner – tiltaksplan for felles innsats i 
Fredrikstad 2012-2015. Vedlikeholde informasjonsmateriell og sikre kompetanseoppbygging. 
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Brukere har en boligsituasjon der de opplever trygghet og får nødvendig støtte og hjelp i hverdagen. 

 Gjennomføre mål og tiltak i programplan 2012-2015 og årlige aktivitetsplaner for Boligsosialt 
utviklingsprogram. 

 Gjennomføre tiltak i Boligsosial handlingsplan 2014-2017. 

 Medvirke til utvikling av gode samarbeidsrutiner og hensiktsmessig arbeidsfordeling innenfor 
det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

 Medvirke til utvikling og gjennomføring av samarbeidsprosjekter med øvrige BoSo-kommuner i 
Østfold. 

 Etablere flere botilbud til de mest sårbare brukergruppene, kombinert med et individuelt 
tilpasset tjenestetilbud i boligen. 

 Ferdigstille og ta i bruk nye botilbud i 2015. Det største enkelttiltaket er 64 nye 
sykehjemsplasser ved Østsiden sykehjem. 43 nye boliger til ulike brukergrupper, fordelt på tre 
tomteområder, prosjekteres og planlegges ferdigstilt i 2015/2016. 

 Utarbeide og gjennomføre en plan for rehabilitering og nybygg av institusjonsplasser for eldre 
og syke, for perioden 2015-2025.  

 Vurdere/etablere nye lokaler for hele eller deler av virksomheten ved Kiæråsen 
avlastningssenter. 

 Anskaffe tomt i sentrum til et framtidig sykehjem. 

 Prosjektering av fase 2 på Østsiden sykehjem med 32 plasser starter i 2015. 
 
Bidra til å bedre levekår og redusert sosial ulikhet. Bidra med å gi den enkelte mulighet til å leve 
selvstendig og fremme overgang til arbeid/utdanning og sosial inkludering.  

 Prioritere innsats overfor unge sosialhjelpsmottakere, herunder videreutvikling av 
Innsatsgjengen på NAV. 

 Oppfølging av tiltaksplan for å redusere antall inntektsfattige familier som lever av økonomisk 
sosialhjelp. 

 Styrke fokuset på utsatte barn og unge i NAV, herunder deltakelse i «Sjumilsteget», som rettes 
spesielt inn mot samordning, tidlig innsats av tjenester og medbestemmelse.  

 Målrettet bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) og videreutvikling av 
introduksjonsprogrammet, som en del av et helhetlig og samordnet tjenestetilbud for å styrke 
integrering og fremme overgang til arbeid og/eller utdanning.  

 Oppfølging av Temaplan mangfold og integrering i Fredrikstad 2011-2016.   
 
Følge opp intensjonene i samhandlingsreformen ved å sikre helthetlige og integrerte tjenester.  

 Etablering av «sømløse» tjenester i samhandlingen mellom kommunen og 
NAV/spesialisthelsetjenesten.  

 Videreføre samarbeidet med fastleger og spesialisthelsetjenesten om utvikling av 
tjenestetilbudet i øyeblikkelig-hjelp plassene/akuttavdelingen på helsehuset.  

 Igangsette samarbeidsprosjekter med Sykehuset Østfold HF om utvikling av LAR-team, av 
mottaks- og utredningsenhet for ROP-pasienter, og av tiltak for unge rusavhengige. 
 

Ha styrket det forebyggende arbeidet. 

 Videreutvikle frisklivssentral og lærings- og mestringssenter på helsehuset, med prioritering av 
tiltak for å redusere forekomst av såkalte livsstilssykdommer/ikke-smittsomme kroniske 
folkesykdommer, rusavhengighet, tobakksskader og psykisk uhelse.  

 Utvikle forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 Legge til rette for helseforebyggende og helsefremmende aktivitet for eldre, blant annet 
gjennom samarbeid med frivillige om etablering av et Eldres Hus på Holmen Eldresenter.   

 Seksjon helse og velferd tar et medansvar for folkehelsearbeidet og utfører viktige 
folkehelseoppgaver innen områder som arbeid, bolig, rus og inkludering. 

 
Ha en velorganisert og framtidsrettet drift innenfor vedtatte budsjettrammer.  

 Skape nødvendig økonomisk handlingsrom i planperioden (se nærmere beskrivelse under 
økonomi).  

 Videreføre arbeidet med å utvikle og implementere nye budsjetteringsrutiner basert på 
aktivitetsbasert finansieringsmodell (ABF). 

 Sikre samsvar mellom tjenestebehov og tjenestetildeling.  

 Ha avklarte og enhetlige tjenestestandarder, vedtakspraksis og bemanningsnormer. 
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 Føre en arbeidsgiverpolitikk basert på mål om heltidskultur. Videreføre arbeidet med innfasing 
av hele/store stillinger som norm for driften. Utvikle seksjonens nye ressursenheter.  

 Utvikle robuste fagmiljøer med rom for utvikling, innovasjon, og synergier i tjenestene. Arbeide 
systematisk med framtidsrettede kompetanseplaner i seksjonen.  

 Sikre godt lederskap på alle nivåer. Prioritere nærværsarbeid og utvikling av kultur for 
løsningsfokusert tilnærming i virksomhetene.  

 Utarbeide ny kommunedelplan for helse og velferd, som ferdigstilles ved årsskiftet 2015/16. I 
tillegg til å utdype verdier og mål i kommuneplanens samfunnsdel, skal den nye helse- og 
velferdsplanen mer spesifikt omhandle seksjonens mål og strategier for kommende 12-års 
periode. 

 
 
Økonomi 
 

Tall i tusen kroner  
(I 2015-kroner)

1 
2015 2016 2017 2018 

Vedtatt ramme 2014 1 575 207 1 575 207 1 575 207 1 575 207 

Netto endring i vedtatt handlingsplan 2014-2017 32 408 36 116 36 116 36 116 

Netto endring i vedtatt handlingsplan 2015-2018  103 206 206 206 

     

Rammeendringer 
    Generell rammereduksjon  -13 414 -13 074 -13 074 -13 074 

Eldres hus  800 800 800 800 

Ressurskrevende tjenester/brukervekst     10 000 10 000 10 000 10 000 

Inndekking av investering i nytt fellesvaskeri  
 

-2 500 -2 500 -2 500 

Sentralisering av plan- og økonomifunksjonen  -1 460 -1 460 -1 460 -1 460 

Andre rammeendringer  -340 -340 -340 

     

Endringer gjennom statsbudsjettet 
    Reversering medfinansiering – uttrekk (anslag)  -84 206 -84 206 -84 206 -84 206 

Uttrekk av medfinansiering pga. øyeblikkelig hjelp tilbud -1 320 -1 320  -1 320 -1 320 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - rettighetsfesting 4 453 4 453 4 453 4 453 

Styrking rus og psykiatri  2 890 2 890 2 890 2 890 

Andre endringer 199 199 199 199 

     

Vedtatt i Bystyret     

Ressurskrevende brukere - reversering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Styrking for opprettholdelse av tjenester 6 700 6 700 6 700 6 700 

Netto effektivisering/generell styrking -1 000    

Økte inntekter omsorgssentre -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 

APS-plasser på Nyvigra III 500 500 500 500 

Rusarbeid -2 146 -2 146 -2 146 -2 146 

     

Netto ramme 1 518 014 1 520 325 1 520 325 1 520 325 

Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er prisjustert med 3,0 prosent. 
 
 

Brutto og netto rammer 

Tall i tusen kroner Justert budsjett 2014
2)

 Budsjett 2015 
(I 2015-kroner)

1) Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Stab og fellestjenester (merknad)  167 451  123 747       43 704  105 271     141 066      -35 795  

Tildelingskontoret 133 148  144 586      -11 438     172 684     150 467       22 217 

Etat tjenester til funksjonshemmede 390 669  37 208     353 461     405 800       42 263    363 537 

Etat omsorgssentre 420 437  30 035     390 402     434 452      31 982     402 470  

Etat hjemmesykepleie  314 609  25 746  288 863     306 065       26 182     279 883  

Etat medisinske tjenester 201 159  42 766  158 393     221 791       50 652     171 139  

Friskliv og mestring 86 015  12 014  74 001  94 807      16 970       77 837  

Mat, vaskeri og praktisk bistand 91 189  32 835  58 354  92 098       33 075       59 023 

NAV 191 670  16 574  175 096     195 953      18 250    177 703  

Netto ramme 1 996 347  465 511  1 530 836  2 028 921     510 907  1 518 014  

Noter: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder eventuelle oppgaveendringer i 2014.  



 
 

 
  

Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Fredrikstad kommune 
Side 90 

 

 
Seksjon for helse og velferd har i 2015 en netto budsjettramme på 1,5 milliarder kroner, en nedgang 
fra 2014. Rammereduksjonen er knyttet til endringer som følge av forslag til statsbudsjett for 2015, 
totalt 78 millioner kroner. Reversering av kommunal medfinansiering av sykehusbehandling på 84,2 
millioner og kompensering for lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse utgjør de største 
endringene 
 
Rammen styrkes av Bystyret med 2,0 millioner kroner til andre formål. Inntektsbortfall som følge av 
endringer i tilskudd til ressurskrevende brukere (10 millioner kroner) reverseres. Innsparing 
effektivisering og stram økonomistyring økes til 3,8 millioner kroner. Vi øker også inntektsanslaget for 
omsorgssentrene med 1,7 millioner kroner. 
 
Statsbudsjettets reversering av innslagspunktet for ressurskrevende brukere utover lønnspris-
stigningen innebærer en styrking på 220 millioner kroner for kommunesektoren. I forhold til 
forutsetningene i Formannskapets innstilling til budsjett reduseres inntektsrisikoen i Seksjon for helse 
og omsorg med 10 millioner kroner. 
 
Samlet styrking og omdisponering på 6,7 millioner av Bystyret anbefales brukt til å reversere posten 
tilpassing av bemanning/drift i etat tjenester til funksjonshemmede (4,7 millioner kroner), opprettholde 
tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner (1 million kroner) samt opprettelse av ny stilling som 
fysio-/ergoterapeut (1 million kroner). 
 
Bystyret har vedtatt et ønske om å videreføre driften av Ny-Vigra III for å ivareta undervisnings-
tilbudet og for å sikre videre drift av APS-plassene om bord. I handlingsplan og budsjett er det ikke 
innarbeidet midler til dette (APS-plassene).  Det foreslås derfor at midlene 0,5 millioner kroner 
innarbeides i rammen til Seksjonen. Øremerking av rusarbeid medfører en trekk i Seksjonens 
rammer på 2,146 millioner kroner. Seksjonens ramme er til sammen trukket 9,646 millioner kroner 
hvor av 7,5 millioner kroner disponeres på bunnlinjen i 2015. 
 
Gjennom de siste årene har seksjonen blitt styrket som følge av befolkningsvekst, økt etterspørsel 
etter helse- og velferdstjenester, økt arbeidsledighet og generelle levekårsutfordringer. Behovene har 
imidlertid økt ytterligere. Midler avsatt i handlingsplanen som har vært tiltenkt drift av nye aktiviteter, 
inkludert drift av nytt sykehjem på Østsiden, er derfor allerede omdisponert til løpende driftsoppgaver.  
 

Samsvar mellom ambisjoner og finansieringsevne er avgjørende for det økonomiske 
handlingsrommet i planperioden. Økningen i antall driftede sykehjemsplasser fra 2017 utgjør den 
største økonomiske utfordringen i handlingsplanperioden. Utfordringen vil øke ytterligere når fase 2 
på Østsiden sykehjem forventes å være i drift fra 2019. For å nå de mål som er vedtatt i 
handlingsplan 2015-2018 har seksjonen behov for å skape et ytterligere økonomisk handlingsrom på 
fra 5 millioner kroner i 2015 opp til 44,6 millioner kroner i 2018. Implementering av nye 
tjenestebeskrivelser og enhetlig standard på tjenestene, effektiv driftsorganisering, forebygging og 
tidlig innsats, folkehelsearbeid, implementering av velferdsteknologi, og utvikling av moderne 
institusjonsbygg med stordriftsfordeler er viktige elementer i arbeidet med å oppnå dette. 
 

Bystyrets vedtak om rehabilitering av sykehjem er innarbeidet i handlingsplanperioden.  
 
I 2013-2014 har Seksjon for helse og velferd gjennomgått en betydelig omorganisering. Formålet 
med ny organisering var å sikre mer likeverdige tjenester til innbyggere i hele kommunen, mer 
robuste fagmiljøer med bedre utviklingsmuligheter, samt bedre ledelse, samordning og 
økonomistyring.  
 
I etterkant av selve omorganiseringen er det etablert såkalte ressursenheter i de tre største etatene. 
De ansatte i ressursenhetene skal arbeide fleksibelt på tvers av avdelings- og virksomhetsgrenser, 
og dekke behovet for arbeidskraft ved fravær i etatenes ordinære avdelinger. På denne måten vil 
mottakerne av etatenes tjenester møte en stabil og fast gruppe ansatte, og bruken av innleide vikarer 
vil reduseres betraktelig. I det omfang som dette nå gjennomføres i Fredrikstad, er det nybrottsarbeid 
som må følges tett.   
 
I 2014 er det gjennomført innsparingstiltak for til sammen 78,3 millioner kroner i Seksjon for helse og 
velferd, gjennom blant annet reduksjon i ledelse og administrasjon og reduserte grunnturnuser i 
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etatene. De nevnte omorganiserings- og innsparingstiltakene som er gjennomført de to siste årene 
omfatter til sammen store strukturer og svært mange ansatte og ledere. Det anses nå som nødvendig 
og viktig at driftssituasjonen får stabilisert seg, slik at ansatte, ledere og brukere blir trygge på sine 
nye rammer, og en får anledning til å se effekter av tiltakene og foreta nødvendige tilpasninger.  
 
Frivillige og ideelle aktører gir unike og verdifulle bidrag til det samlede helse- og velferdstilbudet i 
Fredrikstad. Frivillighet skaper verdier og møtesteder som vil være en viktig del av et framtidig tilbud. 
Fredrikstad kommune gir tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som drifter tiltak og/eller tilbud 
som bidrar til at kommunens innbyggere opplever helhetlige og gode helse- og velferdstjenester. 
Helse- og velferdsutvalget vedtok 24. august 2014 nye retningslinjer for tildeling av tilskudd til helse- 
og velferdsformål i Fredrikstad kommune. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og stimulere til 
nytenkning og utvikling av samhandling mellom kommunen og Fredrikstads frivillige og ideelle 
organisasjoner innen helse- og velferdsområdet. Det gjøres ved tildeling en skjønnsvurdering etter en 
prioriteringsliste basert på de mål og strategier som framkommer i kommunens handlingsplan for 
seksjon helse og velferd. Tilskuddet er videreført på 2014-nivå.  
 
Det er gjennom flere år arbeidet med å redusere omfanget av deltidsstillinger og etablere 
heltidskultur. Dette av hensyn til både ansatte, tjenestemottakere og arbeidsgiver. Erfaringer har vist 
at to forhold utmerker seg som vesentlige for å lykkes med overgang til en drift preget av heltid/store 
stillinger; innføring av såkalt virkelighetsbemanning og en jevn fordeling av helgearbeidet mellom 
medarbeiderne. I tråd med denne erkjennelsen, er det besluttet å opprette ressursenheter i 
seksjonens etater. Dette representerer en virkelighetsbemanning organisert på etatsnivå.  
  
For å komme et betydelig skritt nærmere heltidskultur og en drift som hovedsakelig baserer seg på 
fulle/store stillinger, anses det nødvendig å øke antallet helgetimer for ansatte i ordinært 
turnusarbeid. Det er beregnet at dersom alle ansatte i ordinært turnusarbeid utfører minimum 25 
timer arbeid i helg (lørdag og søndag) per måned, vil det være mulig å legge om driften i retning av 
store stillinger/heltid for alle som ønsker det.  
  
