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FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Forslag til vedtak 24.11.2016 – saksnummer 2016/5778: 

1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for 
perioden 2017 - 2020 og budsjett for 2017 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet.   

2. Investeringsbudsjettet for 2017 med finansiering vedtas slik det framkommer i investeringsoversikten. 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.  

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntekter fra forsikringsoppgjør og inntekter fra salg av utrangerte 
biler, maskiner og utstyr til å finansiere investeringer for anskaffelse av biler, maskiner og utstyr til samme 
formål. 

3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet «Egenbetalinger, 
gebyrer og betalingsbetingelser 2017». 

4. Det godkjennes låneopptak på 520,0 millioner kroner for finansiering av investeringer i 2017. 
Rebudsjettering av investeringer fra 2016 vedtas i egen sak. 

5. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket merverdikompensasjon). 

6. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for 2017 hvorav 
70 millioner kroner rebudsjetteres fra 2016 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 10,0 
millioner kroner for 2017. 

9. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 12,0 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 5 vedtas og legges til grunn for 
refinansieringer i 2017. 

14. For eiendomsskatt gjelder: 

 14.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2017. I henhold til skatteloven for byene av 15.  

august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme  
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lov gjort av Stortinget den 1. januar 2013. 

 14.2 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt. 14.3 skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 
7,0 ‰ kfr. Eiendomsskattelovens § 11, 1 ledd. 
 

 14.3 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i  
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 4,1 ‰. Det gis  
et bunnfradrag på 200 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et  
bunnfradrag på 200 000 kroner per fritidseiendom. Skattøre for næringsbygg reduseres til 6,5 ‰ 
i 2017, 6,0 ‰ i 2018 og 5,0 ‰ i 2019 2020. 
 

 14.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for  
eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å  
gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde. 
 

 14.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for 
eiendomsskatt: ”Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg    
eller anlegg”, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 
 

 14.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 5, litra h, skal eiendommer som blir drevet  
som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen  
med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme  
satser som for boligeiendommer.  
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Et grønnere og varmere Fredrikstad 

 

Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) 

legger med dette frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til Budsjett for 2017 og 

Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017-2020. Forslaget fremmes av Venstre i 

Formannskapets møte 24. november 2016. 

 

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

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

budsjett 2017 og revidert handlingsplan 2017-2020. 

 

Vi presenterer med dette en plan for et grønnere Fredrikstad, hvor vi tar klima- og 

miljøutfordringene på alvor, setter mennesket først og barnet i sentrum og løfter de mest 

utsatte gruppene i samfunnet. Vi rigger en kommune med betydelige demografiske og 

økonomiske utfordringer for en utfordrende fremtid. Tiltak må gjøres nå, slik at vi kan trygge 

velferden, gi de beste oppvekstvilkår for barn og unge i årene som kommer og gi gode 

tjenester til innbyggerne.  

 

Vi presenterer med dette et budsjett som hvor vi ønsker å ha oppmerksomhet rettet mot at 

mennesker har det bra og relasjonene er gode i hjemmet, på skolen og på jobben. Vi vil 

legge vekt på verdier som dialog, samspill, samskapning og romslighet. 

 

Vi mener vi må bruke kommunens begrensede midler der de behøves mest. Det er 

innbyggerne, brukerne av kommunens tjenester, som alltid må være vårt fokus og som alltid 

komme først. Omstillingsevne og tydelige prioriteringer må derfor til i 

kommuneorganisasjon. 

 

 

Sentrumspartienes hovedprioriteringer: 

 

- Vi vil ha grønn satsning i alle sektorer og eget klimabudsjett og klimaregnskap 

- Vi vil ha fokus på tidlig innsats 
- Vi vil ha stram økonomistyring  

- Vi vil bedre rammene for næringslivet 

- Vi vil ha sterkt fokus på omsorgen 
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Et grønnere og mer miljøvennlig Fredrikstad 

De tre sentrumspartiene er klare på at Fredrikstad må ta sin del av ansvaret i verdens klima- og 

miljøutfordringer. Vi mener Fredrikstad skal bli en foregangskommune. Grønn tenkning og 

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

prosjekter, tjenesteyting og alt annet kommunen driver med.  

Vi vil innføre klimabudsjett og klimaregnskap for Fredrikstad kommune. Fredrikstad 

kommune bør bli klimanøytral innen 2025. Kommunen skal ha en investeringsstrategi som 

ikke lenger satser på fossilt, men mer på grønne investeringer. 

