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Budsjett 2019 (Verbaldel B) vedtatt av Kongsberglista og Samarbeidspartnere 12.12.2018 

                                 

1  Bemanningsnorm i barnehagene  

Vi vil at den nye bemanningsnormen skal gjøres gjeldende så tidlig som praktisk mulig i 2019.  

Det avsettes til dette et tillegg på kr 600.000 i forhold til rådmannens forslag.  

Budsjettenigheten i Stortinget fører til at KK vil få ca. kr 800.000 ekstra for dette formålet, slik 

den totale styrkingen blir ca. kr 1,4 mill.  

  

2  Sykepleiere  

Vi øremerker kr 3,5 mill. som skal benyttes til økning av lønnsnivået (lønnsstigen) for 

sykepleiere for å beholde og å sikre god rekruttering av sykepleiere.  

  

3  Generell pott H/O  

  Rådmannen foretar nå en kartlegging av ressursbruken i H/O for å sikre at ressurser brukes 

målrettet og i tråd med politiske prioriteringer og til brukernes beste. Det antas at denne 

gjennomgangen vil peke på områder hvor ressursbruken kan reduseres og andre steder hvor 

den bør styrkes. Vi avsette derfor en generell pott på kr 2 mill. som kan brukes til og styrke 

områder hvor ressursknapphet avdekkes.   

Den generelle styrkingen finansieres gjennom en innsparing på inntil 3 årsverk på den 
kommunale legevakten.  

Dersom budsjettenighet for Statsbudsjettet 2019 gir KK ytterligere inntekter i forhold til 

rådmannens budsjett, ber vi om at dette i størst mulig grad kommer Helse/Omsorg til gode. 

Det forutsettes at disponering fra denne potten foretas av Utvalg for helse og omsorg.   

  

4  Avlastning til foreldre med funksjonshemmede brukere  

  Vi stiller kr 2 mill. til rådighet for at H/O bedre skal kunne dekke behovet i f m Lundeløkka og 

andre forhold.  

  

5  Tjenestebiler H/O  

  Vi går inn for å dekke underdekningen med kr 1 mill. Når dagens leasingavtaler utløper må 

bilanvendelsen gjennomgås. Det legges vekt på at det da vil finnes nullutslippsbiler 

(elektriske) som fyller behovet.  

   

6  Styrking innen psykisk helse / rus/ livsmestring  

  Vi ønsker å styrke innsatsen innen psykisk helse, rusrelaterte utfordringer og livsmestring for 
barn og ungdom. Vi tenker bl.a. på generell livsmestring gjennom oppsøkende arbeid til 

skoler, foreldrekurs og annen kontaktskapende virksomhet. Det er mange, private og 

kommune, som arbeider med tiltak innen områdene. For å sikre god og målrettet 
koordinering av tiltakene og følgelig ressursbruken, ønsker vi at det først foretas en 

utredning med sikte på en koordinert arbeidsdeling, herunder en eventuell omdisponering av 
nåværende tiltak.  

En økning av støtten til Fontenehuset inngår i vurderingen.  

Utredningen med forslag til fordeling legges frem for Utvalg for helse og omsorg og Utvalg for 

kultur og oppvekst i løpet av februar/mars 2019.  

  

Det avsettes kr 1,9 mill. til  den økte innsatsen.  
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I tillegg ønsker vi at det opprettes en stilling som følger opp føringer fra Helsedirektoratet om 

å øke kommunens ansvar for ”det hele mennesket” (Meld. St. 15 (2017-2018), ”Leve hele 

livet”). Denne ressursøkningen skal også brukes inn i kontakt med helsestasjonene og 

ungdomskontoret.  

For bedre ressursutnyttelse kan kommunen vurdere et samarbeid med Kongsberg sykehus 
om en felles stilling, med 20 % på sykehuset og 80 % i kommunen.  

Stillingen plasseres der rådmannen finner det mest tjenlig. Det avsettes kr 0,6 mill. i 3 år til 

prosjektstillingen.  

