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Hilde Hovengen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 21. februar:
Anskaffelse av eksternt varslingsmottak for Drammen Kommune
Bakgrunn:
Korrupsjonssaken i byplankontorets byggesaksavdeling i Drammen Kommune har avdekket
at kommunens varslingsrutine ikke har fungert tilfredsstillende. Dagens system er hverken
egnet til å avdekke korrupsjon, andre lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer.
En riktig håndtert varsling kan være avgjørende for å avdekke slike forhold, og avgrense
skadene. Tilliten til det eksisterende systemet er lav, etter at innbyggernes mistanker er
bekreftet i Deloittes rapport.
Varslingssystemet er etter FRPs syn så svakt, at det også er stor fare for at forhold som
burde vært varslet, ikke når frem fordi den potensielle varsleren vegrer seg på grunn av
måten vedkommende blir møtt på.
For å sikre at det faktisk varsles om kritikkverdige og lovstridige forhold i Drammen
Kommune, ber FRP om at det uten unødvendig opphold utlyses konkurranse om anskaffelse
av et eksternt varslingsmottak for Drammen kommune. Tilliten til kommunens
varslingssystem er meget lav, og den mest hensiktsmessige måten å gjenoppbygge tillitten
til kommunen, er at varslinger håndteres eksternt av profesjonelle aktører.
Forslag til vedtak:
Kommunen utlyser offentlig anskaffelse av et eksternt varslingsmottak. Dette skal ta imot
alle henvendelser som har karakter av varsling. Det vil si henvendelser som går på faktiske
og mulige ulovligheter og andre brudd på etiske regler i Drammen kommune.

Svar:
Rådmannen er positiv til at offentlig anskaffelse av et eksternt varslingsmottak utredes som
en del av den helhetlige varslingsordningen i Drammen kommune.
Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske
retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt
og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Drammen kommune eller
mot Drammen kommune.
Drammen kommunes varslingsrutiner ble godkjent i Partssammensatt samarbeidsutvalg
(PSU) i 2008 og senere revidert i 2011 og 2014. Rutinen legger opp til at det varsles i linjen,
til nærmeste leder. Hvis det ikke er hensiktsmessig kan det varsles til leders leder,
verneombud, tillitsvalgt eller sentralt varslingsmottak.
For å sikre forsvarlig saksbehandling i forhold til rutinen skal alle varsler registreres sentralt.
Buskerud Kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2016, Forvaltningsrevisjon etikk og varsling i
Drammen kommune.
I oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen legger rådmannen opp til at PSU behandler forslag
til endringer i kommunes varslingsordning våren 2017. I den forbindelse utredes
muligheten for anskaffelse av et eksternt varslingsmottak.
Eventuelle kostnadene knyttet til en slik anskaffelse legges fram i 1. tertialrapport.
Forlag til vedtak:
Bystyret ber seg forelagt en sak i mai, hvor offentlig anskaffelse av et eksternt
varslingsmottak utredes som en del av den helhetlige varslingsordningen i Drammen
kommune.
Eventuelle kostnadene knyttet til en slik anskaffelse legges fram i 1. tertialrapport 2017.
Behandling av interpellasjon følger under:
Eivind Knudsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. ”Det innføres et uavhengig ombud for kommunale saker. Dette innarbeides til
behandling i revidert budsjett/1. tertial.
2. Det gjennomføres en uavhengig revisjon av det politiske styringssystemet sett i lys
av korrupsjonssaken. Rådmannen kommer tilbake til formannskapet vedrørende
problemstillinger og mandat innen 1. april.”

Jon Helgheim (FrP) ba om gruppemøte.
Jon Helgheim (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
”Bystyret ber kontrollutvalget iverksette granskning av det politiske ansvaret ifm.
Korrupsjonssaken.”

Punkt 1 i tilleggsforslaget fra AP fikk 19 (AP + SV + MDG) stemmer og falt.
Punkt 2 i tilleggsforslaget fra AP og tilleggsforslaget fra FrP ble enstemmig vedtatt.
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