Kollektivtransporten er en nøkkel både for å få ned biltrafikken og redusere 

klimagassutslippene i Fredrikstad. Arbeidet med kollektivplanleggingen må intensiveres. Det 

må på plass straksløsninger for å få ned luftforurensningen fra bilparken. 

Arbeid for å styrke sentrum må videreføres. Attraktiviteten skal øke, og da er det å se på flere 

bilfrie soner i sentrum viktig. Undersøkelser fra flere andre byer viser at gående og syklende 

handler mer i et bysentrum enn bilister. Dette er et arbeid som vi vil starte i perioden, og 

særlig området Storgata og gatene mellom Nygaardsgata og Storgata skal prioriteres. 

Vedlikehold av kommunens bygningsmasse tjener miljøet. Vern og vedlikehold av allerede 

eksisterende bygningsmasse fremfor nybygging gir stor klimagevinst. Dette skal prioriteres. 

Alle nye utbyggingsprosjekter i Fredrikstad kommune skal underlegges BREEAM- 

sertifiseringskrav. Det innebærer et vesentlig fokus på miljøaspektet både under bygging, for 

livskvaliteten i nye bydeler, og den helhetlige planlegging, blant annet nærhet til 

kollektivtransport.   

Tiltak som skolehager og prosjekt «urban dyrking» er tiltak med lave kostnader som vil gi 

bedre levekår for så vel unge som eldre og øke kunnskapen om biologisk mangfold og 

bevisstheten rundt klima- og miljøspørsmål.  

 
Stram økonomistyring, sikring av fremtidens by 

De tre partiene tar rådmannens signaler om forsiktighet i investeringstakten. Vi er av den 

oppfatning at Fredrikstad i for lang tid har kjørt med store og ekspansive investeringer som 

har gjort at gjeldsgraden har eskalert for mye. Sentrumspartiene vil derfor redusere 

investeringstakten.   

En samlet gjeld på over 6 milliarder kroner mener vi er urovekkende høyt. Renter og avdrag 

tar en betydelig del av kommunens driftsmidler. I slutten av handlingsplanperioden løper 

dette opp i over fire hundre millioner kroner. Vi er bekymret over utviklingen som i årene 



6 

fremover begrense mulighetene vi har til å satse på nye skoler, omsorgstillinger og alle andre 

viktige oppgaver kommunen skal ivareta hvis ikke grep tas nå.  

 

Omstillingsgevinst 

Økt verdiskapning, nye virksomheter og det å klare å etablere flere arbeidsplasser vil bli 

viktigere og viktigere i Fredrikstad-samfunnet i årene som kommer. Vi må gjøre viktig grep nå 

for å rigge kommunen for en fremtid som ser mer uoversiktlig ut og kan bli betydelig mer 

utfordrende.  

Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til alle innbyggeres beste. For å kunne 

gjøre det, også i fremtiden, må vi: 

- Prioritere det viktigste 

- Gjøre så mye som mulig av det nyttige 

- Prioritere bort det som er minst viktig.  

 
Den vurderingen må alltid gjøres i organisasjonen. Omstilling og effektivisering er et 

kontinuerlig arbeid i alle organisasjoner i dagens arbeidsliv. Nye arbeidsmetoder, økt 

kunnskap og kompetanseheving og ikke minst ny teknologi gir rom til å utnytte alle ledd i 

driften bedre. Vi må sørge for at hver enkelt ansatt brukes der hun eller han er best 

kvalifisert. Vi må også stille krav til at noen oppgaver må velges bort. Dette er et arbeid vi 

mener skal prege Fredrikstad kommune og ytterligere stimuleres.  

Vi mener omstilling og tydelige prioriteringer vil gi økonomisk gevinst, og vi legger opp til en 

moderat omstillingsgevinst på 120 millioner gjennom handlingsplanperioden. Bedre 

innkjøpsrutiner, innføring av ny teknologi, redusert sykefravær, konkurranseutsetting av 

virksomhet som ikke utgjør kommunens kjerneoppgaver, og klare prioriteringer er eksempler 

på grep som kan gjøres inn for å gi omstillingsgevinst. 

Omstillingsarbeidet vil foregå i alle kommunens seksjoner og rådmannen får i oppdrag å 

drive dette videre i seksjonene der det ikke er særskilte prioriteringer fastsatt i dette 

endringsforslaget til budsjett og handlingsplan. 