  

7  Ev. sammenslåing av Musikkteater/Sølvsalen/kino til en driftsenhet  

Rådmannen bes foreta en ekstern utført utredning av fordeler og ulemper med en 

sammenslåing av kinodrift og driften av Musikkteateret/Sølvsalen i én organisasjon, med 

eget detaljert budsjett og under én ledelse. Utredningen bør dessuten se spesielt på 

samdriftsfordeler som kan gi økonomiske besparelser i forhold til dagens situasjon. I tillegg 

skal utredningen vurdere fordeler og ulemper knyttet til et ev. bookingsamarbeid med 
Stiftelsen Energimølla.   

Utredningen bør også drøfte om den sammenslåtte enheten bør organiseres som eget 

foretak eller inngå som en egen administrativ enhet med eget budsjett underlagt Kultur og 
velferd. Dersom den sammenslåtte enheten foreslås lagt inn under Kultur og velferd, 

vurderes det at det oppnevnes et eget driftsstyre for den sammenslåtte enheten. Det 

avsettes inntil kr 200.000 til utredningen.  

  

8  Økt støtte til ASVO/utvidet ”I gang-prosjekt”  

  Vi ønsker at det skal bli rom for flere tiltaksplasser slik som rådmannen beskriver det i 

kapittelet for ”Kultur og velferd”. Den generelle støttet til ASVO økes med kr 200.000, mens 
det avsettes ytterligere kr 1,2 mill. som kommunens andel i forbindelse med et utvidet           

«I gang-prosjekt».  

  Vi ønsker en utredning for hvordan «I gang- prosjektet» i samarbeid ASVO og NAV kan  

utvides og gjøres permanent, herunder hvilke utvidede støtteordninger som kan påregnes fra 

NAV.  

  

9  Autismeenhet  

Autismeteamet forsterkes med helsefaglig og musikkterapeutisk kompetanse. Dette skal 

samlet sett utgjøre minst 100 % stilling.  

Det utarbeides en analyse av behovet for forsterket enhet for elever med autisme og 

tourettes syndrom. Analysen legges frem for hovedutvalget for drøfting angående status og 
erfaringene så langt, og legges fram for UKO før budsjettbehandlingen i 2019.  

  

10  Integreringstilbud forberedelse til KVS  

Vi ønsker et samarbeid med Kongsberg Videregående Skole/OPUS for en klasse etter 

grunnskolen som skal forberede spesielt fremmedspråklige elever for KVS. Det avsettes kr 

200.000 til formålet, men det forventes at ressursbruken i dette prosjektet kan sees i 
sammenheng med den overkapasiteten som i dag finnes i Norsksenteret.   

  

11  Byutviklingsprosjekt som en del av arealplanen  

  Det igangsettes et prosjekt for å få frem ideer og bearbeide disse for en videreutvikling av 
Kongsberg by. Byens historiske egenart og bebyggelse skal vies betydelig plass ved siden av 

de kravene som et bysentrum setter til byrom, urbanitet, handel og opplevelser, slik at byen 
også kan bli en møteplass for aktiv bruk. Sentrums forhold til Numedalslågen bør også vies 
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ekstra oppmerksomhet med tanke på bedre og mer opplevelsesorientert utnyttelse av så vel 

elv som elvebredder, både for bebyggelse og bruk.  

Prosjektet inngår som et eget delprosjekt som et innspill til Kommuneplanens arealdel og bør 

spesielt se på hvordan enkelte bydeler kan bevare og forsterke sin egenart, slik at bydelenes 

ulike kvaliteter fremheves. Prosjektet skal også omfatte arbeidet med ny verneplan, samt 

utarbeide retningslinjer knyttet til ev. fortetting i disse områdene.   

Prosjektet tar den nåværende Sentrumsplanen og de områder den omfatter som 

utgangspunkt og foreslår de endringene som er nødvendige for å tilfredsstille prosjektets 

formål.   

  

Det avsettes kr 1,55 mill. i 2019 og kr 0,2 mill. i 2020 til finansiering av prosjektet.  

