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

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

Fredrikstad kommune 2019-2022. Forslaget fremmes av Venstre i Formannskapets møte 7. 

juni 2018. 

 

Sentrumspartiene ønsker å støtte rådmannens arbeid med langsiktige og systematiske 

resultatforbedringer, for å skape et nytt og lavere driftsnivå i Fredrikstad kommune.  Ved å 

engasjere Agenda Kaupang som rådgiver har rådmannen skapt en ny referanseramme for 

økonomiarbeidet. Rapporten viser tydelig at Fredrikstad kommune, sammenlignet med 

andre lignende kommuner, drifter dyrt og med ikke så gode løsninger. 

Økonomiske forbedringstiltak bør alltid utvikles gjennom brede prosesser som involverer 

ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte. Våre partier ønsker i størst mulig grad å støtte opp 

under det arbeidet kommunens organisasjon nå har gjort for å redusere kostnader og 

forbedre kvaliteten i tjenestetilbudet. Omstillingsarbeidet må både se på kvalitet, omfang og 

pris, uten at det går vesentlig utover de politiske føringer og den mål vesentlig utover de 

politiske føringer og den måloppnåelsen vi krever.  

Fredrikstad kommune står overfor økende økonomiske utfordringer. Etter en årrekke med 

ekspansiv offentlig pengebruk, må Norge nå dempe kostnadsveksten i offentlig sektor for å 

legge til rette for mer bærekraftig verdiskapning i privat sektor. Fredrikstad kommune må yte 

sin del av bidraget til dette. 

Partiene ønsker å forbedre kommunen drift med fokus på blant annet følgende elementer: 

 Generelle driftsforbedringer, omprioriteringer og innsparinger 

 Utvidet interkommunalt samarbeid, inkludert et bredere innkjøpssamarbeid mellom 

kommuner rundt Oslofjorden 

 En begrenset og forsiktig konkurranseutsetting av kommunale oppgaver 

 Gjøre det lettere for alle å gjøre miljøvennlige valg 

 Redusere investeringstakten 

 Nye teknologiske løsninger innenfor alle kommunale arbeidsområder 

 Aktivt arbeid for å få ned sykefraværet 
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En stor mulighet i alt kommunalt forbedringsarbeid i årene fremover er nye teknologiske 

løsninger. Det er avgjørende at arbeidsprosesser automatiseres slik at ressurser flyttes fra 

administrasjon til direkte tjenesteyting i årene som kommer. 

Vi vil ruste Fredrikstad for en mer usikker fremtid. Partiene mener vi må bruke kommunens 

begrensede midler der de behøves mest. Det betyr at vi må prioritere det viktigste og 

prioritere bort det som er minst viktig. Det er innbyggerne som alltid skal stå i fokus, og 

brukerne av kommunens tjenester må alltid komme først. 

- Vi har fokus på byutvikling og en mer miljøvennlig by 

- Vi styrker næringslivet, spesielt nye, grønne arbeidsplasser 

- Vi setter barn og unges oppvekstsvilkår i sentrum 

- Vi har sterkt fokus på omsorgen 

- Fremtidige investeringer må baseres på en trygg økonomisk basis 

- Vi vil ha stram økonomistyring og stor omstillingsevne 

 

Fra politisk nivå bør vi først og fremst styre gjennom langsiktige mål og prioriteringer. Når det 

gjelder de langsiktige føringene for økonomiplanperioden vil partiene klargjøre følgende 

tydelige prioriteringer innenfor de rammene som er foreslått av rådmannen: 

- Partiene støtter rådmannens vurdering av at tiltak for å redusere driftsnivået er 

nødvendig. Analysen av driftsnivået viser at kommunen, sammenlignet med andre, 

har stort potensiale til både å redusere kostnadene og også øke kvaliteten. 

- Satsning på tidlig innsats, lærerstillinger, gradering av SFO-betaling for familier med 

vedvarende lav inntekt, og familier med barn med nedsatt funksjonevne prioriteres 

innenfor seksjonens ramme. 

- Partiene støtter en videreutvikling av eldreomsorgen med økt vekt på heldøgns, åpen 

omsorg. Vi tror at det i løpet av handlingsplanperioden vil være behov for en større 

økning i heldøgns omsorgsplasser enn hva rådmannen legger opp til. Det bør 

vurderes å bygge et såkalt «Holmen II».  

- Vi tar i denne omgang ikke detaljert stilling til strukturendringer innenfor skole eller 

omsorg, men ser at arealeffektivisering både av tomteareal og bygningsareal kan gi 

gevinst. 
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- Vi må redusere kostnadsbasen i vår løpende drift. Men samtidig må vi også øke 

innsatsen på noen områder. Det gjelder særlig vedlikehold av kommunal eiendom og 

infrastruktur.   

