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Interpellasjon nr. 8 (2019)

Ravi Sunder (H) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 26.03.19:
Midlertidig symbol
Jeg viser til Departementets avklaring i brev med referanse 18/2625-6 der det slås fast at en
Fellesnemd ikke har kompetanse til å fastsette symboler for en kommune, og at denne
myndigheten alene tilfaller kommunestyret.
Fellesnemda har i sitt styringsdokument blitt gitt mandat til å "Fastsette nye symboler for
den nye kommunen" (sitat), og har på tross av klargjøringen fra departementet og Rådmann,
dessverre fortsatt å agere som om de har denne retten.
Problematikken rundt kommunevåpen i Drammen har vakt et stort engasjement blant
innbyggerne, noe som ikke er underlig gitt at Drammens nåværende byvåpen er et av
landets eldste, basert på Bragernes Bysegl fra tidlig 1700-tall.
En forutsetning for å bestemme symboler for en kommune som er i prosess med
sammenslåing før den nye kommunen er dannet, er som kjent at de kommunene som inngår
må fatte likelydende vedtak i sine respektive kommunestyrer.
I Drammen har man ikke lykkes med dette.
Svelvik stemte for et nytegnet forslag som kalles "Årringer", Nedre Eiker stemte mot dette
forslaget og ønsket å fortsette arbeidet med å finne nye forslag, mens Drammen innså at det
ikke ville lykkes å komme til enighet nå, og stemte for at valg av symboler overlates til det
nyvalgte kommunestyret etter kommende valg.
Etter dette har Fellesnemda allikevel fattet vedtak om at det nevnte forslaget "Årringer" skal
brukes som såkalt "midlertidig symbol" for den nye storkommunen.
Man kan jo spekulere i hvorfor dette gjøres, all den tid det ikke har vært behov for noe nytt,
midlertidig symbol så langt i prosessen.
Jeg kan ikke finne at kommuneloven eller rettledninger fra departementet sier noe om slike
"midlertidige symboler", og vil derfor be om en uttalelse om lovligheten av følgende.

Fellesnemda for "Nye" Drammen Kommune ønsker å bruke et nytt, ikke registrert våpen
som symbol for kommunen under etablering fra nå og til det nye kommunestyret har
behandlet saken etter konstituering.
1. Har kommunen under etablering anledning til å bruke et slikt midlertidig symbol fra nå
og til kommunen er dannet?
Den nye kommunen vil i så fall identifiseres med dette symbolet uten at dette er vedtatt i
de tre kommunestyrene, og heller ikke sendt til Arkivverket slik kommuneloven krever.
2. Dersom det er tillatt å bruke et slikt midlertidig, ikke registrert symbol fra nå og inntil
konstituering, hva gjelder i så fall fra det tidspunkt kommunen faktisk er konstituert.

