
• Resultater av samtaler med ansatte, 
næringsaktører og folkevalgte

Bestillingen - Drammen kommune - næringsvennlig, 
imøtekommende og løsningsorientert. Utviklingsarbeid innenfor 
plan- og byggesaksområdet.



Sak i HU for tekniske tjenester og formannskapet i desember 
2020. Vedtak i formannskapet 1. desember 2020:

1. Rådmannens opplegg for et systematisk og 
kunnskapsbasert utviklingsarbeid innen plan- og 
byggesaksområdet tas til orientering. 

2. Nærmere beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget, mål, 
tiltak og løsninger legges fram som del av 
rapporteringen til politisk nivå så fort dette er klart.

3. Det helhetlige arbeidet med å utvikle Drammen 
kommune som næringsvennlig kommune vurderes 
nærmere ved behandling av kunnskapsgrunnlag for 
næringsutvikling og videre planarbeid. 

4. Rådmannen skal også gjøre vurderinger av hvilke 
grep som kan gjennomføres med  mål om å senke 
det totale kostnadsnivået og dermed gebyrnivået 
for innbyggerne.



Metodikk

• Spørreundersøkelse blant alle medarbeiderne 
innen plan- og byggesaksområdet

• Samtaler med næringsaktører, folkevalgte og alle 
medarbeiderne

• Kartlegge en tjenestereise på Byggesak og en på 
Plan, med deltakelse fra næringslivet

• Sammenligne saksbehandlingsstatistikk med 
lignende kommuner



Næringslivet ønsker rask og forutsigbar saksbehandling

• Felles forståelse for hvordan tolke regelverk –
løsningsorienterte saksbehandlere

«Plan- og bygningsloven er en JA-lov, ikke krev mer utredninger 
enn at saken er tilstrekkelig belyst»

• Tettere dialog vha. telefon og e-post, avklaringsmøter ved behov. 
Åpen saksbehandling – hvor står saken? Bedre digitale samhandlings-
og kommunikasjonsverktøy

• Myndighet og kompetanse (trygghet) hos saksbehandler

• Kontinuitet i saksbehandling og holdning til saken

• Likebehandling, uavhengig av størrelse på sak eller forslagsstiller

• Forutsigbarhet i den politiske saksbehandlingen

Hvorfor løser alt seg når du 
kommer med store, 

kompliserte saker, mens hvis 
du skal ha bruksendring for et 

loft er det helt umulig??? 

Viktig at 
kommunestyret 

forstår hva som er 
politikk og hva som er 

fag



De folkevalgte om hva som skaper en næringsvennlig 
kommune:

• Veiledningsplikten bør styrkes overfor innbyggerne

• Gode oppstartsmøter/forhåndskonferanser

• Kurs og frokostmøter

• Bedre hjemmesider 

• KLART SPRÅK på hjemmesiden og i dialogen med 
tiltakshavere 

• Sette standard for «God service». 

• Mer dialog på telefon- og e-post for saksoppfølging

• Enklere byggesaker bør få en enklere og raskere 
søknadsprosess.

• Gjennomføre dialogforum med teknisk hovedutvalg, 
f.eks. to ganger i året med innbyggere og utbyggere



De folkevalgte om samarbeid med administrasjonen:

• Ønsker mer uformell dialog med 
administrasjonen - få informasjon, avklaringer og 
svar på spørsmål

• Enklere og kortere saksfremlegg, hvor politikken 
framheves

• KLART SPRÅK i saksfremlegg, på hjemmesiden og i 
brev til tiltakshavere

• Utvikle tillit begge veier er viktig

• Saksbehandlere må være kjent med politikernes 
roller og oppgaver



Tidstyver som de ansatte peker på

• Krevende å skape felles forståelse for tolkning av 
regelverk og omfang av saksprosess med en del 
forslagsstillere

• Politisk saksbehandling – kjenner ikke det nye 
kommunestyret godt nok ennå, har ikke alltid felles 
forståelse av plan- og lovverk

• Interne avklaringer og høringer på tvers i 
organisasjonen tar tid

• Digitale verktøy brukes suboptimalt



3 utviklingsområder som peker seg ut

Relasjoner
• Utvikle samarbeidet mellom politikk og 

administrasjon - bygge felles forståelse, 
tillit og forutsigbarhet.

• Skape tettere brukerdialog med 
utbyggerne - utvikle samarbeidet og øke 
brukermedvirkningen

• Internt - utvikle samarbeid vertikalt og 
horisontalt, jobbe med harmonisering 
og kulturbygging 

Digitalisering
• Utvikle dagens systemer (e-byggesak, e-

plan, P360, …)
• Utvikle hjemmesidene med veiledning, 

chatbot, skjemaer for enkle søknader etc
• Utvikle Superoffice – eller annet 

kommunikasjonsverktøy

Ressurser
• Utvikle kompetanse og trygghet hos 

ansatte
• Øke Innbyggertorgenes rolle
• Utvikle kurs- og veiledningstilbud for 

private utbyggere




