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Jon Helgheim (FrP) har fre mmet følgende interpellas jon til formannskapet 12. mai:
Gjennom de siste ukene har undertegnede blitt kontaktet av en rekke enkeltpersoner som føler
seg dårlig behandlet av byggesaksavdelingen i Drammen Kommune. Drammen FrPs
målsetting er at Drammen kommune skal kjennetegnes ved å være en JA-Kommune. Det vil si
at kommunen skal være tilrettelegger og veileder i byggesaker og tilstrebe at innbyggerne får
realisert sine ønsker dersom det ikke er tungtveiende grunner imot, med andre ord JA til flest
mulig byggesøknader. I flere saker er det vanskelig å se at kommunen har hatt et slikt fokus.
Veiledning virker noen ganger som villedning, saker tar lang tid og lovnader blir ikke fulgt
opp. I mange saker mangler det også svar på henvendelser fra søkere. Noen saker har også
mange likhetstrekk, som for eksempel at saksbehandler stadig trekker inn nye momenter og
endrer standpunkt, det blir lovet svar i «neste uke» gang på gang, men svar uteblir fremdeles.
Andre har investert mye tid og penger etter positive signaler både muntlig og skriftlig fra
kommunen, med det resultatet at kommunen plutselig snur og søker taper store summer, på
tross av at det ikke synes å ha kommet opp ny informasjon som endrer saken. Alle er klar
over at ikke alle søknader kan innvilges, men det bør være mulig å forholde seg til de
signalene kommunen gir uten å sette egen økonomi på spill. I en sak jeg har blitt kjent med er
det snakk om helt nødvendig utbedringer av en svært trafikkfarlig situasjon der også barn er
involvert, denne saken ser ut til å ha stoppet opp i treg og motvillig saksbehandling hos
kommunen. Det er helt nødvendig å gjøre grep for å forsikre at vi har en effektiv og god
saksbehandling på byggesak.

I den forbindelse har Drammen FrP følgende forslag til vedtak:
1. Alle byggesaker der kommunen ikke finner mulighet til å innvilge dispensasjoner
legges frem til politisk behandling.
2. Ved klage på vedtak i alle byggesaker skal disse behandles av kommuneadvokaten
dersom ikke vedtaket tidligere er politisk behandlet.
3. Alle klager på saksbehandling skal besvares fortløpende og senest innen 2 uker.
Formannskapets holdes løpende orientert om antall klager på saksbehandling.
4. Rådmannen utarbeider en tiltakspakke for å kvalitetsikre byggesaksbehandlingen i
Drammen Kommune. Pakken må innebære tiltak for å heve kompetasen på

byggesaksavdelingen og bedre serviceinnstillingen. Saken legges frem for
formannskapet høsten 2015.
Svar
Forslag til vedtak:
1. På kort sikt forventes det at byplankontoret ferdigbehandler byggesaker med
fristoverskridelser på en effektiv og konstruktiv måte.
2. Rådmannen utarbeider en tiltakspakke for å kvalitetsikre
byggesaksbehandlingen i Drammen Kommune. Pakken må innebære tiltak for
å heve kompetasen på byggesaksavdelingen og bedre serviceinnstillingen.
Saken legges frem for formannskapet høsten 2015.

