
Drammen kommune - næringsvennlig, 
imøtekommende og løsningsorientert

Utviklingsarbeid for arealplan- og 
byggesaksområdet m.m



Utgangspunkt for arbeidet og saken

• Ordføreren har bestilt en sak til Formannskapet

• Næringsutvalget har etter møte med eiendomsbransjen kommet med initiativ

• Hovedutvalg for tekniske tjenester er opptatt av kvalitet og 
brukerperspektivet på programområdet

• Mottatte henvendelser og konkrete innspill til politikere og administrasjon

• Også planlagt tjenesteutvikling som ny kommune



Må ses i sammenheng med planprosesser

Planstrategien/planprogrammet

Samfunnsdelen med 6 politikkområder:
• Klima og miljøvennlig utvikling
• God oppvekst og godt liv
• Omstillingsdyktig næringsliv
• Attraktive byer og tettsteder
• Mangfold og inkludering
• Deltagende innbyggere

Arealdelen til kommuneplanen

Strategisk næringsplan



Føringer for arbeidet med næringsutvikling

• Ta en mer aktiv og utadvendt rolle som tilrettelegger for vekst og utvikling 
av næringslivet, både lokalt og regionalt.

• Økt samhandling og dialog med nabokommuner, representanter for 
næringsliv, akademia og andre relevante aktører

• Mer helhetlig og tverrfaglig tilnærming til næringsutvikling i hele det 
kommunale virkemiddelapparatet

• Forutsigbare rammebetingelser



Systematisk arbeid med organisasjons- og 
tjenesteutvikling

Ulike perspektiver i arbeidet;
• System
• Organisasjon
• Fag

Med fokus på;
• samarbeid, dialog og tilrettelegging for næringslivet generelt, og tjenesteutvikling 

på plan- og byggesaksområdet spesielt.
• Arbeid med holdninger til hvordan vi møter og forholder oss i kontakten med 

innbyggere/næringsliv, og serviceinnstilling i alle kommunens ledd vil være en viktig 
del av dette arbeidet.



Tilnærming i utviklingsarbeidet

• Kunnskapsbasert og metodisk tilnærming
• Dialog med aktørene

• Jobbe med kundereisen

• Involvere medarbeiderne

• Tverrfaglig arbeid 

• Jobbe både kort- og langsiktig
• Iverksette og evaluere tiltak løpende

• Enkelte tiltak kan kreve ekstra ressurser, politiske vedtak

• Utfordringene kan være forskjellige i ulike deler av organisasjonen
• Individuell tilnærming



Bruker-
undersøkelse

Beslutte og 
iverksette

Stemmer det?Fremtidens reise

Øk/adm
konsekvenser

Intervjuer

Skisse hovedprosess
Tiltak iverksettes og evalueres fortløpende

1. Innsikt 2. Mål 3. Sjekk «kunde»

4. Tiltak 5. Iverksette 6. Evaluere



Politisk forankring og prosess

Tid Form

November 2020 Muntlig orientering Hovedutvalg for tekniske tjenester 
og Formannskapet

1. Desember 2020 Sak om oppstart til Hovedutvalg for tekniske tjenester og 
Formannskapet

Februar og April 2021
(avh. av pol. 
møtekalender)

Rapportering til Næringsutvalget, Hovedutvalg for 
tekniske tjenester og Formannskapet

1. tertial 2021 Sak om evt. økonomiske og administrative konsekvenser

Desember 2021 Orienteringssak brukerundersøkelse


