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Hilde Hovengen (Frp) har fremmet interpellasjon som behandles i bystyret 5. april:
I forbindelse med korrupsjonssaken i Drammen Kommunes byggesaksavdeling, er det viktig
og nødvendig å gjenreise innbyggernes tillit til riktig og lik byggesaksbehandling. Alle som
ønsker det, skal få kvalitetssikret saksbehandlingen, og bli forsikret om at de beslutninger
som er tatt i deres sak, er korrekte.

Forslag til vedtak:
Rådmannen bes om å utrede etablering av en ekstern uavhengig saksbehandlingsgruppe for
byggesaker. Som en direkte følge av regelbruddene og korrupsjonsavsløringene på
byplankontoret, må kommunen tilby alle som ønsker det, omkostningsfritt å få behandlet sin
byggesak på nytt. Dette må gjelde dem som har fått avslag, såvel som dem som har fått
godkjent sin byggesak.
Svar:
Kontrollutvalget har den 16.02.2016 vedtatt at det skal iverksettes en ekstern gransking. I
saker der innbyggere har mistanke om at det har foregått misligheter ved en byggesak, kan de
ta kontakt med ekstern granskingsgruppe når denne er opprettet.
I forbindelse med korrupsjonssaken har rådmannen i tillegg foretatt følgende midlertidige
organisasjonsjusteringer:
Det er satt ned en egen prosjektorganisasjon som skal følge opp sakene til de to
saksbehandlerne som nå er avskjediget fra Drammen kommune. Dette for å kunne bistå
politiet og de eksterne granskerne med opplysninger fra saksarkivet, og å følge opp
ulovlighetssakene som har oppstått som en konsekvens av korrupsjonssaken. Denne
prosjektorganisasjonen vil ledes av byplansjef Hilde Haslum, og bemannes fortrinnsvis med
eksternt personell fra konsulentbransjen. Ulf Tellefsen er leid inn fra konsulentbransjen som
fungerende byplansjef.

Berørte som ønsker å få belyst sider ved saker som virker mistenkelige, har mulighet til å
velge om de vil komme med skriftlige innspill til enten politi, ekstern granskingsgruppe, eller
Drammen kommunes oppfølgingsorganisasjon. Sakene vil da bli nærmere vurdert.
Forslag til vedtak:
Det henstilles til at rådmannen og kontrollutvalget innenfor sine myndighetsområder sørger
for en organisering av oppfølgingsarbeidet som gir rom for en grundig vurdering av
mistenkelige byggesaker.