For å drive dette alt viktigere arbeidet velger vi å styrke derfor «Seksjon økonomi og 

organisasjonsutvikling». 
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Omstillingsgevinst i perioden: 

2017 10 mill 

2018 25 mill 

2019 35 mill 

2020 50 mill 

 

Næringssatsing  

Et sterkt og langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen 

er viktig for de tre partiene. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, for å skape flere 

arbeidsplasser i privat sektor, og det er et arbeid som må være synlig, strategisk og ha en 

langsiktig horisont. Partiene ønsker et særlig fokus på grønt næringsliv, landbruk og 

bedriftsutvikling.   

Næringsfondet er et viktig verktøy for å støtte næringsetableringer og næringsutvikling. 

Tildelinger fra fondet bør være underlagt en langsiktig strategisk satsning. Partiene mener at 

tildeling fra næringsfondet skal være enda mer knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser, 

støtte og gode vilkår for små og mellomstore gründerbedrifter.  

Vi ønsker at Fredrikstad etablerer en gründerpris.  

Vi prioriterer en moderat reduksjon av eiendomsskatt på næringseiendom. Det vil være et 

viktig signal fra kommunen at vi ønsker næringslivet velkommen og ønsker å gi bedre 

rammevilkår for etableringer i Fredrikstad.  

 

Eiendomsskatt 

De tre sentrumspartiene er enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå i kommunen er 

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

det mindre attraktivt å bygge og investere. Den kan også ramme sårbare grupper. 

De tre sentrumspartiene mener en moderat redusert eiendomsskatt på næringseiendom er 

et viktig signal fra kommunens side om at vi ønsker nye bedrifter velkommen. Det vil gi bedre 

rammevilkår for næringslivet og flere etableringer. På sikt vil får det flere ut i arbeid, gir 

bedre livsvilkår for innbyggere som ellers ville gått arbeidsledig, og økte inntekter til 

kommunen. Dette er altså en langsiktig investering i Fredrikstad-samfunnet.  
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Vi legger derfor inn en moderat reduksjon av eiendomsskatten, fra 7 til 5 promille (0,5 

promille reduksjon i 2017 og 2018 og 1 promille i 2019). 

Vi ønsker å gi en mer sosial profil på eiendomsskatten. Vi endrer ikke på promillesatsen på 

bolig og fritidseiendom ift rådmannens forslag for de tre første år, men ønsker ikke en 

ytterligere økning i 2020.  

De tre partiene vil se nærmere på innretningen av eiendomsskatten, og den sosiale profilen 

på beskatningen, frem til ny handlingsplan 2018-2021 som legges frem i juni. 

 

 

Endringer i driftsbudsjettet 

Inndekning 

Siden de økonomiske utsiktene i Norge er mer usikre enn før velger også vi å være forsiktige i 

inntektsanslagene utover det rådmannen anbefaler. Vi legger ikke inn noen ytterligere 

økning, men ved eventuell økt skatteinngang/rammetilskudd mener vi dette primært skal 

avsettes på fond for fremtidige investeringer. 

Vi regner en moderat omstillingsgevinst i organisasjonen gjennom handlingsplanperioden. 

Første år (2017) kan vi ikke forvente store resultater, men fra år to til fire forventer vi en 

ytterligere gevinst. Rådmannen gis oppdrag å drive dette viktige arbeidet fremover. 

 

 

Endringer i inntekter, mill kr 2017 2018 2019 2020 

Redusert/økt bunnlinje -9,1 -3,2 -7,0 -19,8 

Omstillingsgevinst i alle 

seksjoner 

-10 -25 -35 -50 

Redusert eiendomsskatt på 

næring 

4,8 10,1 19,5 49,5 
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Endring avsetning på fond (mill kr) 

Disposisjonsfond -2,5 -1,5 -0,5 -4,1 

Egenkapital til 

investeringsbudsjett 

-8,1 -3,2 -8,0 -17,2 

 

Endringer i rammene til seksjonene (justert ift rådmannens forslag, mill kr) 

 2016 2017 2018 2019 

Seksjon for økonomi og org.utvikling 0,5 0,5 0,5 0,5 

Seksjon for oppvekst 5,5 5,5 5,5 5,5 

Seksjon for helse og velferd 7 10 10 10 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 2 2 2 2 

Seksjon for teknisk 0 0 0 0 

Kirketjenester 1 1 1 1 

Sum økte rammer 16 19 19 19 
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Nettorammer i millioner kroner Regnskap  Bud Bud  Bud  Bud Bud 

Fra 2017 i 2017 kroner  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inntekter     
    