Som et ledd i heltidsarbeidet vedtok Administrasjonsutvalget våren 2014 å gjennomføre en 
prøveordning for frivillig økt helgearbeid i helse- og velferdsseksjonen mot ekstra økonomisk 
kompensasjon. Den gode oppslutningen om prøveordningen viser at mange ansatte er åpne for mer 
helgearbeid. En god del medarbeidere er også ansatt i stillinger med arbeid hver annen helg eller 
tilsvarende, eller i enheter med ulike varianter av langturnus. Erfaringene fra 2014 viser at en 
videreføring av prøveordningen vil utgjøre 7-8 millioner kroner i 2015. Dette er det ikke funnet rom for 
i budsjettet. Arbeidet for heltid bør videreføres gjennom å tilby mer helgearbeid både til nyansatte og 
andre, følge opp arbeidstidsordninger som tilrettelegger for store stillinger, videreutvikle 
ressursenhetene og arbeide for nasjonale grep som kan fremme måloppnåelsen. 
 
For å sikre større økonomisk robusthet i planperioden har det vært ønskelig å få etablert en 
driftsbuffer for behovs- og brukervekst, men dette er det så langt ikke funnet rom for. I forbindelse 
med det kartleggings-, utviklings- og forbedringsarbeidet som er igangsatt innenfor rus- og 
psykiatritjenestene er det forventet å avdekke et ytterligere ressursbehov som må dekkes inn 
gjennom effektivisering eller omprioriteringer. 
 
 
Omprioriteringer – innsparinger  
 

Rehabilitering av sykehjem 
I samsvar med handlingsplan 2015-2018, er det vedtatt å utnytte tidsvinduet mellom ferdigstilling av 
nytt Østsiden sykehjem i 2015 og starten på kraftig vekst i andelen av befolkningen på 80 år og over i 
2020. I tidsrommet foreslås det å rehabilitere og forbedre funksjonaliteten i enkelte av de 
eksisterende sykehjem (i første omgang Onsøyheimen og Smedbakken sykehjem).  
 
Oppstart av rehabiliteringsarbeidene vil være en viktig milepæl i arbeidet med å skape et tidsmessig 
og riktig dimensjonert framtidig sykehjemstilbud. Prosjektering av rehabilitering av Onsøyheimen er 
forventet igangsatt i mars/april 2015. Kapasitet til å koordinere og gjennomføre prosjekteringsarbeidet 
prioriteres i samarbeid med seksjon for regulering og teknisk drift. Det er avsatt 1 million kroner til 
prosjektering i 2015. Driftsutgifter for aktive sykehjemsplasser vil holdes omtrent på dagens nivå i 
2015 og 2016. 
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Driftsutgifter ved rehabilitering av sykehjem 

Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 

Nytt Østsiden sykehjem – 64 plasser  44 000 46 070 46 070 46 070 

Rehabilitering av Onsøyheimen – 68 plasser -44 000 -44 000   

Rehabilitering av Smedbakken – 27 plasser   -20 600 -20 600 

Sum rehabilitering /omdisponering av ressurser for sykehjem 0  2 070 25 470 25 470 

 
 
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

 Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 

Dagtilbud i nytt sykehjem Østsiden – 12 plasser  2 800 2 800 2 800 

Velferdsteknologi  1 800 2 600 2 300 2 300 
Flere brukere (funksjonshemmede) med behov for tjenester /drift 
av nye boliger  3 750 3 750 3 750 
Flere brukere innenfor rus-/ psykiatritjenesten og drift av boliger 
Bråten 4 700 7 000 7 000 7 000 

Drift av Traraveien 19  2 000 5 000 5 000 5 000 

Økt behov for juridisk kompetanse, plan- og utviklingsoppgaver 1 200 1 200 1 200 1 200 

Omstillingsmidler knyttet til rehabilitering av sykehjem  800 800 800 

Rehabilitering/omdisponering av ressurser for sykehjem  2 070 25 470 25 470 

Sum omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak 9 700 25 220 48 320 48 320 

 
I 2015 er det planlagt oppstart av nye aktiviteter for 9,7 millioner kroner, som øker i handlings-
planperioden til 48,3 millioner kroner i 2018. 
 
Omdisponering av ressurser innenfor rammen 
Det pågår fortsatt arbeid med innfasing og dimensjonering av de nye ressursenhetene i seksjonen. 
Det legges opp til en økning av faste årsverk i etatene som vil finansieres ved omdisponering av 
variable lønnskostnader til avlønning av fast ansatte i ressursenhetene. Til sammen er det 
omdisponert lønnsmidler (variable) på totalt 56,9 millioner kroner (30,7 prosent). Budsjettet for 
sykepengerefusjoner for 2015 er økt med 13,0 millioner kroner (18,0 prosent), basert på erfaringstall 
fra 2013 og 1. og 2. tertial 2014.  
 
Ressursenhetene i etat tjenester til funksjonshemmede, etat omsorgssentre og etat hjemmesykepleie 
er foreløpig dimensjonert med henholdsvis 56, 60 og 34 årsverk. Det vil bli gjennomført en løpende 
vurdering av om dimensjoneringen er riktig sett i forhold til behov og økonomi i den enkelte etat. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har endret refusjonsordningen mellom kommuner for utgifter til 
helse- og omsorgstjenester etter utskriving fra institusjon. Endringen tilsier mindre refusjon enn 
tidligere.    
 
NAV Fredrikstad startet i 2014 tiltaket «Innsatsgjengen», et kommunalt tiltak for aktivisering av 
sosialhjelpsmottakere som prioriteres videreført i 2015. Tiltaket finansieres ved omdisponering av 
midler innenfor rammen til økonomisk sosialhjelp. 
 
Fredrikstad kommune gir nå tjenester i nytt helsehus; akuttavdeling/behandlingssenger, legevakt, 
overgrepsmottak, feltpleie, base for rus- og psykiske helsetjenester samt habilitering og rehabilitering. 
Totalt har seksjonen 32 sengeplasser i helsehuset. Helårsdrift i 2015 gir en økning i budsjettet fra 
2014 til 2015 utover ordinær lønns- og prisvekst.  
 
Det er vedtatt å motta 105 flyktninger i 2015, hvorav 5 enslige barn og unge. Fredrikstad kommune 
mottar integreringstilskudd til flyktninger med bosetting under 5 år. Etter denne perioden bortfaller 
tilskuddet og aktiviteten må tilpasses i tråd med dette.  
 
I tråd med handlingsplan 2014-2017 er det prioritert flere innovasjons- og utviklingsoppgaver, og det 
er satt av ressurser til brukere med behov for tjenester i bolig. I løpet av handlingsplanperioden er det 
innarbeidet drift av 50 nye boliger med bemanning til brukere innenfor ulike brukergrupper.  
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Behov for tilpassing – innsparingstiltak 

Vedtatt ramme innebærer et innsparingskrav for seksjonen på 5 millioner i 2015, som øker til 44,6 
millioner kroner i 2018.   
 
Implementering av velferdsteknologi er et prioritert område som vil gi bedre kvalitet og større 
kapasitet, og forventes å ha tids- og kostnadsbesparende effekter.  
 
Det vil primo 2015 legges fram en sak om tjenestebeskrivelser til politisk behandling, som beskriver 
standard og tjenestenivå i seksjon for helse og velferd. Dette skal bidra til at kommunen gir riktige og 
likeverdige tjenester med god kvalitet og forsvarlig standard til den enkelte bruker.  
 
Seksjonen har fra 2012 brukt betydelige økonomiske ressurser til medfinansiering av 
sykehusbehandling. Når den kommunale medfinansieringen bortfaller, gir dette seksjonen et lite 
handlingsrom til å dekke avviket mellom foreslått rammereduksjon på 13,4 millioner kroner og 
rammestyrkingen på 10 millioner kroner, totalt 3,4 millioner kroner.  
 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter  
Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 Konsekvenser/kommentarer  

Reduserte matvarekostnader, økt 
salg og effektivisering av 
transporttjenesten i mat, vaskeri og 
praktisk bistand.  

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Mer kostnadseffektiv drift.  

Effektivisering og stram 
økonomistyring i seksjonen. 

-3 800 -3 800 -3 800 -3 800 

Videreføring av arbeid med 
revurdering av vedtak og 
utvikling/effektivisering i 
tjenestene.  
Mer kostnadseffektiv drift. 

Ytterligere salderingsbehov i 
planperioden 

 -16 520 -39 620 -39 620 
 

Sum i anslåtte beløp -5 000 -21 520 -44 620 -44 620   

 
 
Investeringer 
 

Tall i millioner kroner   2015     2016     2017     2018   

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

Nytt sykehjem 161 bevilget per 
2013 – total 232 63,0 77,5 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utvidelse fase 2 Østsiden 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 69,0 50,8 18,2 

Velferdsteknologi 10,9 0,0 10,9 8,0 0,0 8,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 

Sansehage Rolvsøy sykehjem 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vaskeri 25,1 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utstyr omsorg HOV 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Rehab. Onsøyheimen (anslag) 5,0 0,0 5,0 49,7 30,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehab. Smedbakken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 42,1 33,8 8,4 
Personalbase bofellesskap (tidl. 
Rekustadåsen) 0,0 0,0 0,0 7,9 1,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rehab. personalbase Gamle 
Kirkevei 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 109,0 78,0 31,0 70,1 31,6 38,5 69,5 0,0 69,5 118,6 84,5 34,1 

Note: Rehabilitering av sykehjem og Østsiden sykehjem fase II er prisjustert. 

 
Østsiden sykehjem ferdigstilles i 2015 og resterende investering er innarbeidet i investeringsplan for 
2015 med en kostnad på 63,0 millioner kroner og med et tilskudd på 77,5 millioner kroner fra 
Husbanken. 
 
Fase 2 på nye Østsiden sykehjem (32 plasser) er foreløpig beregnet til totalt 110 millioner kroner, av 
dette vil omtrent 35 millioner kroner utgjøre tilskudd fra Husbanken. I revidert handlingsplan 2015-
2018 legges det foreløpig opp til en noe raskere framdrift og det settes av investeringsmidler i 
perioden 2016-2018. Bystyret legger inn prosjekteringsmidler på 1,0 millioner til fase 2 på Østsiden 
sykehjem i 2015 for å sikre framdriften i prosjektet. 
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Et kostnadsoverslag for rehabilitering av sykehjem er estimert til 116,8 millioner kroner i 
handlingsplanperioden, av dette vil tilskudd fra Husbanken utgjøre 64 millioner kroner. Dette er et 
grovt estimat basert på en mulighetsstudie gjennomført våren 2014. Et oppdatert kostnadsoverslag 
vil foreligge etter en prosjekteringsfase i 2015.  
 
Ved rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger kan kommunen søke om tilskudd fra Husbanken. 
Dagens investeringstilskudd fra Husbanken er på henholdsvis 45 prosent av prosjektkostnadene for 
omsorgsboliger, begrenset til 1,3 millioner kroner per enhet, og 55 prosent av prosjektkostnadene for 
sykehjem, begrenset til 1,6 millioner kroner per plass. Ved ombygging/rehabilitering settes 
maksimumstilskuddet vanligvis noe lavere enn tilskudd ved nybygging. I tilfeller hvor samfunnsnytten 
av en ombygging/utbedring er særlig stor til tross for høye kostnader, kan det gis maksimumstilskudd 
som ved nybygging. 
 
Seksjonen viderefører en satsing på implementering og bruk av velferdsteknologi, og det prioriteres 
utstyr til omsorg/sykehjem inkludert ovner til sentralkjøkkenet.  
 
Avlastningstilbudet til funksjonshemmede barn ved Kiæråsen avlastningssenter har vist seg å være 
svært trangbodd. I tillegg har Kiæråsen barnehage plassutfordringer. Det arbeides med å finne 
alternative løsninger for dette tilbudet.  Forsinkelser i utbygging av planlagte boliger til personer med 
funksjonshemming som blir 18 år medfører behov for en mellomløsning. Det er avsatt 4,6 millioner 
kroner til brannsikrings- og endringstiltak ved tidligere Begby dagsenter som alternativ løsning i 2015, 
i investeringsbudsjettet til seksjon for regulering og teknisk drift. Utbedringstiltakene på Begby vil 
legge til rette for permanent bruk av bygningene til liknende tiltak i årene framover.  
 
I september vedtok Bystyret i sak 14/87 bygging av et nytt fellesvaskeri. En samlet vaskeritjeneste, i 
nye lokaler og med større maskiner, gir en betydelig effektivisering av driften. Låneopptaket på 25,1 
millioner kroner, med nedbetaling over 15 år, til investering i nytt bygg og maskinutstyr, vil kunne 
inndekkes ved reduksjon i virksomhetens årlige rammer tilsvarende kapitalkostnaden på 2,2 millioner 
kroner. 
 
På Rolvsøy sykehjem planlegges det å etablere en sansehage. Investeringen beløper seg til cirka 1,5 
million kroner. Tiltaket finansieres av gavemidler på 1,0 million kroner og tilskudd fra Husbanken på 
0,5 million kroner. 
 

I perioden framover er det planlagt store investeringer med utgangspunkt i boligsosial handlingsplan 
2014-2017. Planen omhandler både tiltak for utbygging av boliger og for tjenester knyttet til boligene.  
 
Målet er at kommunen til en hver tid skal ha en mest mulig tilstrekkelig, egnet og fleksibel 
boligportefølje tilgjengelig for innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære 
boligmarkedet. 
 
For investeringsoversikt for boliger relatert til boligsosial handlingsplan henvises det til kapittel for 
seksjon for regulering og teknisk drift.  
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Betaling for hjemmetjenester er foreslått økt noe utover pris- og lønnsvekst per time, mens 
maksimal sats per måned er opprettholdt.  
 
Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det 
maksimale tak for egenbetalingen er foreslått til 39 000 kroner per måned, som tilsvarer en 
økning på 11 prosent i forhold til 2014. Økningen skyldes i hovedsak at beløpet ikke har 
vært prisjustert siden 2011.  
 
Egenbetalingen ved dagsenter for eldre er foreslått økt noe utover pris- og lønnsvekst. For 
opphold, frokost, middag og kaffe er prisen foreslått økt med 11 kroner per dag. 
Egenbetaling for opphold, middag og kaffe er foreslått økt med 10 kroner per dag. 
 
 

Andre egenbetalinger og gebyrer er justert i samsvar med pris- og lønnsvekst. 
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SEKSJON FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSUTVIKLING 
 
Kjerneoppgaver  
 

Seksjonen omfatter en rekke funksjoner som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon i 
hele organisasjonen og ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse. 
Hovedområdene er: 

 Lønn og personaladministrasjon, arbeidsgiverpolitikk 

 HMS og bedriftshelsetjeneste 

 Kommunearkiv 

 Drift og utvikling av IT-systemer/-base 

 Førstelinje for kommunens virksomheter og yte frontservice til brukere, innbyggere, næringsliv og 
tilreisende 

 Eksterne og interne felles informasjonstiltak for hele kommunen, samt veiledning og 
produksjonsbistand 

 Kommuneovergripende innkjøpsavtaler 

 Innkreving av skatt og kommunale krav samt kontrollere, informere og veilede arbeidsgivere og 
skatteytere 

 Utfakturering innen helse-/velferdstjenester og oppvekst  

 Regnskap, finansforvaltning, budsjett og økonomiforvaltning 

 Utredning og planarbeid, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse 

 Utredning av juridiske spørsmål, råd og veiledning, forhandlinger, prosedyre (herunder barnevern) 
og opplæring 

 Beredskapsarbeid 

 Saksbehandling og kontroll i forhold til alkoholloven. 
 
Seksjonen har samarbeid med Hvaler kommune innenfor flere områder som for eksempel HMS- og 
bedriftshelsetjenester, 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 11 avdelinger med ulike tjenesteområder. Organisasjonsmessig ligger politisk 
ledelse, rådmannen og brukerombudet 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 
 

Ny IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv) er underskrevet med virkning fra 1. juli 2014. Avtalen 
innebærer endrede finansieringsordninger for bedriftshelsetjenesten og for kommunens 
nærværssatsning.  
 
 
Prioriterte områder/utfordringer i planperioden 
 

Seksjonen har fem strategiske satsningsområder for handlingsplanperioden: 

 Økonomi, kontroll og styring 

 Omdømmebygging og kommunikasjon 

 Integrerte og helhetlige elektroniske løsninger  

 Innovativ tjenesteyting 

 Organisasjonsutvikling og lederstøtte 
 
Seksjonen skal også sørge for utredning og tilrettelegge for den videre prosessen i forbindelse med 
kommunereformen i samarbeid med andre seksjoner.  
 
