Pressemelding – Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og 2019
Hovedpunkter
Rådmannen i Svelvik presenterer 7. november 2017 budsjett for 2018 og 2019, samt Kommuneplanens Handlingsdel
for 2018-2022.
Budsjettet som fremlegges for Svelvik kommune er det siste før kommunen blir en del av «Nye Drammen» fra 2020.
Til tross for en svak vekst i de frie inntektene til Svelvik kommune er det funnet rom for forsterking av eksisterende
satsinger og det er funnet rom for nye satsinger.
Noen av hovedelementene i rådmannens forslag til budsjett er:
• Eiendomsskatten avvikles medio 2018
• Svelvik kommune nedbetaler akkumulert underskudd i 2018 og skrives ut av ROBEK-registeret.
• Barnehagenes og skolenes uteområder skal oppgraderes.
• Uteområdene ved Svelvik sykehjem skal oppgraderes.
• Boligsosiale prosjekter i Lille Åsgata og Vannverksveien skal gjennomføres.
• Vedlikehold av kommunale bygg trappes opp ytterligere
• Inventar og utstyr i kommunale barnehager skal fornyes
• Digital satsing i skolene
• Forsterket innsats innen psykisk helsearbeid og forebyggende arbeid for barn og unge
• Kultursektoren styrkes betraktelig
• Tidlig innsats i skolene forsterkes
• Pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene innføres fra høsten 2018
• Tiltak fra Oppgaveutvalgene følges opp med drifts- og investeringsmidler i budsjett 2018
• Samferdselsbudsjettet styrket
• Vann- og avløpsgebyrene reduseres med i overkant av 10%
• Investeringsmidler til beredskap og flomsikring styrket
• Planleggingsmidler til «Byhuset Svelvik»

I 2018 budsjetteres det med et netto driftsresultat på 1,55% og i perioden 2019-2021 budsjetteres det med et netto
driftsresultat på ca. 15 millioner kroner til sammen. Dette betyr at Svelvik kommune i 2020 på
sammenslåingstidspunktet med Drammen og Nedre Eiker vil ha et disposisjonsfond på om lag 25 millioner kroner.
Utfordringen fremover for Svelvik kommune er den fortsatt svake befolkningsutviklingen og den raske endringen i
befolkningssammensetningen med færre barn/unge og flere eldre. Dette medfører at inntektsgrunnlaget over tid
svekkes og Svelvik kommune må klare å vri ressursbruken i tråd med endringene i befolkningen.
Kommuneplanens Handlingsdel 2018-2022 og Budsjett 2018/19 legges nå ut til offentlig høring og skal endelig
behandles i kommunestyret 12. desember.
Rådmannen er fornøyd med de satsningene det er funnet rom for i budsjettet og mener det legger grunnlaget for en
spennende, konstruktiv og god politisk debatt frem mot kommunestyremøtet i desember.
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