Skatt      -1 719,5  -1 842,2 -1 894,6 -1 894,6 -1 894,6 -1 894,6 

Rammetilskudd        -1 923,0  -1 966,7 -2 074,4 -2 074,4 -2 074,4 -2 074,4 

Realvekst frie inntekter    0,0   -45,0 -90,0 -134,6 

Eiendomsskatt           -206,0  -239,9 -245,2 -241,9 -233,0 -232,5 

Sum frie inntekter      -3 848,5  -4 048,8 -4 214,2 -4 255,9 -4 292,0 -4 336,1 

Bundne utgifter           
 

Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2016          141,9  130,4 126,2 128,5 126,4 138,9 

Renteinntekter           -58,3  -44,9 -44,2 -45,9 -47,8 -50,5 

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2016          207,9  221,9 246,2 231,2 231,2 231,2 

Kapitalutg. nye investeringer fra 2017   3,9 2,4 17,2 26,1 40,6 
Kapitalutg. nye selvfinansierende 
inv.2017   1,6 4,3 19,2 35,0 50,2 

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol.         -113,0  -122,6 -124,7 -142,4 -157,2 -177,0 

Kompensasjonstilskudd - stat            -20,5  -17,6 -17,6 -16,9 -15,7 -15,0 

Overføring fra FREVAR KF              -2,5  -7,5 -8,0 -8,0 -10,0 -10,0 

Utbytte            -20,1  -18,6 -15,0 -15,0 -17,0 -17,0 

Sum netto kapitalkostnader          135,4  146,6 169,7 167,9 171,0 191,4 

Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races            -49,0  70,9 76,8 90,8 95,9 91,3 

Omstillingsgevinst    0,0 -10,0 -25,0 -35,0 -50,0 

Til kirketjenester             37,9  38,1 40,7 40,8 40,3 40,3 

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

Sum              -5,7  114,8 113,3 112,4 107,1 87,4 

Til disp. drift og investeringer      -3 718,8  -3 787,4 -3 931,1 -3 975,5 -4 013,9 -4 057,2 

 
    

    
NETTO UTGIFTSRAMMER:       

    
Økonomi og organisasjonsutvikling          176,4  180,4 186,3 185,9 191,7 189,0 

Kultur, mljø og byutvikling          136,3  151,7 151,4 148,3 148,3 148,3 

Teknisk drift          361,9  385,5 396,0 412,8 400,9 398,3 

Utdanning og oppvekst       1 421,8  1 469,4 1 506,8 1 502,9 1 507,0 1 507,0 

Helse og velferd       1 502,1  1 599,9 1 671,5 1 693,8 1 716,5 1 719,1 

Sum         3 598,5  3 786,9 3 911,9 3 943,6 3 964,4 3 961,6 

Korr. interne finans.tran.             

Netto internt driftsresultat         -120,3  -0,5 -19,2 -31,8 -49,5 -95,6 
 - Bruk/overføring - disposisjonsfond 
(netto)             62,2  2,2 11,8 20,0 33,9 32,8 

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

 - Egenkapital til investeringsbudsjett              6,4  0,0 9,4 11,8 15,6 62,8 

Disp. netto internt driftsres.            -51,7  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 
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Prioriteringer innenfor seksjonene 

En stram kommuneøkonomi medfører at det må gjøres klare prioriteringer, og tiden er ikke 

inne for store utvidelser i den totale driften i Fredrikstad kommune. Omstilling gjøres 

kontinuerlig i alle seksjoner, og det overlates til rådmannen å utføre og drive dette arbeidet 

fremover, og oppnå en tydelig gevinst. Tjenester til de mest sårbare brukergruppene bør 

skjermes.  

 

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling 

Det gis en styrking til seksjonen for å starte og gi økt støtte til rådmannens arbeid med 

omstillingen i organisasjonen. Dette arbeidet skal gjøres i alle seksjoner. Rammen økes med 

0,5 millioner med særlig henblikk på dette arbeidet.  

Verbalforslag: 

- Rådmannen bes utarbeide forslag om konkurranseutsetting av kommunale 

støttefunksjoner som kjøkkentjenester, IKT, vaskeri. 

- Plan å trekke kommunens finansinvesteringer fra fossilsektoren utarbeides og 

arbeidet med grønne reinvesteringer igangsettes. 

 

 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 

Klima- og miljøarbeid er særlig viktig og skal vektlegges sterkt i årene som kommer. Vi ønsker 

et klimaregnskap for Fredrikstad kommune og avsetter 1 million kroner til det arbeidet.  