En eventuell statliggjøring av Kemnerkontoret vil kreve en spesiell oppfølging av ansatte i 
overgangsfasen. 
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Bystyret støtter seg i hovedsak til de vurderingene rådmannen har gjort innenfor seksjonen.  
 
Det vil bli fremmet egen sak for Bystyret om et særskilt omdømmeprosjekt for Fredrikstadsamfunnet 
som forutsettes gjennomført i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening. Vi ønsker likevel å 
klargjøre at profilering og omdømmebygging for Fredrikstad er viktig for Bystyret. Vi ønsker å styrke 
bemanningen i personalavdelingen som anses som et viktig virkemiddel i denne sammenheng og 
setter av 0,3 millioner kroner til det. 
 
Bystyret mener at velferdsarrangement for de ansatte og pensjonister bør gjeninnføres. Det settes av 
0,4 millioner til formålet. 
 
 
Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Utviklingen i seksjonen følger i stor grad utviklingen i resten av organisasjonen. 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. Dette gjelder for eksempel arbeidet med heltidskultur, økt nærvær, 
inkludering av personer med redusert funksjonsevne med mer. 
 

 
Historikk/status 

2010 2011 2012 2013 

Antall lønns- og trekkoppgaver
1)

 11 057 11 226 11 162 11 128 

Antall rammeavtaler 105 110 103 106 

E-fakturaavtaler (utgående) 8 695 9 593 11 892 13 587 

Antall inngående fakturaer 
2)

 111 067 104 036 107 774 103 770 

- herav elektroniske fakturaer 35 648 44 782 .. 57 074 

Antall registrerte dokumenter ved Fredrikstad byarkiv 53 089 80 234 90 772 146 499 

Antall helsekontakter (HMS avd) 2 174 3 930 3 680 2 735 

Antall periferutstyrs- enheter 
 
(IT-avd)

 3)
 8 284 8 740 9 014 10 048 

Antall CRM meldinger
4) 

36 638 24 176 29 111 27 127 

Note: 1)   Statistikk fra Lønnsavdelingen inneholder data fra Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Fredrikstad Museum   
     Fredrikstad kirkelige fellesråd og Hvaler menighetsråd. 

2)   Inkluderer også Hvaler kommune. Hvaler startet med e-faktura i oktober 2010. 
3)   Inkluderer også Hvaler kommune. Antallet er inkludert elev pc´er. 
4)   CRM (Citizen relation management) er et kundebehandlerprogram hvor henvendelser til Servicetorget registreres. 

 
Økningen i antall registrerte dokumenter ved Fredrikstad byarkiv skyldes sentralisering av 
arkivfunksjonen og innføring av fullelektronisk arkiv. Fra 2013 ble arkivfunksjonen i alle virksomheter i 
Fredrikstad kommune sentralisert, noen med delårsvirkning. Antallet forsetter å øke og det vil bli opp 
mot 200 000 registrerte dokumenter i 2014. 
 
HMS-avdelingen har hatt en nedgang i antall helsekontakter (lovpålagt og ikke lovpålagt kontakt med 
HMS-avdelingens lege og sykepleier). Dette skyldes at vaksinasjonsprosjektet ble avsluttet i 2013. 
Dette er kun en del av HMS-avdelingens tjenester og det jobbes videre med å finne mer/annen 
statistikk som fanger opp mer av avdelingens tjenesteproduksjon. 
 
Økningen i datateknisk utstyr som driftes av IT-avdelingen gjelder spesielt trådløse enheter. 
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Sammenligninger/nøkkeltall 
 

Netto driftsutgifter administrasjon. Avvik fra beregnet utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet, korrigert for 
forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger. 

 
 
I figuren over ser vi hvor store netto driftsutgifter ASSS-kommunene hadde på administrasjon 
sammenliknet med beregnet utgiftsbehov per innbygger korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og 
arbeidsgiveravgift.  
 
Oslo kommune har i 2013 foretatt en gjennomgang av kommunens funksjonsbruk i regnskapet for å 
henføre ressursbruken til respektive tjenestefunksjoner i tråd med rapporteringsveilederen i 
KOSTRA. Dette har redusert Oslo kommunes netto driftsutgifter i 2013 til administrasjon og 
omleggingen har isolert sett redusert landssnittet med over 300 kroner per innbygger. Siden 
Fredrikstad kommune ikke har redusert sine administrasjonsutgifter like mye som reduksjonene i 
landssnittet, ser det i grafen ut som om Fredrikstad har en økning i netto driftsutgifter til 
administrasjon i forhold til landsgjennomsnittet. Tabellen under viser at Fredrikstad isolert sett har en 
reduksjon i netto driftsresultater til administrasjon fra 2012 til 2013. 
 
KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. pr innb. i kr administrasjon 2 181 2 383 2 260 2 512 2 510 2 303 2 393 

Netto driftsutg. pr innb. i kr politisk styring 252 191 200 151 275 275 291 

Tallene i tabellen gjelder all administrasjon og politisk styring i Fredrikstad kommune og ikke bare 
Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. 
 
Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger for Fredrikstad kommune er redusert og ligger 
lavere enn snittet for ASSS. Snittet for ASSS er her beregnet uten Oslo og Fredrikstad kommune. 
Administrative ressurser er et av de vanskeligste områdene for sammenligning siden organiseringen 
av oppgaver kan påvirke grunnlagstallene. I ASSS-samarbeidet har det vært et prioritert fokus på 
dette med sikte på forbedring og utvikling av sammenlikningsgrunnlaget mellom kommunene.  
 
Når flere oppgaver sentraliseres og overføres til Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling, 
medfører dette isolert sett økte kostnader i seksjonen. Sentralisering av oppgaver gjøres etter en 
kost/nytte vurdering slik at sentralisering totalt sett innebærer er fornuftig bruk av felles ressurser.  
Eksempler på dette er overordnet beredskapsleder for hele kommunen hvor en ny stilling er lagt til 
seksjonen fra 2013. I 2014 er personalfunksjonen og plan- og økonomifunksjonen også sentralisert 
og overført til Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. 
 
Netto 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 netto driftsutgifter til 
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politisk styring per innbygger. Kommune og fylkestingsvalg koster mer enn stortingsvalg, fordi det har 
vært sendt ut partilister til alle husstander i forkant av valget. 
 
 
Målekort 
 

Fokus-
område 

 
Kritisk suksessfaktor Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål   
Skala 

2014 2015 

 

Serviceinnstilte 
medarbeidere 

- Andel av befolkningen som 
er godt eller meget godt 
fornøyd med frontservice 
 

- Ventetid på telefonen: 
- Andel som får svar innen 

60 sekunder 
- Andel som får svar innen 

120 sekunder 

 
91 
 
 
 

90 
 

97 

 
95 
 
 
 

60 
 

99 

 
95 

 
 
 

90 
 

97 
 

 
% 
 
 
 

% 
 

% 

 
Effektiv innkjøps- 
funksjon 
 

- Andel e-faktura (inngående) 
ift alle fakturaer 

 

55 65 65 % 
 

Brukere / 
kvalitet 

Effektiv regnskaps- 
funksjon 
 

- Antall e-faktura (utgående) 
avtaler 

 

13 587 13 500 
 

15 000 antall 
 
 

 
Effektiv og god 
skatteoppkrever- 
funksjon 

- Skattedirektoratets 
resultatkrav på skatteartene 
(restanse) 

 
3,46 

 
4,0 

 
3,5 

 
% 
 

 

 - Skattedirektoratets 
resultatkrav på 
arbeidsgiverkontrollen  

 

5,0 5,0 5,0 % 
 

 
Effektiv og god 
kommunal innfordring 
 

- Innfordring av kommunale 
krav (restanse) 

1,81 2,50 2,3 % 

Med-
arbeidere

1) 

Godt arbeidsmiljø 
 

- Medarbeidertilfredshet 
- Gjennomførte 

medarbeidersamtaler  
- Inngåtte lederavtaler   

4,38 
.. 
 

 .. 

4,5 
.. 
 

.. 

4,5 
100 

 
100 

1-5 
% 
 

% 

Økt tilstedeværelse - Nærvær 93,9 95,0 95,0 % 

 
 

- Medarbeidernes opplevelse 
av hjelp og støtte på jobben 

 

4,62 4,7 4,7 1-5 
 

Læring og utvikling 
 

- Medarbeidernes opplevelse 
av læring og utvikling 
gjennom utfordrende 
oppgaver 

4,32 4,4 4,4 1-5 
 

Medarbeiderne vet hva 
som forventes av dem 

- Medarbeidernes opplevelse 
av hva som forventes av 
dem    

4,77 4,8 4,8 1-5 

Økonomi 

God økonomistyring  - Avvik budsjett i %  2,2 0,0 0,0 % 

Stabil finansforvaltning 
 

- Avkastning langsiktig 
likviditet 
 

- Avkasting kortsiktig  
likviditet 

5,3 
 
 

2,8 

Bankrente 
+1,0 

 
NIBOR 
3 mnd 

Bankrente 
+1,0 

 
NIBOR 
3 mnd 

% 
 
 

% 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 

- Avvik- HMS 
- Avvik- Informasjonssikkerhet 
- Avvik- Tjenestekvalitet 
- Forbedringsforslag 
- Ubehandlede avvik over 14 

dager 

4 
8 
20 
11 
0 
 

12 
12 
12 
20 

    0 

12 
12 
12 
20 
0 

antall 
antall 
antall 
antall 
antall 

Note:  1) For medarbeiderundersøkelsen er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2013  
    og er innarbeidet som siste resultat. 

 2) Den langsiktige målsettingen i vedtatt finansreglement er 1,7 prosent utover risikofri bankrente.  
    Målsettingen i målekortet (budsjettet) er 1 prosent på grunn av lavere aksjeandel enn forutsatt i reglementet. 
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Mål og strategier i planperioden 
 

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for 
ledelsesoppgaver (økonomistyring, arbeidsgiverstrategi, HMS, likestilling og informasjon/ 
brukermedvirkning) i kommunen. Seksjonens mål og strategier for ledelsesoppgaver er 
sammenfallende med de mål og strategier som gjelder alle virksomheter i Fredrikstad kommune. 
 
Innovativ tjenesteyting 
 

Seksjonens hovedmål er at den skal oppleves som en kompetent og nytenkende stabs- og 
støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse og for de tjenesteytende enhetene. Samtidig er det 
et viktig mål og utvikle effektive tjenester av god kvalitet ved bruk av moderne og effektive løsninger 
både til interne og eksterne brukere. 
 
 
Økonomi, kontroll og styring 
 

Fredrikstad kommune skal ha god styring og kontroll over de samlede ressurser. 

 Utvikle et godt styringssystem slik at det blir et effektivt verktøy for alle ledernivåer. 

 Tettere oppfølging ut i organisasjonen. 

 Øke kompetansen på analysearbeid. 

 Bedre lederforankring, koordinering og planlegging av anskaffelser. 

 Innkjøpsreglementet revideres i henhold til bystyrets vedtak når det gjelder krav til tilbydere om 
å ha lærlinger i sine bedrifter. 

 Sikre kommunes inntekter gjennom blant annet innfordring av skatt og kommunale krav, 
egenandel for barnehage, skolefritidsordning og institusjon. 

 
Omdømmebygging og kommunikasjon 
 

Fredrikstad kommune skal oppleves som en attraktiv kommune med et godt omdømme. 

 Være tydelig på kommunikasjon og omdømme. 

 Systemutvikling i forhold til de løsningene vi har og ta i bruk nye løsninger i forhold til 
kommunikasjon internt og eksternt. 

 
Integrerte og helhetlige elektroniske løsninger 
 

Fredrikstad kommune skal ligge i front og benytte moderne elektroniske løsninger som interne og 
eksterne verktøy i tjenesteproduksjonen. 

 Tilby tjenester elektronisk der det er hensiktsmessig som gir brukere både internt og eksternt 
en enklere hverdag. 

 
Organisasjonsutvikling 
 

Fredrikstad er en helsefremmende arbeidsplass med gode ledere, og ansvarlige, myndiggjorte og 
kompetente medarbeidere i et mangfoldig arbeidsmiljø. Fredrikstad kommune er en attraktiv 
arbeidsgiver. 

 Gjennomføre tiltak og mål i IA-avtalens handlingsplan. 

 Gjennomføre prioriterte tiltak innen livsfase- seniorpolitikk. 

 Videreutvikle felles plattform for god og effektiv ledelse. 

 Være innovativ, videreutvikle og følge opp kommunens systematiske HMS-arbeid. 

 Tilrettelegge for en forsvarlig omstilling for de som har behov for andre arbeidsoppgaver eller 
blir overtallige. 

 Jobbe for økt nærvær. 

 Stabilitet i bemanningen og kompetansemobilisering (utvikling og bruk av medarbeidernes 
potensiale). Fredrikstad kommune har aktive, reflekterte og ansvarlige medarbeidere med høy 
etisk bevissthet. 

 Alle medarbeidere i Fredrikstad kommune benytter en løsningsfokusert tilnærming i sitt daglige 

arbeid. 

 Tilrettelegge for å følge «Plan for lærlingeordningen 2012-2015». 

 Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad samfunnet gjenspeiles 
blant kommunens ansatte. 
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 Kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til 
ansettelse, lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring. 

 
 
Andre faglige mål 

 Videreutvikle kommunens beredskapssystem. 

 Tilrettelegge for at all dokumentasjon blir journalført, arkivert og gjort tilgjengelig for nåtid og 
ettertid. 

 Utvikle sekretariatsfunksjonen (utvalgssekretærer) i Fredrikstad kommune. 
 
 
Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2015-kroner)

1)
 2015 2016 2017 2018 

Vedtatt ramme 2014 169 426  169 426   169 426  169 426  

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 3 437  730  3 646  3 646  

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018     515  515  -2 359  

     

Rammeendringer 

    Sentralisering av plan- og økonomifunksjonen  4 985 4 985 4 985 4 985 

Skanning av dokumenter for Barnevern og PPT (Byarkivet) 230 230 230 230 

     

Endringer gjennom statsbudsjettet     

Endring av ansvar for produksjon og utsending av valgkort -268  -268  

     

Innsparingstiltak/økte inntekter for:     

Generell rammereduksjon -1 723 -1 723 -1 723 -1 723 

     

Vedtatt i Bystyret     

Rammestyrkning 700 700 700 700 

     

Netto ramme 176 787 174 863 177 511 174 905 

Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 

 
Vedtatte endringer i handlingsplan 2014-2017 er knyttet til sentralisering av personalfunksjonen, 
overføring av oppgaver knyttet til Fredrikstad byarkiv, og styrking med en stilling til utvikling og 
programmering av kommunens styringssystemer. 
 
Endringene i vedtatt handlingsplan 2015-5018 er knyttet til styrking av økonomifunksjonen og 
endringer i forbindelse med valg hvor det er avsatt ekstra ressurser annet hvert år for gjennomføring 
av valget.  
 
Økonomifunksjonen i Fredrikstad kommune ble sentralisert fra 1. september 2014. Ressurser 
tilsvarende 7 årsverk overføres fra de øvrige seksjonene med helårsvirkning fra 2015. Det er også en 
rammeoverføring til byarkivet fra Seksjon for utdanning og oppvekst til skanning av dokumenter for 
barnevern og PPT.  
 
Det er avsatt 1,2 millioner kroner til formannskapets disposisjonskonto. 
 
Det er usikkerhet knyttet til inntektene som følge av den nye IA-avtalen som ble undertegnet i 2014. 
Avtalen innebærer endrede finansieringsordninger for bedriftshelsetjenesten og for kommunens 
nærværssatsning. Krav om tilstedeværelse fra bedriftshelsetjenesten på dialogmøte 1 er utgått og 
dette medfører reduserte inntekter for seksjonen. Samtidig styrker regjeringen satsningen på 
forebygging og tilretteleggingsarbeid på arbeidsplassen. Sykefraværet skal ned, flere skal tilbake i 
arbeid og flere skal få muligheten til å stå lenger i arbeid.  
 
Bystyret styrker rammen til Økonomi og organisasjonsutvikling styrkes med 0,7 millioner kroner 
fordelt på bemanning i personalavdelingen til profilering og omdømmebygging (0,3 million kroner) og 
velferdstiltak for de ansatte og pensjonister med (0,4 million kroner). 
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Brutto rammer 

Tall i tusen kroner 
(I 2015-kroner)

1) 
Justert budsjett 

2014
2) 

Budsjett 
2015 

Brutto utgifter 223 668 228 684 

Brutto inntekter 52 210 51 897 

Netto ramme 171 456 176 787 

Noter: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 
   2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder eventuelle oppgaveendringer i 2014 som for eksempel  
           sentralisering av plan- og økonomifunksjonen og vedtak knyttet til formannskapets disposisjonskonto.  

