
Orientering Hotvetveien 69

Rådmannens foreløpige vurdering av bestilt sak i hovedutvalget for tekniske 
tjenester 25.august 2020 – og veien videre



Vedtaket i hovedutvalget 25.8.2020

1. Hovedutvalget foretar en befaring i 
Hotvetveien 69 så snart praktisk mulig, 
der eier får anledning til å fremlegge sin 
situasjon

2. Hovedutvalget ber om en politisk sak 
om Drammen kommunes valg om å 
anke beslutningen i Tingretten i sak om 
vannskader i Hotvetveien 69

• Til den politiske saken bes rådmannen bl.a. å fremlegge:

• Bakgrunn for beslutningen om å anke saken

• Drammen kommunes vurdering for å følge forsikringsselskapets anbefaling om 
å anke saken

• Kommuneadvokatens begrunnelse for å anke

• Redegjørelse for kommunens rolle og ansvar i forhold til avtalen med 
forsikringsselskapet

• Hva er kommunens praksis i forhold til erstatingskrav der det aktuelle 
forsikringsselskapet er benyttet

• Drammen kommunes vurdering av konklusjonene i de tre rapportene som er 
utarbeidet

• Hva ville konsekvensen ha vært dersom kommunen hadde valgt å ikke anke

• Hva ville konsekvensen være dersom kommunen også taper i neste rettsrunde

• Hvilket handlingsrom har kommunen til å trekke saken og hvilke konsekvenser 
får dette

• Informasjon om kommunens håndtering av saken med tanke på dialog og 
kommunikasjon med motparten, dvs. eierne av Hotvetveien 69, fra 2016 og 
frem til i dag.

• Kan det vurderes at et krav til forsikringsselskap er at ved domsavsigelse så må 
saken politisk behandles før anke kan gjøres



Hvordan vurderes saken?

Foreløpig vurdering tar utgangspunkt i Reglement for kompetanse og delegering i Drammen kommune, 
datert kommunestyret 22.oktober 2019

Foreløpig vurdering av bestillingen:

• Er vurdert å ligge utenfor hovedutvalgets ansvarsområde

• Orientering oversendt hovedutvalget, oppfølging av spørsmål til ordfører i kommunestyret

• Sak utformes derfor som en skriftlig orienteringssak

Behandling av saken:

• Kommuneadvokaten i samarbeid med Drammen eiendom KF

• Rådmannen godkjenner saken og anbefaler behandling

• Ordfører beslutter hvor saken skal behandles



Delegert myndighet i Drammen kommune

• § 6 Kommunestyret
• Delegere myndighet
• Etablere kommunale foretak, vedta vedtekter mv.

• § 7 Delegering til formannskapet
• Oppfølging eierskapspolitikk og forvalte 

eierposisjoner

• §9 Felles bestemmelser for delegering til hovedutvalg
• Begrenset til ansvarsområde

• §13 Delegering til utvalg for tekniske tjenester
• Programområder
• Behandle utvalgte plan- og byggesaker

• §25 Beslutningsmyndighet i sivile saker/rettsaker m.v.
• Prinsipiell saker>formannskapet
• Ikke prinsipielle saker>rådmannen


