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Etter sammenslåingen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen til en større kommune med både flere
ansatte og betydelige større avstander, er lokalisering av de kommunale enhetene et viktig element.
Drammen kommune er en stor organisasjon og det er mange hensyn som må vektlegges.
Det er viktig å ta hensyn de ansattes behov, innbyggernes behov og å sørge for innsparing av ressurser
innen både miljø og kostnader.
For å optimalisere mulig gevinst av sammenslåingen av enheter og lokalisering, er det viktig å synliggjøre
både fordeler og ulemper med de avgjørelsene som er og blir tatt.
Eksempelvis gjelder dette flytting av enheten VA Kundeservice som nå skal plasseres på Berger skole
utenfor Svelvik. Noe som betyr at det faktisk ikke er mulig å plassere denne avdelingen lenger vekk fra
kundemassen enn det som nå er vedtatt av rådmannen.
VA kundeservice er bindeleddet mellom kommunen som lednings-eier/myndighet og alle vann- og
avløpsabonnenter i Drammen kommune. Dette innebærer blant annet befaringer og sjekk vannmålere,
befaringer og tilsyn på private sanitæranlegg i boliger og virksomheter. Befaringer og tilsyn krever mye
kjøring. Hovedvekt av abonnentene, ligger i Drammen - ca 65 %, i Nedre Eiker er 35 %, mens det i Svelvik
er ca 5 %. Hovedvekt av alle næringseiendommene ligger i Drammen.
Spørsmålene er derfor:
1. Hvilke evalueringer har rådmannen gjort når det gjelder lokaliseringer som gir økt behov for
transport, økte reisekostnader, mer utslipp og dårligere tilgjengelighet?
2. Hvilke andre muligheter har vært vurdert og hvilke begrunnelser ligger til grunn for valget av
denne lokaliseringen?
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Svar
Prosessen med lokalisering av avdelinger og virksomheter i Drammen kommune startet høsten 2019.
Fellesnemnda behandlet noen føringer og prinsipper for lokaliseringen, og rådmannen fikk fullmakt til å
gjennomføre.
Rådmannen har forholdt seg til premissene fra fellesnemnda om at det skulle være om lag like mange
kommunale arbeidsplasser i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik som det var før ny kommune ble etablert
og at kommunens lokaler skulle utnyttes effektivt. Drammen Eiendom fikk oppdraget med å foreslå
lokalisering med utgangspunkt i de gitte premisser fra fellesnemnda.
Forslag til lokalisering fra Drammen Eiendom KF ble sendt ut på en bred høringsprosess internt i de tre
kommunene.
Rådmannen gikk deretter gjennom alle høringsinnspillene og utarbeidet et nytt og noe endret forslag til
lokalisering. I rådmannens forslag til lokalisering ble avdeling VA-kundeservice foreslått lokalisert i på
Brenna i Svelvik.
Det viste seg at lokalene på Brenna ikke var tilfredsstillende, derfor ble kommunens ledige lokaler på
Berger skole foreslått.
Dette forslaget var grunnlag for drøfting med de hovedtillitsvalgte i november 2019. Etter
drøftingsmøtet besluttet rådmannen lokaliseringen i Drammen kommune.
Når det gjelder avdeling VA-kundeservice sin tilgjengelighet for kundene, så har det vært vurdert.
VA – kundeservice reiser i hovedsak ut til kundene, kundene oppsøker i svært liten grad avdelingen.
Med tanke på at avdelingen skal være tilgjengelig for innbyggerne, ble derfor ikke plassering på Berger
skole vurdert som utfordrende. Økt behov for transport og utslipp er ble ikke vurdert spesifikt når det
gjelder VA-kundeservice.
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