 
 
Omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 
I handlingsplan 2015-2018 ble det vedtatt en innsparing på 0,8 millioner kroner i 2015 for seksjonen. 
Dette er ikke synlig i tabellen over da seksjonen samtidig ble styrket med tilsvarende beløp til ett 
årsverk i Plan- og økonomiavdelingen. For øvrig er det gjort noen interne omprioriteringer innenfor 
seksjonen for å sikre at alle avdelinger har realistiske budsjetter. Salderingen er blant annet tatt ved å 
justere inntektsnivået til et realistisk nivå, spesielt knyttet til sykelønnsrefusjoner fra NAV. Enkelte 
avdelinger vil også ha ubesatte stillinger deler av året som vil gi innsparing på kort sikt. Utover dette 
fikk seksjonen en ytterligere saldering på overkant av 1,7 millioner kroner hovedsakelig som følge av 
endringer i statsbudsjettet i forhold til tildelt ramme fra juni i år. Dette foreslås tatt på følgende måte: 
 
 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
Tall i tusen kroner 2015 2016 2017 2018 Konsekvenser/kommentarer  

Profilering -300 -300 -300 -300 
Det vil være mindre rom for profilering og 
omdømmebygging. 

Innsparing driftsutgifter -533 -533 -533 -533 

Effektivisering på nettverk og infrastruktur. 
Brukerombud og kommuneledelsen reduserer 
også noe på generelle driftsutgifter. I tillegg er 
honorarsatsen for kommunerevisjonen redusert 
med 4,1 prosent. Jmfr sak 14/28 i 
Kontrollutvalget. 

Ubesatte stilling deler av 
året 

-340 -340 -340 -340 
Flere avdelinger vil ha ubesatte stillinger deler av 
året. 

Omstilling individuelle 
tiltak 

-400 -400 -400 -400 
Erfaring fra de siste års regnskap tilsier at det er 
reduserte utgifter i forbindelse med omstilling for 
individuelle tiltak. 

Reduserte 
pensjonsutgifter politikere 

-150 -150 -150 -150 
Pensjonssatsen til politikere ble endret i slutten 
av 2013. Dette har medført reduserte 
pensjonsutgifter. Rammen reduseres fra 2015. 

Sum i anslåtte beløp -1 723 -1 723 -1 723 -1 723   

 
 
Investeringer  
 

Tall i millioner kroner   2015     2016     2017     2018   

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

Sentrale IT-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 

Egent 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 
Strømaggregat- beredskap/ 
Nedre Glomma ROS. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 6,1 11,1 0,0 11,1 6,1 0,0 6,1 

 
De sentrale IT-investeringene og investeringer i eget nettverk er i henhold til vedtatt handlingsplan 
2015-2018. Kommunen er i vekst og stadig flere ansatte får tilgang til kommunens datasystemer. 
Dette krever økt kapasitet av kommunens servere.  
 
Bystyret avsetter 5 millioner kroner i planperioden til anskaffelser knyttet til strømavbrudd under 
«Ressurser til beredskap og Nedre Glomma ROS-analyse» 
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Egenbetalinger og gebyrer 
 

Innfordringskostnadene 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. 
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FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD  
 
Kjerneoppgaver 
 

Kjerneoppgavene til Fredrikstad kirkelige fellesråd omfatter:  

 Forvalte kirkebygg, herunder fredede og verneverdige bygninger 

 Kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd  

 Ansvaret for å ivareta samfunnets oppgaver med gravferdstjenester og kremasjon 

 Barne- og ungdomsarbeid, flerkultur, diakoni og omsorgsarbeid 

 Kirkemusikk – kirkelig kulturarbeid 

 Forkynnelse av evangeliet i gudstjenester og andre sammenhenger 
 
 

Organisering 
 

Fredrikstad kirkelige fellesråd er en egen selvstendig virksomhet bestående av 10 menigheter, og er 
ansvarlig for den forvaltningsmessige driften av kirken og kirkegårdene. Fellesrådet er arbeidsgiver 
for alle lokalt kirkelig ansatte og ivaretar kontakten med Fredrikstad kommune, og støtter opp om 
menighetsrådenes arbeid. Fellesrådet koordinerer det kirkelige arbeidet i kommunen, mens 
menighetsrådene er ansvarlige for det lokale kirkelige arbeidet. 
 
 
Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

Endringene i relasjonen mellom kirke og stat vil også påvirke kirken lokalt. Dette kan endre noe på 
organiseringen lokalt. Det arbeides nå med den framtidige organiseringen av kirken i den hensikt å 
etablere større enheter og at prester og øvrige kirkelige ansatte får felles arbeidsgiver.  
 
NOU 2014:2 omhandler betaling for kremasjon, gravlegging og feste av grav. Utredningen foreslår 
endringer som vil få betydning for inntektene i gravferdsforvaltningen ved at alle får rett til fri grav i 20 
år, leie av grav kan ikke kreves for lenger periode enn 5 år og det kan ikke tas betaling for gravferd 
for folk utenfor kommunen. Dersom dette vedtas vil det ikke få betydning i 2015, men mest 
sannsynlig i løpet av planperioden. 
 
 
Prioriterte områder/utfordringer i planperioden 
 

Det er en utfordring å sette av tilstrekkelige midler til forebyggende og verdibevarende vedlikehold av 
kirke- og kapellbygg for å hindre ytterligere forfall og etterslep på vedlikehold. Fredrikstad har store 
verneverdige kirkebygninger som det er viktig å ta vare på. Mye godt arbeid er allerede gjort de siste 
årene. 
 
Det er behov for oppgradering av Onsøy menighetskontor og Østre Fredrikstad menighetskontor. 
Kirken leier lokaler av kommunen på disse stedene. Her bør tiltak iverksettes snarest for å få 
lokalene opp på et minimumsnivå i henhold til dagens standard. 
 
Det er en målsetning å stryke det diakonale arbeidet i planperioden ved å opprette en diakonstilling i 
tillegg til de fire som er i dag. Det søkes om 50 prosent statlig finansiering. 
 
Innenfor trosopplæring 0-18 år satses det på videre utvikling med økt involvering av frivillige og 
egenfinansierte prosjekter i menighetene. 
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Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

 Historikk/Status 
 2010 2011 2012 2013 

Andel døpte i % av fødte  66,8 66,1 66,5 56,8 
Andel konfirmanter i % av 15-åringer  55,8 55,8 58,0 55,7 

Antall vigsler 154 126 136 128 

Antall skole-/barnehagegudstjenester  60 60 45 38 
Antall klassebesøk 48 42 38 29 

Antall hovedgudstjenester søndag, helligdag 558 558 544 566 
Antall deltagere v/ gudstjenester 59 997 62 898 59 334 57 989 

Antall begravelser 701 700 717 715 

Antall kremasjoner 280 286 282 291 

 
Endringen i andel døpte i forhold til årskullet skyldes blant annet at andelen fødte av foreldre som 
ikke er medlemmer i kirken øker. Det er også en generell utvikling at færre barn døpes. 
 
Det er en nedgang i antall skole – barnehagegudstjenester totalt sett, men det er store variasjoner fra 
menighet til menighet. 
 
 
Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2015-kroner)

1)
 2015 2016 2017 2018 

Vedtatt ramme 2014 37 526 37 526 37 526 37 526 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 -1 030 -1 030 -1 030 -1 030 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018     
     

Rammeendringer 
    Økte pensjonsutgifter 1 500    

     
Innsparingstiltak/økte inntekter for:     

Generell rammereduksjon -297 -297 -297 -297 

     

Vedtatt i Bystyret     

Økt vedlikehold av gravlunder 200 300 300 300 

     

Netto ramme 37 899 36 499 36 499 36 499 

Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 

 
Netto endring i vedtatt handlingsplan 2014-2017 skyldes at kompensasjon for økte pensjonsutgifter 
kun ble gitt for ett år. Fellesrådet har en annen utgiftsføring av pensjonsutgiftene enn Fredrikstad 
kommune. I følge KLP vil fellesrådet få en økt pensjonsutgift på 1,5 millioner kroner for 2015 og 
rådmannen har valg å kompensere den økte utgiften med tilsvarende beløp. 
 
Det er foreslått en rammereduksjon på underkant av 0,3 millioner kroner. Dette kan gjennomføres 
ved redusert bruk av sesongarbeidere på kirkegårdene og vil medføre redusert vedlikehold av 
grøntanlegg. I tillegg kan rammereduksjonen dekkes inn ved ubesatte stillinger deler av året. Dette er 
uheldig da organisasjonen i utgangspunktet er liten og sårbar. Det er allerede etablert en optimal 
ressursutnyttelse innenfor trange rammer. 
 
Fellesrådet har meldt om følgende behov som ikke er innarbeidet i budsjettrammene ovenfor: 

 Utgifter til oppdatering av grunnbøker slik at kirken står som eier av kirker og kirkegårder. I dag er 
det kommunen som står som eier for de fleste eiendommer. Det er nedsatt en felles 
arbeidsgruppe bestående av representanter for kommune og kirke. Antatte oppmålingskostnader 
knyttet til eiendomsoverdragelsene er stipulert til 1,3 millioner kroner. 

 Økte driftsrammer til forebyggende og verdibevarende vedlikehold av kirke- og kapellbygg. Anslått 
til 0,5 millioner kroner i driftsbudsjettet. 
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 Økte driftsrammer til utskiftning og ombygging av kirkeorglene. Kirkene og kapellene i Fredrikstad 
er alle utstyrt med orgler av varierende størrelse, alder og kvalitet. I tillegg til gudstjenester og 
begravelser blir orglene ofte brukt i forbindelse med konserter. Fellesrådet har som målsetning å 
ivareta den kulturelle verdien og potensiale disse instrumentene representerer. 

 
Bystyret styrket rammen for 2015 med 0,2 millioner kroner øremerket vedlikehold av gravlunder. 
 
 
Investeringer  
 

Tall i millioner kroner   2015     2016     2017     2018   

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

Generell investeringsramme 7,0 0,0 7,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Utvidelse Rolvsøy kirkegård 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sluttføring Domkirken rehab. 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 21,5 0,0 21,5 11,0 0,0 11,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

 
Den generelle investeringsrammen har vært på 7 millioner kroner i mange år og har heller ikke vært 
prisjustert. Det er behov for å tilføre ekstra ressurser på investeringsbudsjettene i årene fremover til 
rehabiliteringer og istandsettinger, samt for å hente igjen etterslep og stoppe videre forfall. Det er 
også behov for midler til universell utforming for både kirker og kapell. Det er foreslått å øke den 
generelle investeringsrammen med 3 million kroner fra 2016 og videre i planperioden. 
 
Utvidelse av Rolvsøy kirkegård gjennomføres som planlagt. 
 
Utvendig rehabilitering av Domkirken pågår og vil sluttføres i 2015. Det er lagt inn ekstra midler som 
følge av økt skadeomfang som er kjent per i dag og prisstigning. 
 
I tillegg til investeringene ovenfor påpeker Fredrikstad kirkelige fellesråd at det er behov for å tilføre 
ekstra ressurser på investeringsbudsjettene i årene fremover. Dette gjelder blant annet: 

 Utvikling av Torsnes kirkested med ny parkering, ny driftsplass, nytt driftsbygg og kirkestue vil 
være viktig for lokalsamfunnet. Det foreslås et spleiselag med kommunale midler (3 millioner 
kroner), egne midler, innsamlinger og dugnad som finansiering av denne investeringen. 

 Innvendig rehabilitering og skifte oppvarmingsanlegg i Kråkerøy kirke. Anslag for arbeidene 
stipulert til 7,5 millioner kroner hvorav 3 millioner kroner er foreløpig holdt av i inneværende 
budsjett for 2014.  

 Økning av rammen for generelle investeringer til 10 millioner kroner i 2015 og 15 millioner kroner 
fra 2016 og resten av planperioden. Det vil være ytterligere behov for istandsetting og investering 
av orgler i kirker og kapell i tiden fremover. 
 

Tilskuddsordningen fra Husbanken til istandsetting av kirkebygg er videreført i 2014 og gir en 
mulighet til å søke om rentekompensasjon for prosjekter i årene fremover så lenge det er midler 
igjen. 
 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Det er ikke foreslått noen endringer i forhold til egenbetalinger og gebyrer for kirkelige tjenester i 
2015. 
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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 ”Fremtidens 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 framkommmelighet 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 utdannning. 
 
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 næringog 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. 
 



 

Detaljoversikt investeringer  

                  

 Rammefinansierte investeringer                                   

 Tall i millioner kroner Sum   2014     2015   
 

2016   
 

2017   
 

2018   

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

Sentrale investeringer   
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

IT- sentrale investeringer  23,9 23,9 3,9 0,0 3,9 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 

Strømaggregat-beredskap/Nedre glomma ROS 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Sum sentrale investeringer 34,4 34,4 5,0 0,0 5,0 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 6,1 11,1 0,0 11,1 6,1 0,0 6,1 

  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Kultur, miljø og byutvikling  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Strategisk eiendomsutvikling  10,2 10,2 1,2 0,0 1,2 0,5 0,0 0,5 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 2,5 

Kongsten badeanlegg  - brukt 1,0 - tot. 95 m.kr.  94,0 69,0 29,0 0,0 29,0 58,0 25,0 33,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ridesenter (1 mill kr i 2013)  39,0 29,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 18,0 0,0 18,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Arena Fredrikstad 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 

Bibiotekets aula  16,0 16,0 15,0 0,0 15,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Biblioteksfilial Østsiden 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kunstisbane Værste  (fra 2013)  10,0 8,5 0,0 0,0 0,0 10,0 1,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum kultur  197,2 161,3 45,2 0,0 45,2 74,1 26,5 47,6 28,0 0,0 28,0 23,0 10,0 13,0 27,5 0,0 27,5 

  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Regulering og teknisk drift   
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

 -Lislebyhallen ink. Nøkleby skole  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Lislebyhallen (brukt/satt av 3,0 mill kr i 2013)  82,5 70,5 27,5 0,0 27,5 55,0 12,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nøkleby skole (ny ramme 31,5 mill kr)  31,5 31,5 11,5 0,0 11,5 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Formålsbygg  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Rehabilitering og brannpålegg 102,0 102,0 25,0 0,0 25,0 32,0 0,0 32,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

Sentral driftsstyring  21,0 21,0 5,0 0,0 5,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 

ENØK 38,9 38,9  0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 8,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

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 

Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Utvikling av Tomteveien  5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Planlegging, prosjektering av formålsbygg  10,5 10,5 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

Inneklima/rehab. skole og barnehager 94,9 94,9 15,0 0,0 15,0 17,9 0,0 17,9 22,0 0,0 22,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Universell utforming av skoler og barnehager 15,0 15,0 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 3,0 

Paviljonger skole 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg/skole 21,9 21,9 2,5 0,0 2,5 4,5 0,0 4,5 4,7 0,0 4,7 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 
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 Tall i millioner kroner Sum   2014     2015   
 

2016   
 

2017   
 

2018   

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

 -Infrastruktur, samferdsel mm.  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Biler, maskiner 44,4 44,4 6,4 0,0 6,4 9,4 0,0 9,4 9,5 0,0 9,5 8,5 0,0 8,5     10,6  0,0     10,6  

Elvebredder, kaier og brygger 38,7 38,7 17,2 0,0 17,2 7,5 0,0 7,5 10,0 0,0 10,0 2,0 0,0 2,0       2,0  0,0       2,0  

Parker, grøntområder og lekeplasser  8,5 8,5 4,0 0,0 4,0 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Holmengata og Veumbekken 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dampskipsbrygga, opprusting av plassen 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Nyasfaltering av veier  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  

Trafikksikring og gatelys 50,5 42,5 7,5 1,0 6,5 9,0 1,0 8,0 12,0 2,0 10,0 11,0 2,0 9,0     11,0        2,0        9,0  

Kafe- og servicebygg Foten 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny ferge  11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sykkelplan  30,0 30,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0       6,0  0,0       6,0  

