Spørsmål nr. 5 (2020)
Til:
Fra:

Ordfører
Hilde Hovengen (FRP)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

31.01.2020
19/00066-22

Hilde Hovengen (FRP) har stilt spørsmål til ordfører om lokalisering av byggesaksavdelingen
Spørsmål som ønskes skriftlig besvart av ordfører.
Som lokalpolitiker får jeg informasjon fra media og ansatte, om lokalisering av tjenester og
administrasjon i den nye kommunen.
Denne informasjonen spriker imidlertid og jeg har følgende spørsmål:
Vi politikere er informert om at Byggesaksavdelingen skulle samles i Nedre Eiker. Nå ryktes det at dette
blir endret.
1. Medfører dette riktighet?
2. Hva skyldes dette?
3. Hvordan har prosessen vært?
4. Har ordføreren godkjent dette?
5. Hvem har vært involvert i denne beslutningen?
6. Synes ordføreren at dette er en god løsning?
7. Mener ordføreren at dette er i tråd med de planene som politikerne har blitt forelagt og
bestemt?
8. Synes ordføreren at det er god praksis at ikke kommunestyret skal informeres og involveres i
dette?
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 gav Drammen Eiendom i oppdrag å komme med forslag til lokalisering.
De forholdt seg bl.a. 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.
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3008 DRAMMEN

Engene 1
3015 DRAMMEN

Telefon

Forslag til lokalisering ble sendt ut på en bred høringsprosess internt i de tre kommunene.
I det første utkastet fra Drammen Eiendom ble det foreslått at virksomhet byggesak skulle lokaliseres i
Mjøndalen.
Rådmannen gikk deretter gjennom alle høringsinnspillene og utarbeidet et nytt og noe endret forslag til
lokalisering. I rådmannens forslag til lokalisering ble virksomhet byggesak foreslått lokalisert til rådhuset
i Drammen, på bakgrunn av innspillene som var kommet.
Dette forslaget var grunnlag for drøfting med de hovedtillitsvalgte i november 2019.
Etter drøftingsmøtet besluttet rådmannen lokaliseringen i Drammen kommune.
Selve flyttingen gjennomføres første halvår 2020.
Som ordfører har jeg tillit til at rådmannen har løst lokaliseringsprosessen i samsvar med retningslinjene
vedtatt av fellesnemnda.
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