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Det vises til spørsmål 100 og svar på oppfølgingsspørsmål (spørsmål 108) publisert 9. juli. Det er 

dessverre nødvendig å stille ytterligere oppfølgingsspørsmål for to av spørsmålene:   

 
Ytterligere oppfølgingsspørsmål vedrørende Knemstranda:   
 
Kommunestyret har gjennom å vedta rådmannens innstilling til punkt 2 b i budsjettsaken bedt om at alle 
igangsatte prosjekter ferdigstilles. Arbeidene på Knemstranda ble i forbindelse med behandling av 1. og 
2. tertial 2019 rapportert som igangsatt til Svelvik kommunestyre, samt i årsmeldingen behandlet av 
Drammen kommunestyre 17. juni 2020. Med bakgrunn i dette kan det i dokumentene kommunestyret 
ble forelagt i budsjettsaken fremstå slik at 2019-bevillingen lå inne som rebevilget i samlepostene for 
slike investeringer innenfor programområdet, men det er mulig jeg trenger lesehjelp her. 
 
Når har kommunestyret bedt om at pengene ikke skulle rebevilges? Hvordan kunne kommunestyret 
eventuelt vite at det ikke rebevilget disse pengene da budsjettvedtaket ble fattet?   
 
Svar 
 
Det vises til svar på spørsmål 108.  
 
Resterende arbeidet på Knemstranda måtte utsettes grunnet flere ulike forhold, blant annet pågående 
anleggsvirksomhet i nærliggende områder, kartlegging av forurensningsproblematikk/tilsig til kanaler og 
sjø i forbindelse med bygging av ny gang/sykkelvei, samt bygging av næringsbygg på Grunnane 
næringsområde. Gjenstående arbeider omfatter ferdigstillelse av volleyballbane/terrengforming, 
etablering av broer/klopper over kanaler og eventuell møblering/utendørs treningsapparat.  
 
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. Det gjøres nå en kostnadsberegning for de 
resterende arbeidene.  
 
Intensjonen er fortsatt at påbegynte prosjekter skal fullføres i tråd med politiske vedtak. Rådmannen vil 
i 2. tertial eller kommende økonomiplan, komme tilbake til prosjekter som ikke allerede har fått 
rebevilgning, slik at disse kan fullføres. Rådmannen ser at det kunne kommet klarere frem hvilke 
prosjekter som av ulike årsaker ikke ble foreslått rebevilget i 1. tertial.  
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Ytterligere oppfølgingsspørsmål vedrørende eiendommen Berger brygge:   
 
Svar som gis av administrasjonen bør det være mulig å videreformidle til folk og/eller handle etter som 
folkevalgt på en fornuftig måte. For ja/nei-spørsmål bør svaret så langt mulig inneholde ordene ja eller 
nei. Det er ikke alltid en administrasjon gjør alt som er naturlig og noen ganger gjør den ting som ikke er 
naturlig. Det er mye her i verden det kunne vært naturlig å gjøre som aldri blir gjort, men jeg har heller 
ikke spurt om hva som er naturlig. Så jeg prøver for tredje gang å spørre om det det samme med en ny 
ordlyd: 
 
Må rådmannen instrueres av kommunestyret for å gjennomføre en vurdering av et eventuelt kjøp av 
denne eiendommen i forbindelse med områdereguleringen, eller vil rådmannen gjøre denne 
vurderingen på eget initiativ? 
 
Svar 
 
Ja, rådmannen vil gjøre en vurdering av kjøp av eiendommen på eget initiativ i forbindelse med 
utarbeiding av områdereguleringen. Med bakgrunn i vurderingen vil det bli lagt fram en egen politisk sak 
om dette.  
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 