 Sum Regulering og tekniske tjenester 734,4 714,4 146,1 1,0 145,1 224,2 13,0 211,2 148,3 2,0 146,3 117,1 2,0 115,1 98,7 2,0 96,7 

  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Helse og velferd            
  

  
  

  
  

  
  

  

Nytt sykehjem 161 bevilget per 2013  - total 232   200,0 122,5 137,0 0,0 137,0 63,0 77,5 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utvidelse fase 2 Østsiden  110,0 59,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 69,0 50,8 18,2 

Velferdsteknologi 42,6 42,6 8,7 0,0 8,7 10,9 0,0 10,9 8,0 0,0 8,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 

Sansehage Rolvsøy sykehjem  1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vaskeri  25,1 25,1 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utstyr omsorg /sykehjem  9,0 9,0 2,0 0,0 2,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Rehabilitering Onsøyheimen  (anslag) 54,7 24,7 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 49,7 30,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehabilitering Smedbakken  (anslag) 62,1 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 42,1 33,8 8,4 

Rekustadåsen personalbase  7,9 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 1,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehab personalbase Gamle Kirkevei 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum omsorg  514,9 320,8 147,7 0,0 147,7 109,0 78,0 31,0 70,1 31,6 38,5 69,5 0,0 69,5 118,6 84,5 34,1 

 
  

 
        

  
  

  
  

  
  

 
  

Utdanning og oppvekst   
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  
Borge u-skole (ramme 241,5) (fra 2012 og 13: 
+8)  233,5 233,5 97,0 0,0 97,0 108,0 0,0 108,0 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gudeberg skole 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Råkollen skole 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 47,0 0,0 47,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Omb. Haugåsen 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lunde skole 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 40,0 0,0 40,0 35,0 0,0 35,0 

Trosvik skole 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 40,0 0,0 40,0 30,0 0,0 30,0 

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  55,0 55,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Sum oppvekst  562,5 562,5 108,0 0,0 108,0 125,0 0,0 125,0 147,5 0,0 147,5 106,0 0,0 106,0 76,0 0,0 76,0 



 
 

 

 
 
 Tall i millioner kroner Sum   2014     2015   

 
2016   

 
2017   

 
2018   

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

Kirken  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Ramme  44,0 44,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sluttføre Domkirken rehab.  6,5  6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum kirken  60,0 60,0 7,5 0,0 7,5 21,5 0,0 21,5 11,0 0,0 11,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

                  
  

  
  

  
  

  

Sum investeringer innenfor frie inntekter  2 104,0 1 853,4 459,5 1,0 458,5 559,9 117,5 442,4 411,0 33,6 377,4 336,7 12,0 324,7 336,9 86,5 250,4 

 
  



 
 

 

Selvfinansierende investeringer  
  

        
  

            
  

  

Tall i millioner kroner Sum   2014   
 

2015   
 

2016   
 

2017     2018   

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

Vann, avløp og renovasjon  
 

          
 

  
  

  
  

  
  

  

Vann  351,0 351,0 55,0 0,0 55,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 56,0 0,0 56,0 

Avløp  516,0 516,0 72,0 0,0 72,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 84,0 0,0 84,0 

Renovasjon 30,4 30,4 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 7,6 0,0 7,6 

Feier  0,8 0,8 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Sum VAR  898,2 898,2 133,3 0,0 133,3 206,3 0,0 206,3 205,4 0,0 205,4 205,7 0,0 205,7 147,6 0,0 147,6 

  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Teknisk drift  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Kamera i park.hus/boligsone/portåpner  1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rehab. St.Croix p-hus  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 

Div. teknisk  6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Kultur 
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Blå grotte 0,5 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 

Sum Kultur 0,5 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 

  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Eiendomsutvikling  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Boligarealer   100,2 100,2 2,6 0,0 2,6 30,6 0,0 30,6 26,0 0,0 26,0 21,0 0,0 21,0 20,0 0,0 20,0 

Næringsarealer   4,7 4,7 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Sum  104,9 104,9 3,9 0,0 3,9 31,9 0,0 31,9 27,3 0,0 27,3 21,8 0,0 21,8 20,0 0,0 20,0 

  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Boligstrategi   
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Nybygg og kjøpsramme  621,5 501,3 168,2 33,6 134,6 80,6 13,1 67,5 138,7 27,1 111,6 191,0 38,0 153,0 43,0 8,4 34,6 

Sum  621,5 501,3 168,2 33,6 134,6 80,6 13,1 67,5 138,7 27,1 111,6 191,0 38,0 153,0 43,0 8,4 34,6 

  
 

        
  

  
  

  
  

  
  

  

Sum selvfinansierte 1 630,7 1 510,4 305,4 33,6 271,7 325,3 13,1 312,2 371,4 27,1 344,3 418,5 38,0 380,5 210,6 8,4 202,2 



 
 

 

 

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 
 

Fredrikstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader 

med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene 

penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 

abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd 

som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. 

Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen 2015. 
 
Utfordringer med selvkostbudsjettet 
Det er en rekke faktorer som Fredrikstad kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste 

faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter 

(kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er 

utfordrende å treffe med budsjettet. 

 
Generelle forutsetninger 
Kalkylerenten er for 2015 anslått å være 3,12 %. Lønnsvekst fra 2014 til 2015 er satt til 3,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 

%. Budsjettet er utarbeidet den 19. september 2014. Tallene for 2013 er etterkalkyle, tallene for 2014 er prognostiserte verdier og ikke 

tall fra budsjettet. Tallene for 2015 til 2018 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 

henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 

 
Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. 

Fra 2014 til 2015 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6,6 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp 

øker med 13,1 % mens gebyret for feiing reduseres med 4,4 %. I perioden 2013 til 2018 øker samlet gebyr med kr 2 707,- , fra 

kr 7 978,- i 2013 til kr 10 685,- i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,0 %. I stolpediagrammet under er 

gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 

 
 

 
 

Årlig gebyrendring 

fra året før 

2015 2016 2017 2018 

Vann -1,1 % 10,3 % 6,4 % 6,0 % 

Avløp 13,1 % 15,3 % 6,2 % 5,9 % 

Renovasjon 6,1 % 3,9 % 1,9 % 1,8 % 

Feiing -4,4 % 12,6 % 3,7 % 3,6 % 

Total endring 6,6 % 10,6 % 5,0 % 4,8 % 

Dette forslaget til gebyrsatser for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Fredrikstad kommune benytter selvkostmodellen 

Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 180 norske 

kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet   

til selvkost. 
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VEDLEGG 3 



 
 

 

Vann - 2013 til 2018 

Vanngebyrsatser 

I Fredrikstad kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret 

utgjør 30,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2014 til 2015 foreslås det at vanngebyret reduseres med 1,1 % fra kr 2 191,- til kr 2 

166,-. I perioden 2013 til 2018 vil årsgebyret totalt øke med kr 693,-, hvorav kr -24,- er endringen fra 2014 til 2015. Budsjettet legger 

opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,1 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 001,- i 2013 til kr 

2 694,- i 2018. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Vanngebyrsatser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 799 kr 861 kr 873 kr 955 kr 1 004 kr 1 051 

Årlig endring  7,8 % 1,3 % 9,5 % 5,1 % 4,7 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 8,01 kr 8,86 kr 8,63 kr 9,56 kr 10,25 kr 10,95 

Årlig endring  10,6 % -2,7 % 10,9 % 7,2 % 6,8 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 2 001 kr 2 191 kr 2 166 kr 2 389 kr 2 541 kr 2 694 

Årlig endring  9,5 % -1,1 % 10,3 % 6,4 % 6,0 % 

Driftsutgifter Vann 

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 8,1 % fra 56,7 millioner kr til 61,4 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker 

driftsutgiftene med 14,8 millioner kr, fra 53,1 millioner kr i 2013 til 67,9 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 5,0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 17,5 % av de totale driftsutgiftene. Driftstilskudd til FREVAR på 13** er den viktigste 

enkeltutgiften. 
 

Driftsutgifter Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

10** Lønn 10 953 683 9 988 197 10 337 784 10 699 606 11 074 093 11 461 686 17,5 % 

11** Varer og tjenester 3 035 545 4 309 000 4 416 725 4 527 143 4 640 322 4 756 330 7,0 % 

12** Varer og tjenester 12 747 944 13 500 000 13 837 500 14 183 438 14 538 023 14 901 474 22,7 % 

13** Tjenester som erstatter kommunal tjenest e   26 164 991 28 134 870 31 941 964 33 219 643 34 548 429 35 930 366 51,6 % 

14** Overføringsutgifter 218 848 806 358 826 517 847 180 868 359 890 068 1,2 % 

Sum driftsutgifter 53 121 011 56 738 425 61 360 490 63 477 010 65 669 226 67 939 924 100,0 % 

Årlig endring  6,8 % 8,1 % 3,4 % 3,5 % 3,5 %  
Kapitalkostnader Vann 

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 13,9 % fra 36,5 millioner kr til 41,6 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker kapitalkostnadene med 24,5 millioner kr, fra 33,6 millioner kr i 2013 til 58,1 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 11,6 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 55,0 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Avskrivningskostnad 20 523 902 21 236 725 20 847 556 20 701 228 20 581 318 20 457 344 46,2 % 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 2 210 000 4 685 000 6 960 000 9 560 000 8,7 % 

Kalkulatorisk rente 13 108 252 14 195 692 15 275 341 15 986 758 16 448 155 16 507 648 34,0 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 1 082 810 3 246 901 5 375 061 8 326 795 11 566 607 11,0 % 

Sum kapitalkostnader 33 632 154 36 515 228 41 579 799 46 748 047 52 316 268 58 091 599 100,0 % 

Årlig endring  8,6 % 13,9 % 12,4 % 11,9 % 11,0 %  

Indirekte kostnader Vann 

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,6 % fra 2,0 millioner kr til 2,1 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker indirekte kostnader med 0,4 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2013 til 2,3 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 91,0 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Indirekte driftsutgifter (netto) 1 746 111 1 865 017 1 930 292 1 997 853 2 067 778 2 140 150 91,0 % 

Indirekte avskrivningskostnad 90 371 92 024 92 024 92 024 91 671 90 778 4,3 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 89 113 92 732 101 202 107 471 112 294 114 587 4,8 % 

Sum indirekte kostnader 1 925 595 2 049 773 2 123 519 2 197 347 2 271 743 2 345 514 100,0 % 

Årlig endring  6,4 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,2 %  
Gebyrinntekter Vann 

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2,9 % fra 96,2 millioner kr til 99,0 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 

øker gebyrinntektene med 40,7 millioner kr, fra 85,6 millioner kr i 2013 til 126,3 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig økning på 8,1 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MVA utgjør 99,6 % av de totale gebyrinntektene. 
 

Gebyrinntekter Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MV 85 213 598 95 852 238 98 595 214 110 028 124 117 807 545 125 874 070 99,6 % 
1641 TILKNYTNINGSAVGIFTER MVA 382 700 370 000 418 687 418 687 418 687 418 687 0,4 % 

Sum gebyrinntekter 85 596 298 96 222 238 99 013 901 110 446 811 118 226 232 126 292 757 100,0 % 

Årlig endring  12,4 % 2,9 % 11,5 % 7,0 % 6,8 %   
  



 
 

 

Øvrige inntekter Vann 

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 16,8 % fra 1,4 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 

øker øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2013 til 1,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 2,8 %. 
 

Øvrige inntekter Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

16** Øvrige salgsinntekter 925 305 1 280 000 1 312 000 1 344 800 1 378 420 1 412 881 85,9 % 

17** Refusjoner 421 136 120 732 123 750 126 844 130 015 133 266 11,9 % 

19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring 0 0 200 000 0 0 0 2,2 % 

Sum øvrige inntekter 1 346 441 1 400 732 1 635 750 1 471 644 1 508 435 1 546 146 100,0 % 

Årlig endring  4,0 % 16,8 % -10,0 % 2,5 % 2,5 %  
Selvkostfond Vann 

Selvkostfondet for vann forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2020. 
 

Selvkostfond Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Selvkostfond 01.01 2 231 345 846 295 3 222 394 1 960 529 1 515 853 1 040 186 532 403 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -1 385 050 2 376 099 -1 261 865 -444 676 -475 666 -507 783 -540 701 

Selvkostfond 31.12 846 295 3 222 394 1 960 529 1 515 853 1 040 186 532 403 -8 298 
 

Selvkostoppstilling Vann 
 

Selvkostoppstilling Vann 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Gebyrinntekter 85 596 298 96 222 238 99 013 901 110 446 811 118 226 232 126 292 757 98,6 % 

Øvrige inntekter 1 346 441 1 400 732 1 635 750 1 471 644 1 508 435 1 546 146 1,4 % 

Driftsinntekter 86 942 739 97 622 970 100 649 652 111 918 455 119 734 667 127 838 903 100,0 % 

Driftsutgifter 53 121 011 56 738 425 61 360 490 63 477 010 65 669 226 67 939 924 56,7 % 

Kapitalkostnader 33 632 154 36 515 228 41 579 799 46 748 047 52 316 268 58 091 599 41,4 % 

Indirekte kostnader 1 925 595 2 049 773 2 123 519 2 197 347 2 271 743 2 345 514 2,0 % 

Sum driftsutgifter 88 678 760 95 303 426 105 063 807 112 422 404 120 257 237 128 377 037 100,0 % 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 40 471 56 555 80 854 59 272 46 903 30 351  
Andre utgifter/inntekter -310 500 0 -3 071 437 -1 0 0  

Resultat -1 695 550 2 376 099 -4 333 302 -444 677 -475 666 -507 783 2019 

Selvkostfond 01.01 2 231 345 846 295 3 222 394 1 960 529 1 515 853 1 040 186 532 403 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -1 385 050 2 376 099 -1 261 865 -444 676 -475 666 -507 783 -540 701 

Selvkostfond 31.12 846 295 3 222 394 1 960 529 1 515 853 1 040 186 532 403 -8 298 
 

Avløp - 2013 til 2018 

Avløpgebyrsatser 

I Fredrikstad kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret 

utgjør 28,5 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2014 til 2015 foreslås det at avløpgebyret øker med 13,1 % fra kr 3 304,- til kr 3 737,- 

. I perioden 2013 til 2018 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 755,-, hvorav kr 433,- er endringen fra 2014 til 2015. Budsjettet legger opp 

til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,4 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 090,- i 2013 til kr 4 

845,- i 2018. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann.  Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Avløpgebyrsatser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 986 kr 1 039 kr 1 181 kr 1 349 kr 1 419 kr 1 489 

Årlig endring  5,3 % 13,7 % 14,2 % 5,2 % 4,9 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 14,03 kr 15,10 kr 17,04 kr 19,73 kr 21,04 kr 22,38 

Årlig endring  7,7 % 12,8 % 15,8 % 6,7 % 6,4 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 3 090 kr 3 304 kr 3 737 kr 4 308 kr 4 574 kr 4 845 

Årlig endring  6,9 % 13,1 % 15,3 % 6,2 % 5,9 % 

Driftsutgifter Avløp 

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4,3 % fra 72,8 millioner kr til 75,9 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker 

driftsutgiftene med 16,2 millioner kr, fra 66,0 millioner kr i 2013 til 82,2 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 4,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 20,8 % av de totale driftsutgiftene. Driftstilskudd til FREVAR på 13** er den viktigste 

enkeltutgiften. 
 

