Spørsmål 33 (2021) fra Herman Ekle Lund (V): Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i
Drammen kommune
Til:
Fra:

Rådmannen
Herman Ekle Lund (V)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

11.02.2021
21/00070-33

I forbindelse med saken «Kunnskapsgrunnlag folkehelse og levekår 2020», som var til behandling i alle
råd, hovedutvalg, formannskap og kommunestyre høsten 2020, ble det ved siste gangs behandling blant
annet vedtatt at «Rådmannen bes komme tilbake med en sak med forslag til hvordan økt tilgang til og
kjennskap til nærnatur kan bringes inn i det helsefremmende arbeidet i kommunen.»
I saken «Tentativ plan for saker til behandling i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, første halvår
2021», som ble behandlet i HUKIF 25.11.20, ble vi gjort kjent med at denne saken legges fram i HUKIF i
mars, som en «oppfølgingssak for å ta med nærnatur og få med dette inn som indikator».
Ett av delmålene til ny kommuneplan er «Alle innbyggere skal oppleve å ha nærhet til naturen». I
regjeringens forventninger til kommunal planlegging for 2019-2023 er det å skape «god folkehelse» et
av temaene som vektlegges høyest.
Referansene jeg har nevnt over viser hvor viktig og relevant det blir å jobbe i 2021 og videre for at alle
innbyggere i Drammen har best og enklest mulig tilgang til friluftsliv.
I den forbindelse er kartlegging av status for friluftslivstilbudene i kommunen helt sentralt – det er selve
kunnskapsgrunnlaget for friluftslivet! Det er også en forventning til kommunene gjennom plan- og
bygningsloven (§2-1) om at slike kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn for kunnskapsbasert planlegging
i kommunene.
Vi ønsker derfor å sette fokus på metoden «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder», som
Drammen kommune har deltatt i, men ikke gjennomført ferdig.
Kort om denne metoden, hentet fra Miljødirektoratet:
«For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers, er det
viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til
å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker. Utbyggingspresset som spesielt by- og
tettstedskommunene står ovenfor, utgjør ofte en trussel for egnet areal for friluftsliv. I den
sammenheng er viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene
ligger. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en metode som er løftet fram i Nasjonal
strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av
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friluftslivsområder. Begge ble framlagt av regjeringen i 2013. Her er det et mål at flest mulig av landets
kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.»
(Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m98/m98.pdf)
Etter hva vi erfarer, så er status for nye Drammen er at Drammen kommune startet friskt opp for noen
år siden, men så ble det lagt på is. I Nedre Eiker ble kartleggingen, så vidt vi vet, fullført for deler av
kommunen i tilknytning til en sentrumsplan, men ikke fullført for hele kommunen. Siden Svelvik lå i
Vestfold tidligere, er vi ikke kjent med annet enn at de ikke fullførte, men usikker på om kommunen har
startet opp.
I Viken fylkeskommune er det fortsatt noen kommuner som ikke har fullført friluftslivskartleggingen.
Viken har ovenfor oss gjort til kjenne at de har kapasitet til å følge opp disse og prioritere dette
arbeidet!
Økonomisk har fortsatt Drammen kommune noe å hente ut fra avsatte midler i til dette formålet i
tidligere Buskerud fylkeskommune. Gamle Drammen kommune har så vidt vi vet fått utbetalt 30.000 kr i
stimuleringsmidler, men i tillegg kan kommunen søke om tilskudd til gjennomføring (avsatt til tidligere
Nedre Eiker) og digitalisering (avsatt til tidligere Drammen og Nedre Eiker). Vi er ikke kjent med at noe
tilsvarende er gjort for tidligere Svelvik. Det betyr at Drammen kommune kan søke om ytterligere
90.000 kr. På basis av hva de «gamle» kommunene allerede har gjort, vil dette langt på vei dekke
utgiftene til eventuell ekstern konsulent som kan lede en prosjektgruppe i kommunen, slik det ble gjort
blant annet i Kongsberg i løpet av det siste året.
Våre spørsmål til rådmannen i denne forbindelse er:


Kan rådmannen bekrefte at faktagrunnlaget vi har lagt til grunn for spørsmålet er korrekt,
og/eller eventuelt kommentere hva som ikke er riktig og presisere dette?



