
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon +4732040000 

Organisasjonsnummer 
921234554 

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

   
   

kommunepost@drammen.kommune.no 
   

 

 

Spørsmål 177 (2021) fra Kristin Surlien og Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (H): Tomtesøk for 
nytt fengsel 

Til: 
Fra: 

Ordfører 
Kristin Surlien og Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (H) 

Dato: 
Saksnr: 

09.09.2021 
21/00070-179 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Tirsdag 31. august behandlet formannskapet en orienteringssak om «Tomtesøk for nytt fengsel». Saken 
ble enstemmig vedtatt og rådmannen jobber videre med saken og skal i et ekstraordinært 
formannskapsmøte 14. september legge frem resultat av et bredt tomtesøk. 
 
Å få et nytt fengsel til Drammen vil generere flere arbeidsplasser og økt kompetanse. Under 
formannskapets behandling var Høyre tydelige på at skal vi lykkes med å få et nytt fengsel til Drammen 
må vi vise også et sterkt politiske initiativ, i tillegg til det administrative. Det er flere kommuner som 
jobber med å skaffe frem attraktive tomter og mange har kommet langt i prosessen. Her må vi være på 
ballen. Høyre er utålmodige i denne saken for her er det ingen tid å miste. Mister vi fart, mister vi 
mulighet. Skal få til å stå frem med det beste alternativet må vi være aktive, ikke passive. 
 
I Drammens Tidende onsdag ber justisminister Monica Mæland sin navnesøster ordfører Monica 
Myrvold Ber ut på speed-date. Er det én date som det bør takkes ja til så mener Høyre det må være 
denne, og forhåpentligvis blir det også en date nummer to. 
 
Spørsmål: 
 

 Har ordfører tenkt til raskt å takke ja til justisministerens invitasjon? 

 Hvilke initiativ har ordfører tatt ovenfor departementet i denne prosessen? 

 Har det vært ytterligere dialog med staten fra ordfører enn brev sendt fra kommunen 7. juni i år? 

 Hva er planen for videre dialog med departementet fra ordførers side? 
 
Svar 
 
Ordfører er helt enig i at dette er en viktig sak å følge opp politisk, og det er også viktig at vi står på 
sammen. Alle partier må bruke sine kontakter. Ordfører har selvfølgelig på vegne av kommunen, sendt 
en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet om en befaring. I disse dager var det naturlig å 
adressere henvendelsen til «statsråden», og ikke navnesøster Monica (!) 
 
Ordfører fant det naturlig å sende en slik henvendelse umiddelbart etter at grunnlaget for dagens møte 
var klart, altså på fredag, og opplyste der at tomtealternativene som bør befares, blir klarlagt i dagens 
formannskapsmøte. 
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Etter dagens behandling, vil ordfører følge opp overfor departementet, og kommunen vil selvfølgelig 
formelt spille inn resultatet av dagens behandling med de tomtealternativene vi ønsker å fremme. 
 