Vi mener støtte til viktige kulturminner bør styrkes og vi avsetter 750.000 ekstra til 

kulturminnepotten. Kulturskolen trenger bedre rammevilkår og vi styrker driften ytterligere 

med 250.000 i tillegg til de 300.000 rådmannen legger opp til.  

Vi styrker derfor rammen til KMB med 2 millioner. 

 

Verbalforslag: 

- Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til 

tiltak som vil redusere klimagassutslipp eller andre miljørettede tiltak. 
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- Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager til etablerere. 

- Prosessen med å gjøre Fredrikstad kommune klimanøytral innen 2025 startes. 

- Det skal arbeide videre med nytt scenebygg i Fredrikstad. 

 

Seksjon for teknisk drift 

Vi mener det er behov for sterke prioriteringer i seksjonen. Arbeidet med å skille ut 

eiendomsforvaltningen i et eiendomsforetak starter opp. Løpende vedlikehold av 

kommunens bygningsmasse er viktig. Rammen beholdes uforandret. 

Verbalforslag: 

- En prosess med å skille ut forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 

eiendommer i et kommunalt eiendomsforetak skal starte. 

- Prioritere vedlikehold av kommunens bygningsmasse.  

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

sentrum. 

- Bruk av fossil energi til oppvarming av kommunale bygg avvikles. 

 

Seksjon for utdanning og oppvekst  

Tidlig innsats, god oppvekst og utdanning er avgjørende for Fredrikstad. Helt fra barnehage 

til videregående skole skal barn og unge møtes med varme og kvalitet i undervisningen. 

Fredrikstad har utfordringer, blant annet ved en sosial arv som også viser seg i det totale 

utdanningsnivået. Gratis SFO, helsestasjon for unge, styrket skolehelsetjeneste og 

jordmortjeneste er viktige innsatsområder vi vil prioritere. Vi gir en generell styrking av 

utdannings- og oppvekstsektoren med 5,5 millioner gjennom handlingsplanperioden.  

De tre partiene mener gratis SFO for familier med vedvarende lav inntekt er viktig som 

integrerings- og inkluderingstiltak. Vi avsetter 2 millioner i reduserte egeninnbetalinger til 

dette formålet. 

Tilgang til grøntarealer ved barnehager og skoler er viktig. Vi avsetter derfor 0,5 millioner til 

arbeidet med å etablere skolehager. 

Vi avsetter 0,5 millioner til å styrke FAU-ene og «Hjem-skole»-samarbeidet.  
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Vi avsetter 2 millioner til å styrke skolehelsetjenesten og jordmortjenesten og 0,5 millioner 

for å styrke helsestasjon for unge. 

Verbalforslag: 

- Rådmannen skal kartlegge forskjellen i sykefravær mellom kommunale og private 

barnehager.  

- Arbeide for å få flere mannlige ansatte i barnehager og skoler. 

- Prioritere norskundervisning blant arbeidsinnvandrere og asylsøkere. 

- Det startes forsøk flere fremmedspråk (eksempelvis kinesisk, japansk og arabisk) som 

valgfag på utvalgte ungdomsskoler. 

 

 

Seksjon for helse og velferd 

Fredrikstad står overfor utfordringer i årene som kommer med en befolkning som blir eldre. 

For å møte disse utfordringene må det fortsatt gjøres strenge prioriteringer og fremdeles 

drive et aktivt omstillings- og effektiviseringsarbeid i seksjonen.  

Vi støtter bygging av fase to på Østsiden sykehjem og nye Onsøyheimen i fireårsperioden. 

Vi reverserer kutt på 3,5 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner, og styrker med 

ytterligere 0,5 millioner. Vi mener dette er viktige samarbeidsparter i velferden i årene 

fremover. 

Vi prioriterer å igangsette «Prosjekt hverdagsrehabilitering» fra 2017, med opptrapping i 

2018. Vi avsetter derfor 3 millioner til oppstart av prosjektet i 2017 i tråd med 

opptrappingsplan, og ytterligere styrking i 2018 med 3 millioner.  

Vi styrker seksjonen med 7 millioner i 2017 og 10 millioner i 2018, 2019 og 2020. 

Verbalforslag: 

- Vi ber rådmannen skaffe tallmateriale for psykose blant ungdom.  

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

store enkeltrom til tomannsrom. 

- Driften av nytt vaskeri skal konkurranseutsettes.  
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Egenbetalinger og gebyrer 

Sentrumspartiene prioriterer satsing på tidlig innsats. Vi vil derfor innføre gratis SFO for 

familier med vedvarende lav inntekt. Dette utgjør 2 millioner i reduserte egenbetalinger. 