Hvordan vurderer rådmannen mulighetene for å fortsette med dette prosjektet i ny kommune?
Nøkkelelementer for å besvare dette spørsmålet:
En vurdering av kapasitet og kompetanse i eksisterende stab for å gjennomføre dette prosjektet,
og hva som eventuelt må suppleres med/heves for å kunne gjennomføre prosjektet.
En vurdering av hvor langt de tilgjengelige restmidlene (som nevnt over) vil strekke til, og hva
som eventuelt er udekt kostnadsbehov for å gjennomføre prosjektet, blant annet med
utgangspunkt i eventuelt avvik identifisert i forrige punkt.



Hvordan anbefaler rådmannen at vi eventuelt går videre politisk for å bestille å starte opp /
videreføre dette prosjektet?



Kan vi få en orientering om dette i forbindelse med nevnte sak som skal opp i HUKIF i mars?

Svar
Rådmannen kan bekrefte at arbeidet med å inkludere økt tilgang til og kjennskap til nærnatur i det
forebyggende arbeidet i kommunen er påbegynt. I samarbeid med Drammens Friluftsforum har
administrasjonen gjort en enkel sortering av de nærnaturmulighetene innbyggerne har med en
geografisk forankring ned til kommunedelsnivå. Det arbeides nå med å se på hvordan disse mulighetene
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kan formidles på best mulig måte ut mot befolkning. Folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023 har
dette som et av delmålene også, selv om det er særlig rettet mot barn og unge.
Rådmannen kan bekrefte at metoden «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder», slik den er
beskrevet er korrekt. Det er viktig å presisere status for dette prosjektet i de tidligere kommunene.





Tidligere Drammen – Prosjektet ble påbegynt i 2017 med en arbeidsgruppe med representanter
fra blant annet park, naturforvaltning, arealplan og geodata. Det ble begynt å kartlegge og
digitalisere friluftslivsområder, men justeringer av grensene og kvalitetssikring mangler.
Områdene er ikke satt verdi på og er ikke meldt inn til kartverket. Prosjektet ble lagt på is
2018/2019.
Nedre Eiker: Status: Nedre Eiker har kartlagt og verdsatt mange deler av kommunen. Dataene er
ikke levert inn til kartverket. Det ble jobbet med prosjektet helt til inn i 2019.
Svelvik: Svelvik har gjort noe kartlegging av friluftslivsområder, men mangler mye av
kartleggingen og kvalitetssikringen. Ingen områder har fått verdivurdering. Prosjektet ble lagt på
is for noen år siden.

Rådmannen må foreta noen nærmere undersøkelser for å kunne bekrefte eller avkrefte at 90 000 kr
holder til ekstern konsulent som kan lede prosjektgruppen.
Mulighetene for fortsettelsen av prosjektet henger sammen med hvor detaljert kommunen ønsker å
gjøre kartleggingen, samt i hvilken form og hvor mye kommunen legger opp til medvirkning og høring.
En kartlegging på overordnet nivå og med en enkel medvirkningsprosess, kan være mulig å gjennomføre
i 2021. En vurdering av hvor langt de tilgjengelige restmidlene (som nevnt over) vil strekke til, og hva
som eventuelt er udekt kostnadsbehov for å gjennomføre prosjektet, må gjøres blant annet med
utgangspunkt i eventuelt avvik identifisert i tidligere avsnitt.
Rådmannen vil legge frem en sak i april hvor det redegjøres for hvilke handlingsrom kommunen har ift
dette prosjektet.
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