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Regjeringen leter etter et nytt alternativ til Oslo fengsel i områdene utenfor byen (se link)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vurderer-a-flytte-oslo-fengsel-ut-avoslo/id2854687/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210
528
Drammen er et godt egnet sted for lokalisering av nytt fengsel. Vi ligger sentralt plassert i nærheten av
hovedstaden. Det vil skape arbeidsplasser og aktivitet i vårt område. Drammen bør være proaktive og på
tilbudssiden og snarest ta kontakt med sentrale myndigheter. Tidligere i år tapte vi kampen om ny
eksportenhet som gikk til Ålesund og vi bør denne gang gjøre et grundigere arbeid.
Spørsmålet er:
Hva gjør politisk og administrativ ledelse i Drammen for å få nytt fengsel til Drammen? Har kommunen
en strategi for å vise oss som et attraktivt område for et nytt fengsel?
Svar
Rådmannen har 7. juni henvendt seg til Statsbygg omkring videre prosess for nytt fengsel i
Osloområdet. Dette med bakgrunn i initiativ fra ordfører, samt med henvisning til pressemelding fra
Justis- og beredskapsdepartementet 27. mai hvor departementet har varslet at de vil be Statsbygg om å
gjennomføre nye tomtesøk for Oslo fengsel, og hvor justis- og beredskapsministeren uttrykker håp om
at politikerne i de omkringliggende kommunene vil gå konstruktivt til verks for en best mulig løsning for
kriminalomsorgen.
Rådmannen har uttrykt at Drammen kommune vil se positivt på at et tomtesøk for nytt fengsel kan
omfatte tomter i Drammen, og gjerne bidrar i en dialog med Statsbygg om dette. Det er flere områder i
Drammen som antas å kunne være interessante, men det ønskes å kjenne til et
kriteriesett/kravspesifikasjoner før vi går videre med å løfte frem konkrete tomter.
Statsbygg har gjennom e-post 9. juni svart positivt på henvendelsen, men viser til at Statsbygg venter på
oppdragsbrev fra Justisdepartementet om nye vurderinger av lokalisering og tomt for nytt Oslo fengsel.
Statsbygg kan derfor ikke svare noe mer konkret foreløpig - hverken om framdrift eller
lokaliseringskriterier, men tar gjerne kontakt for konkretisering av henvendelsen når det blir aktuelt.
Rådmannen vil følge tett opp den påbegynte dialogen med Statsbygg og parallelt starte arbeidet med å
søke etter tomtearealer med mulig potensial
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