- Vi vil gå imot økning i eiendomsskatten. Nivået skal gradvis reduseres, først og fremst 

på næringseiendommer. Reduksjon i eiendomsskatt skal ikke redusere 

tjenestetilbudet. 

- Arbeidet med kommunens klima- og miljøarbeid må opprettholdes på et høyt nivå. 

- Sykkelplanarbeidet skal prioriteres.  

- Frivilligheten og støtteordninger til organisasjonsliv, kultur og kulturminner skal 

prioriteres. 

- Seksjon for økonomi og organisasjon er ikke omfattet av de planlagte 

kostnadsforbedringene i kommende periode. Vi går ut fra at dette er noe rådmannen 

kommer tilbake til, og at det lages en ambisiøs plan for resultatforbedringer. 

- Det langsiktige arbeidet mot utenforskap og fattigdom prioriteres høyt.  

- Vi er enige i å utsette bygging av Arena Fredrikstad til etter økonomiplanperioden. 

- Generelt er vi bekymret over at mange av kommunens investeringer er uforståelig 

kostnadskrevende. Vi ønsker å kutte følgende investeringer: Ridesenter, oppgradering 

av Molvigkaia, kjøp av boliger, oppussing av Gamlebyen fengsel og oppussing av 

Dampskipsbrygga, bro til Isegran og ny Floa-vei, er noen eksempler. 

 

 

 

Detaljene i rådmannens forslag til Agenda Kaupang-rapporten 

Partiene V, KrF og MDG tar ikke stilling til de enkelte innsparingsforslagene i denne omgang, 

men vi vil vurdere forslagene i budsjett og økonomiplan som behandles i desember 2018. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE              

(nettorammer i mill kr)  Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett  Budsjett  

Fra 2018  i 2018 kroner  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inntekter         
Skatt -1 991,9 -2 041,7 -2 041,7 -2 041,7 -2 041,7 -2 041,7 

Rammetilskudd   -2 044,8 -2 107,9 -2 107,9 -2 107,9 -2 107,9 -2 107,9 

Realvekst frie inntekter    0,0 -33,2 -66,7 -100,4 -134,4 

Eiendomsskatt   -250,9 -259,6 -262,2 -262,3 -259,3 -256,3 

Sum frie inntekter -4 287,5 -4 409,1 -4 444,9 -4 478,5 -4 509,2 -4 540,2 

Bundne utgifter          
Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2017 114,0 115,7 120,0 131,2 147,1 170,6 

Renteinntekter -73,0 -45,9 -47,1 -48,7 -49,5 -50,6 

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2017 243,7 235,2 234,0 233,3 233,3 236,6 

Kapitalutg. nye investeringer fra 2018   4,5 15,1 37,9 66,8 108,6 

Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2018   5,6 18,8 35,4 45,1 68,7 

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -119,1 -135,9 -156,8 -174,3 -179,2 -185,2 

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

Overføring fra FREVAR KF  -8,0 -8,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Utbytte  -11,5 -21,0 -22,0 -22,0 -26,0 -26,0 

Sum netto kapitalkostnader 131,6 133,3 136,9 168,5 214,6 300,9 

Diverse fellesutgifter   14,5 79,4 100,3 96,8 96,6 80,2 

Effektiviseringsbehov    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Til kirketjenester  40,5 42,1 41,5 41,4 41,4 41,4 

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

Sum  61,8 127,4 147,7 144,3 144,0 127,6 

Til disp. drift og investeringer -4 094,2 -4 148,4 -4 160,3 -4 165,8 -4 150,6 -4 111,7 

          
NETTO UTGIFTSRAMMER:         
Økonomi og organisasjonsutvikling 187,0 192,8 201,2 197,2 200,0 197,2 

Kultur, mljø og byutvikling 177,5 156,9 155,5 152,3 152,3 152,3 

Teknisk drift 408,8 423,0 402,5 395,9 394,5 390,5 

Utdanning og oppvekst 1 525,4 1 575,1 1 563,3 1 550,3 1 545,3 1 542,1 

Helse og velferd 1 674,2 1 783,4 1 788,7 1 783,8 1 794,2 1 766,9 

Sum   3 973,0 4 131,1 4 111,2 4 079,5 4 086,4 4 049,1 

Korr. interne finans.tran.             

Netto internt driftsresultat -122,4 -17,3 -49,1 -86,3 -64,2 -62,6 

 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto)  115,4 2,3 20,0 36,8 23,7 12,1 

 - Innovasjon/omstilling      10,0 10,0 10,0 10,0 
 - Disposisjonsfond Smart Fredrikstad/økt valgdelta-
kelse    0,0 -2,5 -1,5 -1,5 -1,5 

 - Egenkapital til investeringsbudsjett 7,0 15,0 21,6 41,0 32,0 42,0 

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

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd      
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