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Det vises til spørsmål innsendt 25. juni og svar publisert 1. juli. Svarene er svært lite utfyllende, og det er
derfor nødvendig å stille en rekke oppfølgingsspørsmål:
Oppfølgingsspørsmål vedrørende skulpturer i Svelvik:
Skulpturer i bybildet i Svelvik på sommeren ble innført i forbindelse med byens 150-årsjubileum i 1995. I
år, 25 år senere, fyller byen ved Strømmen 175 år. Det hele har i hovedsak vært betalt av det lokale
næringslivet og har innebåret svært begrenset tidsbruk for kulturadministrasjonen.
Hvorfor har ikke denne helt enkle administrative oppgaven blitt prioritert i et jubileumsår? Hvordan har
dialogen med det såkalte «Skulpturlauget» vært? Når ble beslutningen om å ikke gjøre dette i år tatt?
Har involverte parter blitt informert om denne beslutningen på et tidspunkt som kunne gjort det mulig å
organisere årets gjennomføring på en annen måte?
Svar
Fokuset på jubileumsåret har vært jubileumsbokprosjektet og dialogen med Den gode hensikt og de
aktivitetene de har laget planer for, men som nå er utsatt grunnet pandemien.
Skulpturleie er pr nå vanskelig å gjennomføre i 2020, skulpturene ville da ikke vært utplassert før i andre
halvdel av august. Norsk billedhuggerforening har dessuten i sitt utvalg denne sommeren skulpturer
som i hovedsak har vært utplassert i Svelvik tidligere.
Utplassering av nye skulpturer vil bli planlagt i samarbeid med Norsk billedhuggerforening i 2021 og sees
i sammenheng med andre, utsatte jubileumsaktiviteter.
Etter det administrasjonen erfarer har et skulpturlaug blitt sammensatt for hvert år etter hvilke deler av
næringslivet som har engasjert seg. Det har ikke vært dialog med næringslivet knyttet til dette våren
2020.
Oppgaven har ikke blitt prioritert i gjennomgangen av oppgaver knyttet til de gamle kommunene våren
2020. Det har ikke vært tilstrekkelig bevissthet om oppgavens lange tradisjon, noe rådmannen vil
beklage.
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Det har ikke vært dialog med eksterne om dette våren 2020.
Oppfølgingsspørsmål vedrørende Knemstranda:
I kommunestyrets budsjettvedtak i sak 47/19 fremgår følgende i vedtakspunkt 2 b: «i) Igangsatte, men
ikke ferdigstilte investeringsprosjekter per 31.12.2019 fra de tidligere kommunene ferdigstilles.»
Arbeidene på Knemstranda var igangsatt og skulle vært ferdigstilt i 2019. Hvordan har det seg at
kommunestyrets vedtak ikke gjelder for dette prosjektet? Er det andre igangsatte investeringsprosjekter
fra de gamle kommunene hvor dette kommunestyrevedtaket i den nye kommunen ikke følges opp?
Svar
På grunn av pågående anleggsvirksomhet i området og kartlegging av forurensningsproblematikk/tilsig
til kanaler og sjø i forbindelse med byggingen av anlegget i Bokerøyveien og næringsbygg på Grunnane
Næringsområde, har det resterende arbeidet på Knemstranda blitt utsatt. Prosjektet i Bokerøyveien
stod ferdig våren 2020.
Gjenstående arbeider på Knemstranda er:




Ferdigstille volleyballbane / terrengforming.
Etablere broer/klopper over kanaler,
evt. møblering / utendørs treningsapparat

Det skal nå gjøres en kostnadsberegning på det resterende arbeidet. Siden deler av prosjektet måtte
utsettes ble det heller ikke bedt om rebevilgning, da man var usikker på om siste del av prosjektet kunne
gjennomføres i 2020.
Friluftsløftet i tidligere Drammen kommune er et annet eksempel på prosjekter som ikke har fått
rebevilgninmg nå. Intensjonen er at vi skal fullføre påbegynte prosjekter i tråd med politisk vedtak, og
rådmannen kommer tilbake til prosjekter som ikke har fått rebevilgning i 2. tertial eller kommende
økonomiplan, slik at disse kan fullføres.
Oppfølgingsspørsmål vedrørende eiendommen Berger brygge:
At det gjennomføres områderegulering, som vi som kommunestyrerepresentanter selvfølgelig er kjent
med, er ikke et svar på et spørsmål om kjøp av en eiendom. Er det da slik å forstå at kjøp av
eiendommen vil vurderes i forbindelse med områdereguleringen?
Svar
Det er naturlig å gjøre vurderingen av evt. kjøp i forbindelse med områdereguleringen.
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