  

12  Gulljazz  

  Vi synes jazz-festivalens arrangement gulljazz på Skavangertun er et flott tiltak. Vi støtter 
med samme sum som Buskerud fylke, dvs. kr 50.000 årlig.  

  

13  Reduksjon av matsvinn  

  Vi vil at alle kommunens institusjoner og kjøkken, samt ASVO, tilrettelegger for å redusere 

matsvinn med 50 %. Omlegging av kost til økt bruk av grønnsaker og fisk, samt reduksjon av 

rødt kjøtt i tråd med nasjonale kostholdsråd. Det settes av kr 150.000 til opplæring/kursing. 

Støtte til finansiering kan søkes via ”klimasats”.  

  

14  Nye «Velkommen til Kongsberg»- tavler  

  Skilt-saken i Kommunestyret i oktober 2018 følges opp ved å sette av øremerkede midler for 

2019, med 1 mill. kr, som belastes investeringsbudsjettet. Vi tenker oss moderne, digitale 
informasjonstavler med innhold som kan endres for å markedsføre kommunens 

aktiviteter/arrangementer. På toppen av Drammensveien, før den nye nedkjørselen til byen, 
tenker vi oss en større presentasjon av kommunen.  

  

15  Eiendomsskatt  

  Det innføres kr 200.000 i økt bunnfradrag i eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom. 

Bunnfradraget blir dermed kr 500.000. Dette har en sosialutjevnende effekt. Nettokostnaden 

antar vi trappes ned over år som følge av boligutbygging i kommunen, estimert til kr 500.000 

per år.  

  

16  «Økolandsby»  

Vi ba om at det ila. 2018 ble gjennomført en forstudie angående mulig etablering av det som 

har fått navnet Økolandsby. Arbeidet videreføres i 2019. Vi forstår at det er avsatt 0,2 mill. kr 
til dette i rådmannens budsjett. Vi ønsker at Kongsberg skal bli kjent som kommunen med 

mange miljøvennlige initiativ.  

  

17  Godtgjøringsreglement  

  Vi bifaller ikke rådmannens forslag om å endre ordførers godtgjørelser og endringer i 

godtgjøringsreglementet. Det gir en besparelse i forhold til rådmannens budsjettfremlegg på  

kr 950.000.  

  

18  Innsparing på kommunal legevakt  

  Som nevnt under pkt. 3 kan det spares inn inntil 3 årsverk ved den kommunale legevakt.  
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19  Avsetning ifm interkommunalt samarbeid brann  

  Vi mener Kongsberg kommune og samarbeidende kommuner må forholde seg til gjeldende 

avtaler. Vi velger derfor å ta ut nevnte avsetning.  

  

20  Tilskudd til Kongsberg Næringsforum  

  Rådmannen har budsjettert med et tilskudd på kr 0,985 mill. til Kongsberg næringsforum. Vi 

ønsker at det faste tilskuddet reduseres til ca. kr 0,135 mill., tilsvarende den årlige  

serviceavgiften. Differensen på ca. kr 0,85 mill. overføres prosjektet «Vekst i Kongsberg» 

under Strategi- og omdømmesjef. Det antas at en del av dette beløpet brukes til å kjøpe 

avtalte prosjekttjenester fra KNF, slik mandatet for prosjektet forutsetter.  

  

21  Orgel Efteløt kirke  

Den allerede vedtatte selvskyldnergaranti for nytt orgel i Efteløt kirke opprettholdes.  

   

22  Tillit og ansvar for oppgavegjennomføring  

Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i kommunen. Ansvaret for hvordan 

dette blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben.  Dette er også 

kjent som oppdragsbasert ledelse.  

  

Økt tillit i kommunen vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, 

en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige 

og private virksomheter. Dette kan løses på to måter, en organisatorisk hvor en skaper en 

bevisst kultur for samarbeid, åpenhet og tillit. I tillegg en teknologisk, gjennom digitalisering 

og forenkling.  