Driftsutgifter Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

10** Lønn 14 152 816 14 056 650 15 711 146 16 261 036 16 830 172 17 419 228 20,8 % 

11** Varer og tjenester 5 526 359 5 724 000 5 867 100 6 013 778 6 164 122 6 318 225 7,8 % 

12** Varer og tjenester 12 881 523 14 464 000 14 825 600 15 196 240 15 576 146 15 965 550 19,5 % 

13** Tjenester som erstatter kommunal tjenest e   32 787 869 38 234 138 39 189 992 40 169 742 41 173 985 42 203 335 51,4 % 

14** Overføringsutgifter 666 828 300 000 307 500 315 188 323 067 331 144 0,5 % 

Sum driftsutgifter 66 015 395 72 778 788 75 901 337 77 955 982 80 067 492 82 237 481 100,0 % 

Årlig endring  10,2 % 4,3 % 2,7 % 2,7 % 2,7 %  
  
  



 
 

 

Kapitalkostnader Avløp 

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 13,7 % fra 51,1 millioner kr til 58,2 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker kapitalkostnadene med 34,2 millioner kr, fra 47,3 millioner kr i 2013 til 81,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 11,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 55,4 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Avskrivningskostnad 29 019 956 29 835 417 29 221 059 29 596 114 29 307 929 28 903 530 46,5 % 

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 2 965 000 6 502 500 9 827 500 14 165 000 8,9 % 

Kalkulatorisk rente 18 257 346 19 758 002 21 253 167 22 225 789 22 839 534 22 898 481 33,7 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 1 544 290 4 715 367 7 919 768 11 786 331 15 525 536 11,0 % 

Sum kapitalkostnader 47 277 302 51 137 709 58 154 593 66 244 171 73 761 295 81 492 547 100,0 % 

Årlig endring  8,2 % 13,7 % 13,9 % 11,3 % 10,5 %  
Indirekte kostnader Avløp 

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,7 % fra 2,5 millioner kr til 2,6 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker indirekte kostnader med 0,3 millioner kr, fra 2,5 millioner kr i 2013 til 2,9 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2,6 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 82,9 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Indirekte driftsutgifter (netto) 2 113 484 2 090 930 2 164 112 2 239 856 2 318 251 2 399 390 82,9 % 
Indirekte avskrivningskostnad 213 232 215 921 215 921 215 921 215 246 213 272 8,0 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 211 934 219 501 239 610 254 518 266 012 271 514 9,1 % 

Sum indirekte kostnader 2 538 650 2 526 352 2 619 643 2 710 295 2 799 509 2 884 176 100,0 % 

Årlig endring  -0,5 % 3,7 % 3,5 % 3,3 % 3,0 %  
Gebyrinntekter Avløp 

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 15,6 % fra 109,6 millioner kr til 126,7 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker gebyrinntektene med 65,5 millioner kr, fra 100,9 millioner kr i 2013 til 166,4 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 10,5 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MVA utgjør 99,7 % av de totale 

gebyrinntektene. 
 

Gebyrinntekter Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MV 100 482 501 109 243 732 126 276 516 146 207 419 155 919 027 165 898 539 99,7 % 
1641 TILKNYTNINGSAVGIFTER MVA 413 000 384 100 453 434 453 434 453 434 453 434 0,3 % 

Sum gebyrinntekter 100 895 501 109 627 832 126 729 950 146 660 853 156 372 461 166 351 973 100,0 % 

Årlig endring  8,7 % 15,6 % 15,7 % 6,6 % 6,4 %  

Øvrige inntekter Avløp 

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 86,7 % fra 0,24 millioner kr til 0,44 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 

reduseres øvrige inntekter med 1,09 millioner kr, fra 1,35 millioner kr i 2013 til 0,26 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 28,0 %. 
 

Øvrige inntekter Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 
16** Øvrige salgsinntekter 831 191 100 000 102 500 105 063 107 689 110 381 48,4 % 
17** Refusjoner 521 172 137 568 141 007 144 532 148 146 151 849 44,4 % 

19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring 0 0 200 000 0 0 0 7,1 % 

Sum øvrige inntekter 1 352 363 237 568 443 507 249 595 255 835 262 231 100,0 % 

Årlig endring  -82,4 % 86,7 % -43,7 % 2,5 % 2,5 %  
Selvkostfond Avløp 

Selvkostfondet for avløp forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2015. 
 

Selvkostfond Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Selvkostfond 01.01 38 212 950 25 466 857 9 373 692 -0 -0 -0 -1 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -12 746 093 -16 093 165 -9 373 692 -0 -0 -0 0 

Selvkostfond 31.12 25 466 857 9 373 692 -0 -0 -0 -1 -1 
 

Selvkostoppstilling Avløp 
 

Selvkostoppstilling Avløp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Gebyrinntekter 100 895 501 109 627 832 126 729 950 146 660 853 156 372 461 166 351 973 99,7 % 
Øvrige inntekter 1 352 363 237 568 443 507 249 595 255 835 262 231 0,3 % 

Driftsinntekter 102 247 864 109 865 400 127 173 458 146 910 448 156 628 296 166 614 204 100,0 % 

Driftsutgifter 66 015 395 72 778 788 75 901 337 77 955 982 80 067 492 82 237 481 53,6 % 

Kapitalkostnader 47 277 302 51 137 709 58 154 593 66 244 171 73 761 295 81 492 547 44,5 % 

Indirekte kostnader 2 538 650 2 526 352 2 619 643 2 710 295 2 799 509 2 884 176 1,9 % 

Sum driftsutgifter 115 831 347 126 442 848 136 675 573 146 910 449 156 628 296 166 614 204 100,0 % 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 837 389 484 284 146 230 -0 -0 -0  
Andre utgifter/inntekter 0 0 17 806 -1 0 0  

Resultat -12 746 093 -16 093 165 -9 355 886 -1 0 0 2019 

Selvkostfond 01.01 38 212 950 25 466 857 9 373 692 -0 -0 -0 -1 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -12 746 093 -16 093 165 -9 373 692 -0 -0 -0 0 

Selvkostfond 31.12 25 466 857 9 373 692 -0 -0 -0 -1 -1 

  
  



 
 

 

 

Renovasjon - 2013 til 2018 

Renovasjon - gebyrsatser 

Fra 2014 til 2015 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 6,1 % fra kr 2 435,- til kr 2 584,-. I perioden 2013 til 2018 vil 

årsgebyret totalt øke med kr 181,-, hvorav kr 149,- er endringen fra 2014 til 2015. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 1,4 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 604,- i 2013 til kr 2 785,- i 2018.  Gebyrsatsene 

er inkl. mva. 
 

Renovasjon - gebyrsatser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Normalgebyr kr 2 604 kr 2 435 kr 2 584 kr 2 685 kr 2 735 kr 2 785 

Årlig endring  -6,5 % 6,1 % 3,9 % 1,9 % 1,8 % 

Driftsutgifter Renovasjon 

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,0 % fra 53,8 millioner kr til 55,4 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker 

driftsutgiftene med 4,8 millioner kr, fra 55,7 millioner kr i 2013 til 60,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 1,7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 46,0 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

10** Lønn 24 612 679 24 695 938 25 560 296 26 454 906 27 380 828 28 339 157 46,0 % 

11** Varer og tjenester 5 592 933 6 339 596 6 498 085 6 660 538 6 827 051 6 997 727 11,4 % 

12** Varer og tjenester 5 804 059 4 882 000 5 004 050 5 129 151 5 257 380 5 388 815 9,2 % 

13** Tjenester som erstatter kommunal tjenest e   19 668 742 17 919 685 18 367 677 18 826 869 19 297 541 19 779 979 33,4 % 

14** Overføringsutgifter 1 000 2 090 2 142 2 196 2 251 2 307 0,0 % 

Sum driftsutgifter 55 679 413 53 839 308 55 432 250 57 073 660 58 765 050 60 507 985 100,0 % 

Årlig endring  -3,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %  
Kapitalkostnader Renovasjon 

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 9,0 % fra 5,7 millioner kr til 6,2 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 

øker kapitalkostnadene med 1,5 millioner kr, fra 5,7 millioner kr i 2013 til 7,2 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 4,7 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 85,2 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Avskrivningskostnad 4 882 687 4 880 975 4 801 508 4 525 448 4 221 167 3 577 735 68,5 % 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 450 000 1 490 000 2 030 000 2 570 000 16,7 % 

Kalkulatorisk rente 835 187 767 298 710 094 617 071 503 620 379 175 9,7 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 62 550 263 405 456 059 557 251 674 011 5,1 % 

Sum kapitalkostnader 5 717 874 5 710 823 6 225 007 7 088 578 7 312 039 7 200 921 100,0 % 

Årlig endring  -0,1 % 9,0 % 13,9 % 3,2 % -1,5 %  

Indirekte kostnader Renovasjon 

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,6 % fra 2,2 millioner kr til 2,2 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker indirekte kostnader med 0,2 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2013 til 2,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2,2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 91,0 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Indirekte driftsutgifter (netto) 2 022 354 1 955 519 2 023 962 2 094 800 2 168 119 2 244 003 91,0 % 

Indirekte avskrivningskostnad 95 440 97 368 97 368 97 368 96 972 96 008 4,2 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 93 860 97 828 106 755 113 357 118 434 120 841 4,7 % 

Sum indirekte kostnader 2 211 654 2 150 714 2 228 084 2 305 525 2 383 525 2 460 852 100,0 % 

Årlig endring  -2,8 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,2 %  

Gebyrinntekter Renovasjon 

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 5,6 % fra 55,9 millioner kr til 59,0 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 

øker gebyrinntektene med 6,8 millioner kr, fra 59,0 millioner kr i 2013 til 65,8 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 2,2 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MVA utgjør 97,8 % av de totale gebyrinntektene. 
 

Gebyrinntekter Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MV 57 714 089 54 532 344 57 647 649 60 653 079 62 544 352 64 423 941 97,8 % 

1650 SALGS- OG GEBYRINNTEKTER MVA 1 293 274 1 338 847 1 338 847 1 338 847 1 338 847 1 338 847 2,2 % 

Sum gebyrinntekter 59 007 363 55 871 191 58 986 496 61 991 926 63 883 199 65 762 788 100,0 % 

Årlig endring  -5,3 % 5,6 % 5,1 % 3,1 % 2,9 %  

Øvrige inntekter Renovasjon 

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 3,9 millioner kr til 4,0 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 

reduseres øvrige inntekter med 0,5 millioner kr, fra 4,8 millioner kr i 2013 til 4,3 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 2,1 %. 
 

Øvrige inntekter Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

16** Øvrige salgsinntekter 366 196 0 0 0 0 0 1,4 % 

17** Refusjoner 4 427 181 3 902 000 3 999 550 4 099 539 4 202 027 4 307 078 98,6 % 

Sum øvrige inntekter 4 793 377 3 902 000 3 999 550 4 099 539 4 202 027 4 307 078 100,0 % 

Årlig endring  -18,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %  
  
 



 
 

 

Selvkostfond Renovasjon 

Selvkostfondet for renovasjon forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2019. 
 

Selvkostfond Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Selvkostfond 01.01 2 945 355 3 533 349 1 678 134 817 774 463 318 98 235 244 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 587 994 -1 855 215 -860 360 -354 456 -365 083 -97 991 -244 

Selvkostfond 31.12 3 533 349 1 678 134 817 774 463 318 98 235 244 0 
 

Selvkostoppstilling  Renovasjon 
 

Selvkostoppstilling Renovasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Gebyrinntekter 59 007 363 55 871 191 58 986 496 61 991 926 63 883 199 65 762 788 93,5 % 

Øvrige inntekter 4 793 377 3 902 000 3 999 550 4 099 539 4 202 027 4 307 078 6,5 % 

Driftsinntekter 63 800 740 59 773 191 62 986 046 66 091 465 68 085 226 70 069 866 100,0 % 

Driftsutgifter 55 679 413 53 839 308 55 432 250 57 073 660 58 765 050 60 507 985 86,6 % 

Kapitalkostnader 5 717 874 5 710 823 6 225 007 7 088 578 7 312 039 7 200 921 10,0 % 

Indirekte kostnader 2 211 654 2 150 714 2 228 084 2 305 525 2 383 525 2 460 852 3,5 % 

Sum driftsutgifter 63 608 941 61 700 846 63 885 342 66 467 763 68 460 614 70 169 757 100,0 % 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 85 195 72 440 38 936 21 843 10 305 1 901  
Andre utgifter/inntekter -311 000 0 0 0 0 0  

Resultat 276 994 -1 855 215 -860 360 -354 456 -365 083 -97 991 2019 

Selvkostfond 01.01 2 945 355 3 533 349 1 678 134 817 774 463 318 98 235 244 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 587 994 -1 855 215 -860 360 -354 456 -365 083 -97 991 -244 

Selvkostfond 31.12 3 533 349 1 678 134 817 774 463 318 98 235 244 0 
 

Slamtømming - 2013 til 2018 

Slamtømming - gebyrsatser 

Fra 2014 til 2015 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 3,1 % fra kr 2 399,- til kr 2 325,-. I perioden 2013 til 2018 vil 

årsgebyret totalt øke med kr 1 748,-, hvorav kr -74,- er endringen fra 2014 til 2015. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 11,2 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 493,- i 2013 til kr 4 240,- i 2018. 

Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Slamtømming - gebyrsatser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Normalgebyr kr 2 493 kr 2 399 kr 2 325 kr 2 989 kr 3 559 kr 4 240 

Årlig endring  -3,8 % -3,1 % 28,5 % 19,1 % 19,1 % 

Driftsutgifter Slamtømming 

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,5 % fra 2,4 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker 

driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2013 til 2,6 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 2,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0,0 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Slamtømming 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

12** Varer og tjenester 90 000 66 000 67 650 69 341 71 075 72 852 2,9 % 

13** Tjenester som erstatter kommunal tjenest e 2 252 543 2 329 302 2 387 534 2 447 223 2 508 403 2 571 113 97,1 % 

Sum driftsutgifter 2 342 543 2 395 302 2 455 184 2 516 564 2 579 478 2 643 965 100,0 % 

Årlig endring  2,3 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %  

Indirekte kostnader Slamtømming 

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,5 % fra 0,12 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2013 til 0,14 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3,3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,5 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Slamtømming 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Indirekte driftsutgifter (netto) 120 521 123 236 127 549 132 013 136 634 141 416 99,5 % 

Indirekte avskrivningskostnad 290 391 391 391 377 364 0,3 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 153 242 259 270 277 277 0,2 % 

Sum indirekte kostnader 120 964 123 868 128 199 132 674 137 287 142 056 100,0 % 

Årlig endring  2,4 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %  
Gebyrinntekter Slamtømming 

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 10,5 % fra 2,2 millioner kr til 1,9 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker gebyrinntektene med 0,4 millioner kr, fra 2,4 millioner kr i 2013 til 2,8 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig økning på 2,8 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MVA utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 
 

Gebyrinntekter Slamtømming 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MV 2 421 850 2 171 809 1 943 680 2 320 499 2 551 059 2 786 021 100,0 % 

Sum gebyrinntekter 2 421 850 2 171 809 1 943 680 2 320 499 2 551 059 2 786 021 100,0 % 

Årlig endring  -10,3 % -10,5 % 19,4 % 9,9 % 9,2 %  
  
  



 
 

 

Selvkostfond Slamtømming 

Selvkostfondet for slamtømming forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2017. 
 