Vi reduserer egenbetalingen for heltidsplass for familier med inntekt 0-3,5G til kr 0, og halv 

pris ift rådmannens foreslåtte sats (egenbetalingsheftet s. 5) for familier med inntekt 3,5-

4,5G. 

 

Øvrige verbalforslag   

- Prosjekt med «Urban dyrking» igangsettes i Fredrikstad. 

- Det tas initiativ til å få på plass en bysykkelordning i samarbeid med eksterne aktører. 

- Det skal arbeides videre med menighetssenter i Vestbygda. 

- Arbeide videre med dialog og dynamisk sikkerhet 

 

Avsetninger og investeringer 

På tross av et stramt budsjett mener vi det er riktig på nåværende tidspunkt å avsette 

fondsmidler gjennom handlingsplanperioden for å bedre kommunens fremtidige 

egenkapitalevne. Vanskeligere økonomiske tider, og muligheter for større endringer i 

lånemarkedet, gjør Fredrikstad kommune er utsatt med sin høye lånegrad og liten grad av 

egenkapital i investeringene våre.  

Partiene ser ikke at det er rom for bygging av Arena Fredrikstad, nytt ridesenter eller ny bro 

til Isegran i perioden. Vi ønsker derimot å flytte byggingen av ny flerbrukshall på Trosvik fra 

2019 til 2018. 
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Rammefinansierte investeringer  2016 2017 2018 2019 2020 

Felles investeringer                7,8             23,0             19,2                6,4  6,4 

Kulturtjenester             78,5                9,5             44,7  5,1 2,5 

Teknisk drift           170,7           153,2           165,1  123,7 133,0 

Helse og velferd             23,5           137,2  26,4  46,3 182,5 

Oppvekst             50,5             45,0           138,9  130,3 197,2 

Kirketjenester                8,8             10,0             10,0  10,0 10,0 

Egenkapital innskudd KLP             14,6             16,0             17,6  19,4 21,3 

Sum netto investeringer           354,4           393,9           421,9           341,1           552,8  

 
  

    Fra investeringsfond            10,9             16,0             17,6             19,4             21,3  

Overføring fra drift (IT inv.)  0,0            17,5             15,0             23,6             80,0  

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

MVA-kompensasjon             69,6             71,3             89,5  64,8 110,0 

Lånebehov           271,5           287,8           298,7           232,3           341,1  

 
    

    Selvfinansierte investeringer              

VAR           206,8           155,5           214,0  151,0          154,8  

Teknisk drift                1,6                1,7                1,0  1,0                 -    

Eiendomsutvikling             20,8             10,8             26,8  11,3               5,8  

Boligstrategi (BOSO)            65,4             81,6             84,7  89,3            63,6  

Sum netto selvfinans          294,6           249,6           326,5           252,6           224,2  

 
  

    MVA-kompensasjon 2,6 4,6 1,6 5,4               0,6  

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

Investeringsfond bolig/næring 16,8 6,8 7,8 -18,7 -35,2 

Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling   4,0 4,0 19,0 30,0            41,0  

Lånebehov           271,2           232,2           296,1           233,9           215,8  

 
      542,7        520,0        594,7        466,2        556,9  

 

 
2016 2017 2018 2019 Sum 2020 

Forslag til HP:  
    

  
 Netto investering           354,4            393,9            421,9            341,1        1 511,2            552,8  

Lån            271,5            287,8            298,7            232,3        1 090,3            341,1  

Vedtatt HP:              

Netto investering            497,2            393,0            328,8            264,3        1 483,3    

Lån            389,8            284,9            219,1            170,4        1 064,2    

 Endring:   
    

    

Netto investering           -142,8                 0,9              93,1              76,8              27,9      

Lån           -118,3                 2,9              79,6              61,9              26,1      

              

 
Forslag HP17-20 Vedtatt HP 16-19 Endring 

  Netto inv. Lån Netto inv. Lån Netto inv. Lån 

2016        354,4         271,5  497,2 389,8      -142,8        -118,3  

2017        393,9         287,8  393,0 284,9           0,9            2,9  

2018        421,9         298,7  328,8 219,1         93,1           79,6  

2019        341,1         232,3  264,3 170,4         76,8           61,9  

Sum     1 511,2      1 090,3      1 483,3      1 064,2          27,9           26,1  

       2020        552,8         341,1          
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