  

Rådmannen bes fremme en sak for egnet utvalg der man legger fram en plan for hvorledes 

dette kan gjøres i praksis. Rådmannen bes starte sitt arbeid i utdanningssektoren for å 

gjennomgå det som rapporteres, med bevisst samarbeidskultur, forenkling og redusert 
ressursforbruk som formål.  

  

23  Sykkelbyen Kongsberg  

Vi ber om at rådmannen følger opp at støtte til tiltak gjennom Buskerudbyen utløses og 
utføres. Spesielt fokus på mulige støtteordninger til tiltak som fremmer sykkel i Kongsberg og 

Kongsberg sentrum.  

  

Støtte til finansiering kan søkes via ”klimasats”.  

  

24  Avløpsledninger  

  Rådmannen bes om å øke takten på utskifting av felles avløpsledninger til separate anlegg.  

  

25  Giftfrie barnehager  

Rådmannen bes arrangere fagdag for ansatte i barnehager og kanskje SFO, med tema om 
Giftfri barnehage. Ref. Naturvernforbundet og svenske kampanjer på samme tema.  

  

26  Bymiljø  

  Slutt å male over graffiti i underganger og heller oppfordre til “gatekunst” blant ungdom på 
tilviste steder.  

 En del av sommerbeplantningen endres til stauder. Fortsatt med fokus på planter som 

fremmer biologisk mangfold og pollinerende insekter.  
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27  Kongsberg Jazzfestival  

Kongsberg Jazzfestival (KJ) ber om at det er best mulig åpenhet og tydelighet omkring den 
støtte som KK yter. Dette er viktig for de avtalene KJ har med Norsk Kulturråd, Buskerud 

fylkeskommune og KK. Vi ber rådmannen etterkomme KJs anmodning om at KKs støtte til KJ 

får en egen (åpen) post i budsjettet som viser denne støtten. Denne støtten bør også vise KKs 
egeninnsats i f m arrangementer under jazzfestivalen.  

Videre ønsker vi at rådmannen for ryddighet og god oversikt etterkommer KJs anmodning om 

at støtten utbetales som en helhet innen 1. februar.  

  

  

28  Fra Statsbudsjettet  

  I tillegg til det som er nevnt i pkt. 1 inneholder vedtatt Statsbudsjett for 2019 følgende tillegg 
som innebærer ekstra penger til KK:  

- Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester   325 mill. kr  

- Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten  100   ”  

- Øremerking av midler til lærernormen, midler 2019  285   ”  

  

Til sammen betyr dette ca. Kr 3,5 mill. mer til KK. Disse midlene brukes til å styrke 

inntektssiden i driftsbudsjettet i budsjettforslaget.  

  

  BETALINGSSATSER  

    

29  Trygghetsalarm  

Vi ber rådmannen vurdere om det er strengt nødvendig å øke egenandelen for 
trygghetsalarm med så mye som 32,2 %. Det er fint å få moderne alarmer med bedre 

driftssikkerhet. Men 32,2 % er mye mer enn ”noe mer enn prisstigning” som angitt.   

  

30  Skolefritidsordningen (SFO)  

For mange er betalingssatsen for SFO en stor byrde. Rådmannen bes å fremme en sak innen 

1. Juni 2019 angående muligheten for å kunne gi f. eks. halv eller hel friplass etter bestemte 

kriterier. Økonomisk konsekvens skal inngå i vurderingen.  

  

31  Kremasjoner  

Det har vist seg svært kostbart å rehabilitere krematoriet i Kongsberg, og kjøp av 

kremasjonstjeneste i annen kommune fremstår som økonomisk fordelaktig for KK. Det bør 
lyses ut anbud for slikt kjøp.  

  

Vi ber rådmannen legge frem så snart som praktisk mulig en sak for politisk behandling 

angående hvilken avgift for kremasjon som er rimelig sett i sammenheng med betaling for 
ordinær begravelse. Inntil vedtak er fattet i denne saken innføres fra 01.01.2019 et tilskudd 

på kr 3000 for hver betalt kremasjonsavgift.  