Selvkostfond Slamtømming 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Selvkostfond 01.01 1 412 728 1 408 166 1 095 607 480 492 162 720 0 0 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -4 562 -312 558 -615 116 -317 772 -162 720 0 0 

Selvkostfond 31.12 1 408 166 1 095 607 480 492 162 720 0 0 0 
 

Selvkostoppstilling  Slamtømming 
 

Selvkostoppstilling Slamtømming 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Gebyrinntekter 2 421 850 2 171 809 1 943 680 2 320 499 2 551 059 2 786 021 100,0 % 

Øvrige inntekter 0 0 0 0 0 0 0,0 % 

Driftsinntekter 2 421 850 2 171 809 1 943 680 2 320 499 2 551 059 2 786 021 100,0 % 

Driftsutgifter 2 342 543 2 395 302 2 455 184 2 516 564 2 579 478 2 643 965 95,0 % 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0,0 % 

Indirekte kostnader 120 964 123 868 128 199 132 674 137 287 142 056 5,0 % 

Sum driftsutgifter 2 463 507 2 519 170 2 583 383 2 649 238 2 716 765 2 786 021 100,0 % 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 37 095 34 802 24 587 10 967 2 986 0  
Andre utgifter/inntekter 0 0 0 0 0 0  

Resultat -4 562 -312 558 -615 116 -317 772 -162 720 0 2019 

Selvkostfond 01.01 1 412 728 1 408 166 1 095 607 480 492 162 720 0 0 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -4 562 -312 558 -615 116 -317 772 -162 720 0 0 

Selvkostfond 31.12 1 408 166 1 095 607 480 492 162 720 0 0 0 
 

Feiing - 2013 til 2018 

Feiing - gebyrsatser 

Fra 2014 til 2015 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 4,4 % fra kr 313,- til kr 299,-. I perioden 2013 til 2018 vil årsgebyret 

totalt øke med kr 78,-, hvorav kr -14,- er endringen fra 2014 til 2015. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 

4,9 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 284,- i 2013 til kr 361,- i 2018.  Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Feiing - gebyrsatser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Normalgebyr kr 284 kr 313 kr 299 kr 336 kr 349 kr 361 
Årlig endring  10,1 % -4,4 % 12,6 % 3,7 % 3,6 % 

Driftsutgifter Feiing 

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 10,4 % fra 6,2 millioner kr til 6,9 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker 

driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 6,0 millioner kr i 2013 til 7,6 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 4,7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 76,8 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

10** Lønn 4 716 773 4 662 737 5 272 839 5 457 388 5 648 397 5 846 091 76,8 % 

11** Varer og tjenester 618 026 850 000 871 250 893 031 915 357 938 241 12,4 % 

12** Varer og tjenester 692 619 719 000 736 975 755 399 774 284 793 641 10,9 % 

Sum driftsutgifter 6 027 418 6 231 737 6 881 064 7 105 819 7 338 038 7 577 973 100,0 % 

Årlig endring  3,4 % 10,4 % 3,3 % 3,3 % 3,3 %  
Kapitalkostnader Feiing 

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 33,6 % fra 0,15 millioner kr til 0,21 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker kapitalkostnadene med 0,18 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2013 til 0,31 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 19,8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 80,5 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Avskrivningskostnad 100 450 120 609 120 609 120 609 120 609 120 609 53,7 % 

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 42 725 72 725 102 725 132 725 26,8 % 

Kalkulatorisk rente 23 698 28 141 27 820 26 293 23 871 20 452 11,5 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 5 939 15 454 22 189 28 090 33 157 8,0 % 

Sum kapitalkostnader 124 147 154 689 206 607 241 815 275 295 306 943 100,0 % 

Årlig endring  24,6 % 33,6 % 17,0 % 13,8 % 11,5 %  

Indirekte kostnader Feiing 

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,6 % fra 0,9 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker indirekte kostnader med 0,2 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2013 til 1,1 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 92,9 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Indirekte driftsutgifter (netto) 830 522 858 675 888 729 919 835 952 029 985 350 92,9 % 

Indirekte avskrivningskostnad 32 103 32 547 32 547 32 547 32 440 32 139 3,3 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 31 852 33 024 36 047 38 288 40 014 40 840 3,8 % 

Sum indirekte kostnader 894 477 924 246 957 323 990 669 1 024 483 1 058 328 100,0 % 

Årlig endring  3,3 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,3 %  
  
  



 
 

 

Gebyrinntekter Feiing 

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 4,0 % fra 6,8 millioner kr til 6,5 millioner kr. I perioden 2013 til 

2018 øker gebyrinntektene med 1,9 millioner kr, fra 6,0 millioner kr i 2013 til 7,9 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig økning på 5,6 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MVA utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 
 

Gebyrinntekter Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER (VAR) MV 6 007 022 6 783 648 6 512 379 7 329 892 7 603 426 7 882 562 100,0 % 

Sum gebyrinntekter 6 007 022 6 783 648 6 512 379 7 329 892 7 603 426 7 882 562 100,0 % 

Årlig endring  12,9 % -4,0 % 12,6 % 3,7 % 3,7 %  

Øvrige inntekter Feiing 

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,9 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker 

øvrige inntekter med 0,1 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2013 til 1,0 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 1,4 %. 
 

Øvrige inntekter Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

16** Øvrige salgsinntekter 848 977 870 000 891 750 914 044 936 895 960 317 91,2 % 

17** Refusjoner 126 840 75 550 77 439 79 375 81 359 83 393 8,8 % 

Sum øvrige inntekter 975 817 945 550 969 189 993 418 1 018 254 1 043 710 100,0 % 

Årlig endring  -3,1 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %  
Selvkostfond Feiing 

Selvkostfondet for feiing forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2019. 
 

Selvkostfond Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Selvkostfond 01.01 589 597 541 265 980 950 439 685 439 685 439 685 439 685 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -48 332 439 685 -541 265 0 0 -0 -439 685 

Selvkostfond 31.12 541 265 980 950 439 685 439 685 439 685 439 685 -0 
 

Selvkostoppstilling Feiing 
 

Selvkostoppstilling Feiing 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fordeling 

2013 - 2018 

Gebyrinntekter 6 007 022 6 783 648 6 512 379 7 329 892 7 603 426 7 882 562 87,6 % 

Øvrige inntekter 975 817 945 550 969 189 993 418 1 018 254 1 043 710 12,4 % 

Driftsinntekter 6 982 839 7 729 198 7 481 568 8 323 310 8 621 680 8 926 272 100,0 % 

Driftsutgifter 6 027 418 6 231 737 6 881 064 7 105 819 7 338 038 7 577 973 85,2 % 

Kapitalkostnader 124 147 154 689 206 607 241 815 275 295 306 943 2,7 % 

Indirekte kostnader 894 477 924 246 957 323 990 669 1 024 483 1 058 328 12,1 % 

Sum driftsutgifter 7 046 042 7 310 672 8 044 994 8 338 304 8 637 817 8 943 244 100,0 % 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 14 871 21 159 22 162 14 993 16 136 16 972  
Andre utgifter/inntekter 0 0 0 0 0 0  

Resultat -48 332 439 685 -541 265 0 0 0 2019 

Selvkostfond 01.01 589 597 541 265 980 950 439 685 439 685 439 685 439 685 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -48 332 439 685 -541 265 0 0 -0 -439 685 

Selvkostfond 31.12 541 265 980 950 439 685 439 685 439 685 439 685 -0 

 



 
 

 

 

 

ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering

Fredrikstad kommune - Lån Husbanken

11495341.10 Fredrikstad - HB - Fast 3,10 % 11/16 44 055 896 01.06.2029 3,100% 01.01.2016

11498027.10 Fredrikstad - HB - Fast 3,10 % 11/16 34 210 520 01.05.2027 3,100% 01.01.2016

11503561.10 Fredrikstad - HB - Fast 2,29 % 12/22 45 302 286 01.04.2029 2,287% 01.09.2022

11505316.20 Fredrikstad - HB - Fast 3,70 % 09/14 33 181 810 01.01.2033 3,700% 01.11.2014

11505867.10 Fredrikstad - HB - Fast 3,70 % 09/14 41 595 254 01.04.2033 3,700% 01.11.2014

11507753.20 Fredrikstad - HB - Fast 3,70 % 09/14 20 346 475 01.01.2034 3,700% 01.11.2014

11508899.10 Fredrikstad - HB - Fast 3,10 % 11/16 45 866 841 01.04.2034 3,100% 01.01.2016

11508899.40 Fredrikstad - HB - Fast 3,10 % 11/16 17 608 275 01.04.2032 3,100% 01.01.2016

11513011.10 Fredrikstad - HB - Fast 3,00 % 10/15 45 273 441 01.04.2032 3,000% 01.08.2015

11513011.40 Fredrikstad - HB - Fast 2,88 % 11/21 50 000 000 01.10.2032 2,879% 01.11.2021

11516864.10 Fredrikstad - HB - Fast 2,87 % 11/21 75 000 000 01.03.2041 2,869% 01.11.2021

11516864.40 Fredrikstad - HB - Fast 2,67 % 12/22 75 000 000 01.11.2036 2,673% 01.03.2022

11520509.10 Fredrikstad - HB - Fast 2,38 % 12/32 37 300 525 01.04.2042 2,379% 01.09.2032

11520509.30 Fredrikstad - HB - Flytende 75 000 000 01.10.2042 2,280%

11520509.40 Fredrikstad - HB - Flytende 37 500 000 01.01.2043 2,280%

11524019.10 Fredrikstad - HB - Flytende 75 000 000 01.05.2043 2,287%

11528671 Fredrikstad - HB - Flytende 30 000 000 01.06.2044 2,287%

11528671.20 Fredrikstad - HB - Flytende 30 000 000 01.12.2044 2,287%

812 241 323

ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering

Fredrikstad kommune - Lån verdipapirmarkedet

NO0010548076 Fredrikstad - Obligasjon - Fast 4,46 % - 2014 284 000 000 17.12.2014 4,460% 17.12.2014

NO0010670094 Fredrikstad-SP1M -Obligasjon-Forfall 15.01.18 240 000 000 15.01.2018 2,865% 15.01.2018

NO0010692114 Fredrikstad - OBL - Fast 3,085% - 22.10.18 290 000 000 21.10.2018 3,085% 21.10.2018

NO0010711815 Fredrikstad - Nordea - Sertifikat - Forfall 19.11.14 280 000 000 19.11.2014 1,825% 19.11.2014

NO0010715022 Fredrikstad - DnB - Sertifikat - 10.04.15 290 000 000 10.04.2015 1,820% 10.04.2015

NO0010715204 Fredrikstad - DBM - Fast 2,36 % - 22.07.19 270 000 000 22.07.2019 2,360% 22.07.2019

NO0010722630 Fredrikstad - DNB - SRT 12MND - 27.10.15 250 000 000 27.10.2015 1,755% 27.10.2015

1 904 000 000

VEDLEGG 4 Oversikt låneportefølje per 27. oktober 2014 



 
 

 

 
  

ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering

Fredrikstad kommune - Lån Kommunalbanken

20100322 Fredrikstad - KB - Fast 3,72 % - 2015 263 000 000 17.06.2015 3,720% 17.06.2015

20100637 Fredrikstad - KB - Fast 3,75 % - 2015 198 000 000 08.10.2038 3,750% 08.10.2015

20110612 Fredrikstad - KB - Fast 5 år - 3,46 % - 2016 429 494 260 27.10.2038 3,460% 27.10.2016

20110678 Fredrikstad - KB - Fast 3 år - 3,09 % - 2014 229 166 650 17.11.2041 3,090% 17.11.2014

20120253 Fredrikstad - KB - Fast 5 år - 3,35% - 16.05.17 286 000 000 16.05.2043 3,350% 16.05.2017

20140114 Fredrikstad - KBN - Sertifikat - Forfall 04.03.15 300 000 000 04.03.2015 1,775% 04.03.2015

20140515 Fredrikstad - KBN - SRT 9 MND - 10.06.15 200 000 000 10.06.2015 1,805% 10.06.2015

1 905 660 910

ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering

Fredrikstad kommune - Lån KLP

8317.53.14744 Fredrikstad - KLP - Fast 2,79 % - 30.10.17 192 000 000      30.10.2017 2,790% 30.10.2017

192 000 000      

ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering

SWAP 1

NO0010706377 Fredrikstad - SEB - Sertifikat - Forfall 13.03.15 249 150 000 13.03.2015 1,780% 13.03.2015

WSS20060111911443(b) SWAP 1 - Fredrikstad betaler fast 5,33 % 249 150 000 13.09.2015 5,330% 13.09.2015

WSS2006011911443(m) SWAP 1 - Fredrikstad mottar 6m Nibor +0 -249 150 000 13.09.2015 1,780% 13.03.2015

249 150 000

ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering

SWAP 3

2010102801242(b) SWAP 3 - Fredrikstad betaler - Fast 5,25 % 66 000 000 01.11.2016 5,250% 01.11.2016

2010102801242(m) SWAP 3 - Fredrikstad mottar 6M Nibor +0 -66 000 000 01.11.2016 1,870% 03.11.2014

20140131 Fredrikstad - KBN - Sertifikat - 03.11.2014 180 000 000 03.11.2014 1,713% 03.11.2014

20140242 Fredrikstad - KBN - Sertifikat - 03.11.14 66 000 000 03.11.2014 1,774% 03.11.2014

246 000 000

SUM 5 309 052 233   

VEDLEGG 4 
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Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013   
 
 

Skatt på inntekt og formue 1.708.965.000,00 1.635.727.000,00 1.568.074.569,58 
Ordinært rammetilskudd 1.919.485.000,00 1.944.314.000,00 1.869.115.498,00 
Skatt på eiendom 206.000.000,00 202.000.000,00 199.821.750,03 
Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 
Andre generelle statstilskudd 22.056.000,00 23.627.000,00 21.216.836,00 
Sum frie disponible inntekter 3.856.506.000,00 3.805.668.000,00 3.658.228.653,61 
 
 

Renteinntekter og utbytte 45.981.000,00 43.600.000,00 53.795.293,98 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 38.400.000,00 35.000.000,00 47.681.098,67 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 153.323.000,00 173.756.000,00 179.763.580,99 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 766.165,00 
Avdrag på lån 208.124.000,00 199.372.000,00 187.360.661,57 
Netto finansinnt./utg. -277.066.000,00 -294.528.000,00 -266.414.014,91 
 
 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 
Til ubundne avsetninger 12.850.000,00 66.618.000,00 92.528.680,78 
Til bundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 43.267.000,00 67.698.680,78 
Bruk av ubundne avsetninger 1.500.000,00 46.891.000,00 44.942.273,39 
Bruk av bundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 
Netto avsetninger -11.350.000,00 23.540.000,00 20.112.273,39 
 
 

Overført til investeringsbudsjettet 0,00 18.600.000,00 42.130.315,00 
Til fordeling drift 3.568.090.000,00 3.516.080.000,00 3.369.796.597,09 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 3.568.090.000,00 3.516.080.000,00 3.326.529.741,96 
Mer/ mindreforbruk 0,00 0,00 43.266.855,13 
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Budsjettskjema 1B - drift 
   

    
Seksjonsnavn Budsjett 2015 Just. budsjett 2014 Regnskap 2013 

Politisk og administrativ ledelse 18 439 000,00 18 312 000,00 15 571 013,04 

Økonomi og organisasjonsutvikling 158 348 000,00 149 503 000,00 140 937 001,72 

ØKUS (nettoramme = 0) og Tall ships race (2013/14) 0,00 4 726 000,00 1 033 000,27 

Kultur, miljø og byutvikling 144 533 000,00 135 182 000,00 122 029 672,37 

Regulering og teknisk drift 345 015 000,00 332 043 000,00 288 011 087,78 

Utdanning og oppvekst 1 405 040 000,00 1 359 412 000,00 1 300 607 449,32 

Helse og velferd 1 518 014 000,00 1 540 611 000,00 1 515 686 572,65 

Fredrikstad kirkelige fellesråd 37 899 000,00 36 433 000,00 34 954 000,00 

Tilskudd andre trossamfunn 5 641 000,00 4 797 000,00 5 349 964,00 

Felles ansvar regnskap (8990)      -64 839 000,00  -62 139 000,00 -89 331 019,19 

Over- og underskuddsansvar (91)                           -    -2 800 000,00 -8 319 000,00 

Sum fordelt i drift (til skjema 1A) 3 568 090 000,00 3 516 080 000,00 3 326 529 741,96 
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Hovedoversikt drift Kostra Budsjett 2015 Just. budsj. 2014 
Oppr. budsj. 

2014 Regnskap 2013 

Driftsinntekter 
    Brukerbetalinger 172 537 000,00 165 611 000,00 164 511 000,00 159 565 961,89 

Andre salgs- og leieinntekter 603 394 000,00 573 794 000,00 571 474 000,00 548 479 340,13 

Overføringer med krav til motytelse 468 920 000,00 452 465 000,00 448 619 000,00 568 256 623,76 

Rammetilskudd 1 919 485 000,00 1 944 414 000,00 1 949 067 000,00 1 869 115 498,00 

Andre statlige overføringer 136 654 000,00 130 670 000,00 111 859 000,00 121 556 365,80 

Andre overføringer 17 404 000,00 27 879 000,00 27 192 000,00 40 653 809,69 

Skatt på inntekt og formue 1 708 965 000,00 1 635 727 000,00 1 636 710 000,00 1 568 074 569,58 

Eiendomsskatt 206 000 000,00 202 000 000,00 202 000 000,00 199 821 750,03 

Andre direkte og indirekte skatter 
                                       

-    
                                       

-    
                                       

-    
                                       

-    

Sum driftsinntekter 5 233 359 000,00 5 132 560 000,00 5 111 432 000,00 5 075 523 918,88 

Driftsutgifter 
    Lønnsutgifter 2 590 605 000,00 2 517 406 000,00 2 497 314 000,00 2 495 434 587,45 

Sosiale utgifter 772 164 000,00 738 595 000,00 732 732 000,00 666 434 773,81 
Kjøp av varer og tj som inngår i 
tj.produksjon 713 733 000,00 693 770 000,00 675 505 000,00 679 885 278,51 
Kjøp av tjenester som erstatter 
tj.produksjon 622 199 000,00 588 057 000,00 573 198 000,00 567 020 977,33 

Overføringer 356 968 000,00 428 473 000,00 424 455 000,00 448 564 372,03 

Avskrivninger 
                                       

-    
                                       

-    
                                       

-    233 222 474,00 

Fordelte utgifter -96 120 000,00 -96 389 000,00 -87 333 000,00 -121 436 148,32 

Sum driftsutgifter 4 959 549 000,00 4 869 912 000,00 4 815 871 000,00 4 969 126 314,81 

Brutto driftsresultat 273 810 000,00 262 648 000,00 295 561 000,00 106 397 604,07 

Finansinntekter 
    Renteinntekter og utbytte 47 325 000,00 45 423 000,00 45 423 000,00 55 779 962,68 

Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 38 400 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 47 681 098,67 

Mottatte avdrag på utlån 10 074 000,00 600 000,00 600 000,00 564 065,55 

Sum eksterne finansinntekter 95 799 000,00 81 023 000,00 81 023 000,00 104 025 126,90 

Finansutgifter 
    Renteutgifter og låneomkostninger 153 323 000,00 173 756 000,00 173 756 000,00 179 773 700,40 

Tap på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

                      766 
165,00  

Avdragsutgifter 208 124 000,00 199 372 000,00 199 372 000,00 187 360 661,57 

Utlån 888 000,00 1 657 000,00 1 657 000,00 1 442 202,61 

Sum eksterne finansutgifter 362 335 000,00 374 785 000,00 374 785 000,00 369 342 729,58 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner -266 536 000,00 -293 762 000,00 -293 762 000,00 -265 317 602,68 

Motpost avskrivninger 
                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    233 222 474,00 

Netto driftsresultat 7 274 000,00 -31 114 000,00 1 799 000,00 74 302 475,39 
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Interne finanstransaksjoner 
     

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk                         -      43 267 000,00                          -      67 698 680,78  

Bruk av disposisjonsfond     1 500 000,00    50 712 000,00      1 200 000,00    53 783 065,69  

Bruk av bundne fond     8 711 000,00  31 065 000,00  28 386 000,00  22 941 232,65 

Bruk av likviditetsreserve                         -                             -                            -    
                         

-    

Sum bruk av avsetninger 10 211 000,00 125 044 000,00 29 586 000,00 144 422 979,12 

     Overført til investeringsregnskapet     4 495 000,00  25 424 000,00  23 732 000,00  51 671 775,00 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk                         -                             -                            -    
                         

-    

Avsetninger til disposisjonsfond  12 850 000,00  66 618 000,00     7 653 000,00  92 528 680,78 

Avsetninger til bundne fond        140 000,00  1 888 000,00                         -    31 258 143,60 

Avsetninger til likviditetsreserven                         -                             -                            -    
                         

-    

Sum avsetninger 17 485 000,00 93 930 000,00 31 385 000,00 175 458 599,38 

     Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk                         -                             -                            -      43 266 855,13  
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Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013   
 
 

Investeringer i anleggsmidler 892.900.000,00 1.025.862.000,00 551.967.234,88 
Utlån og forskutteringer 94.000.000,00 96.750.000,00 78.073.428,13 
Kjøp av aksjer og andeler 12.100.000,00 10.958.000,00 9.625.678,00 
Avdrag på lån 23.500.000,00 22.500.000,00 55.973.147,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 
Avsetninger 8.700.000,00 15.173.000,00 69.137.548,13 
Årets finansieringsbehov 1.031.200.000,00 1.171.243.000,00 764.777.036,14 
 
 
Finansiert slik:    

Bruk av lånemidler 661.361.000,00 816.241.000,00 528.629.373,77 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 12.200.000,00 23.352.000,00 34.528.929,96 
Tilskudd til investeringer 145.139.000,00 128.999.000,00 6.362.761,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 120.400.000,00 96.060.000,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 23.500.000,00 32.400.000,00 78.936.794,84 
Andre inntekter 0,00 0,00 1.844.018,57 
Sum ekstern finansiering 962.600.000,00 1.097.052.000,00 650.301.878,14 
 
 

Overført fra driftsbudsjettet 4.495.000,00 26.666.000,00 51.671.775,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 1.469.403,00 
Bruk av avsetninger 64.105.000,00 47.525.000,00 61.333.980,00 
Sum finansiering 1.031.200.000,00 1.171.243.000,00 764.777.036,14 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet 2015 

 
  Budsjett 2015 

Just. budsj. 
2014 Oppr. budsj. 2014 Regnskap 2013 

Administrasjon og fellesutgifter  67 400 000,00 33 525 000,00 21 900 000,00 14 762 078,00 

Oppveksttjenester  160 400 000,00 193 687 000,00 129 591 000,00 87 544 742,96 

Omsorgstjenester  128 600 000,00 230 228 000,00 416 209 000,00 79 424 156,04 

Helse- og sosiale tjenester  61 000 000,00 18 358 000,00 3 000 000,00 35 590,75 

Næringsområder og miljø 1 800 000,00 4 548 000,00 2 500 000,00 2 370 433,86 

Boligområder 30 600 000,00 12 600 000,00 2 600 000,00 15 237 590,11 

Kultur  151 550 000,00 99 332 000,00 145 100 000,00 70 655 808,69 

Kirke  17 200 000,00 25 881 000,00 31 400 000,00 20 938 963,45 

Vann, avløp og renovasjon  206 000 000,00 230 482 000,00 137 000 000,00 181 938 919,21 

Samferdsel og andre tekniske tjenester  68 350 000,00 177 221 000,00 78 700 000,00 79 058 951,81 

Sum investeringsutgifter  892 900 000,00 1 025 862 000,00 968 000 000,00 551 967 234,88 

Avdrag på lån til videreutlån 23 500 000,00 22 500 000,00 22 500 000,00 55 973 147,00 

Utlån, kjøp av aksjer og andeler  106 100 000,00 107 708 000,00 89 750 000,00 87 699 106,13 

Dekning av tidligere års merforbruk i investering 
    Avsatt til disposisjonsfond  
               ubundne investeringsfond  8 700 000,00 15 173 000,00 13 750 000,00 20 843 224,01 

           bundne investeringsfond  
   

48 294 324,12 

Styrking av likviditetsreserven  
    Sum finansieringsbehov  1 031 200 000,00 1 171 243 000,00 1 094 000 000,00 764 777 036,14 

     Overføring fra årets driftsregnskap  4 495 000,00 26 666 000,00 23 732 000,00 51 671 775,00 

MVA komp investeringer 120 400 000,00 96 060 000,00 144 740 000,00 
 Tilskudd og refusjoner 145 139 000,00 133 399 000,00 125 520 000,00 24 367 390,23 

Salg av fast eiendom  12 200 000,00 23 352 000,00 18 850 000,00 33 622 629,96 

Andre inntekter  
   

2 750 318,57 

Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler 23 500 000,00 28 000 000,00 22 500 000,00 60 932 165,61 
Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk 

 
2 516 000,00 

 
1 469 403,00 

Bruk av disposisjonsfond  
            ubundne investeringsfond  64 105 000,00 39 208 000,00 57 557 000,00 21 449 338,00 

        bundne investeringsfond  
 

5 801 000,00 
 

39 884 642,00 

Bruk av likviditetsreserven  
    Bruk av lån  661 361 000,00 816 241 000,00 701 101 000,00 528 629 373,77 

Sum finansiering  1 031 200 000,00 1 171 243 000,00 1 094 000 000,00 764 777 036,14 

     Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Hovedoversikt investering Kostra 
    

 
Budsjett 2015 Just. budsj. 2014 Oppr. budsj. 2014 Regnskap 2013 

Inntekter 
    Salg av driftsmidler og fast eiendom 12 200 000,00 23 352 000,00 18 850 000,00 34 528 929,96 

Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 1 754 625,00 

Overføringer med krav til motytelse 0,00 4 400 000,00 400 000,00 18 004 629,23 

Kompensasjon for merverdiavgift 120 400 000,00 96 060 000,00 144 740 000,00 0,00 

Statlige overføringer 142 639 000,00 122 326 000,00 113 240 000,00 4 908 336,00 

Andre overføringer 2 500 000,00 6 673 000,00 11 880 000,00 1 454 425,00 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 89 393,57 

Sum inntekter 277 739 000,00 252 811 000,00 289 110 000,00 60 740 338,76 

     Utgifter 
    Lønnsutgifter 50 000,00 75 000,00 75 000,00 13 208 343,04 

Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 768 360 000,00 904 667 000,00 790 905 000,00 472 816 014,78 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 

Overføringer 124 490 000,00 121 120 000,00 177 020 000,00 65 942 877,06 

Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum utgifter 892 900 000,00 1 025 862 000,00 968 000 000,00 551 967 234,88 

     Finanstransaksjoner 
    Avdrag på lån 23 500 000,00 22 500 000,00 22 500 000,00 55 973 147,00 

Utlån 94 000 000,00 96 750 000,00 79 750 000,00 78 073 428,13 

Kjøp av aksjer og andeler 12 100 000,00 10 958 000,00 10 000 000,00 9 625 678,00 

Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsatt til ubundne investeringsfond 8 700 000,00 15 173 000,00 13 750 000,00 20 843 224,01 

Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 48 294 324,12 

Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum finansieringstransaksjoner 138 300 000,00 145 381 000,00 126 000 000,00 212 809 801,26 

     Finansieringsbehov 753 461 000,00 918 432 000,00 804 890 000,00 704 036 697,38 

     Dekket slik: 
    Bruk av lån 661 361 000,00 816 241 000,00 701 101 000,00 528 629 373,77 

Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mottatte avdrag på utlån 23 500 000,00 28 000 000,00 22 500 000,00 60 932 165,61 

Overført fra driftsbudsjettet 4 495 000,00 26 666 000,00 23 732 000,00 51 671 775,00 

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 1 469 403,00 

Bruk av disposisjonsfond 0,00 2 516 000,00 0,00 0,00 

Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av ubundne investeringsfond 64 105 000,00 39 208 000,00 57 557 000,00 21 449 338,00 

Bruk av bundne investeringsfond 0,00 5 801 000,00 0,00 39 884 642,00 

Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Sum finansiering 753 461 000,00 918 432 000,00 804 890 000,00 704 036 697,38 

     Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anskaffelse og anvendelse av midler 

    

     

 
Budsjett 2015 

Justert budsj. 
2014 Oppr. budsj. 2014 Regnskap 2013 

Anskaffelse av midler 
    Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5 233 359 000,00 5 132 560 000,00 5 111 432 000,00 5 075 523 918,88 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 277 739 000,00 252 811 000,00 289 110 000,00 60 650 945,19 
Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner  780 660 000,00 925 264 000,00 804 624 000,00 693 676 059,85 

Sum anskaffelse av midler  6 291 758 000,00 6 310 635 000,00 6 205 166 000,00 5 829 850 923,92 

     Anvendelse av midler 
    Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4 933 163 000,00 4 855 819 000,00 4 796 029 000,00 4 735 903 840,81 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 892 900 000,00 1 025 862 000,00 968 000 000,00 551 967 234,88 

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 491 935 000,00 504 993 000,00 487 035 000,00 513 014 982,71 

Sum anvendelse av midler 6 317 998 000,00 6 386 674 000,00 6 251 064 000,00 5 800 886 058,40 

     Anskaffelse - anvendelse av midler -26 240 000,00 -76 039 000,00 -45 898 000,00 28 964 865,52 

Endring i ubrukte lånemidler 
                                      

-    
                                         

-    
                                      

-    -252 573 880,77 
Endring i regnskapsprinispp som påvirker AK 
Drift 

                                      
-    

                                         
-    

                                      
-    

                                      
-    

Endring i regnskapsprinispp som påvirker AK 
Investering 

                                      
-    

                                         
-    

                                      
-    

                                      
-    

Endring i arbeidskapital -26 240 000,00 -76 039 000,00 -45 898 000,00 -223 609 015,25 

     Avsetninger og bruk av avsetninger 
    Avsetninger 21 690 000,00 83 679 000,00 21 403 000,00 236 191 227,64 

Bruk av avsetninger 74 316 000,00 172 569 000,00 87 143 000,00 207 226 362,12 

Til avsetning senere år 
                                      

-    
                                         

-    
                                      

-    
                                      

-    

Netto avsetninger -52 626 000,00 -88 890 000,00 -65 740 000,00 28 964 865,52 

     Interne overføringer og fordelinger 
    Interne inntekter mv 108 528 000,00 130 581 000,00 118 591 000,00 414 934 397,32 

Interne utgifter mv 108 528 000,00 129 339 000,00 118 591 000,00 414 934 397,32 

Netto interne overføringer 0,00 1 242 000,00 0,00 0,00 
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Intern hovedoversikt budsjett 2015 
       

Utarbeidet per 19/1-15             
   

Tall i 1000 kroner Budsjett 2015 Justert budsjett 2014 Regnskap 2013 

  Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto 

Frie inntekter 
  

  
  

  
  

  

Skatt 
 

1 708 965 -1 708 965 
 

1 635 727 -1 635 727 
 

1 568 075 -1 568 075 

Eiendomsskatt 
 

206 000 -206 000 
 

202 000 -202 000 
 

199 822 -199 822 

Rammetilskudd 
 

1 919 485 -1 919 485 
 

1 944 314 -1 944 314 
 

1 869 115 -1 869 115 

Mva-kompensasjon investeringer 
  

  
  

  
 

48 143   
Mva-kompensasjon til 
investeringsregnskapet 

  
  

  
  40 028 

 
  

Sum frie inntekter 0 3 834 450 -3 834 450 0 3 782 041 -3 782 041 40 028 3 685 155 -3 645 127 

Finansposter 
  

  
  

  
  

  

Utbytte 
 

18 550 -18 550 0 18 050 -18 050 
 

20 219 -20 219 

Renter 153 323 27 431 125 892 173 756 25 550 148 206 179 764 33 576 146 188 

Avdrag  208 124 
 

208 124 199 372 
 

199 372 187 361 
 

187 361 

Tap/Gevinst finansielle omløpsmidler 0 38 400 -38 400 0 35 000 -35 000 766 47 681 -46 915 

Overføring fra FREVAR KF 
 

7 500 -7 500 
 

17 900 -17 900 
 

18 900 -18 900 

Kompensasjonstilskudd 
 

22 056 -22 056 
 

23 627 -23 627 
 

21 217 -21 217 

Kalkulatoriske inntektsposter -129 979 
 

-129 979 -124 061 
 

-124 061 -111 095 
 

-111 095 

Netto kapitalkostnader 231 468 113 937 117 531 249 067 120 127 128 940 256 795 141 593 115 202 

          

Til disposisjon drift 231 468 3 948 387 -3 716 919 249 067 3 902 168 -3 653 101 296 823 3 826 748 -3 529 925 

Fellestjenester  85 490 1 500 83 990 165 040 90 158 74 882 418 986 346 297 72 689 

Kirken inkl. andre trossamfunn 43 540 0 43 540 41 230 0 41 230 40 304 1 892 38 412 

Politisk og adm. ledelse 18 574 135 18 439 18 387 75 18 312 15 712 141 15 571 

Økonomi og organisasjonsutvikling 210 266 51 918 158 348 200 118 50 615 149 503 202 631 61 694 140 937 

Tall ships races 0 0 0 14 793 10 067 4 726 1 778 745 1 033 

ØKUS 2 177 2 177 0 1 916 1 916 0 1 934 1 934 0 

Kultur, miljø og byutvikling 234 659 90 126 144 533 245 133 109 951 135 182 242 970 120 940 122 030 

Regulering og teknisk drift 981 816 636 801 345 015 951 789 619 746 332 043 867 654 579 643 288 011 

Utdanning og oppvekst 1 634 879 229 839 1 405 040 1 571 081 211 669 1 359 412 1 594 395 293 788 1 300 607 

Helse og velferd 2 029 921 511 907 1 518 014 2 012 776 472 165 1 540 611 1 987 568 471 882 1 515 687 

Sum tjenesteområder 5 241 322 1 524 403 3 716 919 5 222 263 1 566 362 3 655 901 5 373 931 1 878 954 3 494 977 

Over- og underskuddsansvar 0 0 0 0 2 800 -2 800 0 8 319 -8 319 

Årets resultat 5 472 790 5 472 790 0 5 471 330 5 471 330 0 5 670 754 5 714 021 -43 267 

 


