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Ved ujevne mellomrom kommer det stortingspolitikere eller personer fra regjeringsapparatet på besøk 
til Drammen, hvor formålet er å få en bedre forståelse av utfordringer og muligheter i vår kommune. Vi 
som er medlemmer i politiske partier setter stort sett stor pris på dette, da slike møter kan bidra til å 
sette våre utfordringer på kartet. For å få et reelt og oppriktig bilde på situasjonen, er det ofte et mål for 
oss å komme i kontakt med de som jobber tettest mulig på innbyggerne våre. Direktør og 
kommunesjefperspektivene får vi presentert i de politiske møtene, men den faktisk opplevde 
virkeligheten får vi kun fra de som jobber direkte med en problemstilling. 
 
Stort sett har det gått bra å få til slike møter. Men de siste månedene har vi opplevd en økende 
problematisering av slike besøk.  Noen ansatte sier de ikke kan møte oss, fordi de ikke får lov av sin 
nærmeste leder. Noen møter oss likevel, under forutsetning at det er hemmelig. Noen trenger avklaring 
fra direktørnivå før de får lov og noen har fått «tillatelse» til å møte oss som inkluderer en instruks om 
hva de skal legge vekt på og hva de ikke skal nevne. Dette er ikke bare frustrerende, det er også høyst 
problematisk og udemokratisk. 
 
Det er uklart for meg som lokalpolitiker hva som er bakgrunnen for dette. I den politiske plattformen til 
den sittende posisjonen ønsker vi en tillitsreform. Det vi opplever nå gjør at det gir grunn til å være 
bekymret for en fremvekst av en slags mistenksomhetskultur i organisasjonen. 
 
Hva er bakgrunnen for denne manglende tilliten til at ansatte i Drammen kommune selv kan vurdere 
hvem og hva de kan snakke om? 
 
Svar 
 
I nye Drammen har rutinene fra tidligere Drammen blitt lagt til grunn. Dette skjer etter avklaring mellom 
ordfører og rådmann. Vi har nok ikke kommunisert dette så tydelig ut i organisasjonen, men mange 
kjenner disse rutinene fra før og handler i samsvar med dem. 
 
Når representanter fra Kongehuset, statsminister, statsråder og Stortingets presidentskap ønsker å 
besøke Drammen kommune og dens virksomheter er det ordfører som er vertskap. 
 
Når stortingsrepresentanter, folkevalgte på fylkes- eller kommuneplan besøker Drammen kommune og 
dens virksomheter – skal ønske om besøk rettes til ordfører. Dersom slik henvendelse kommer direkte 
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til den enkelte virksomhet skal virksomhetsleder ta kontakt med rådmann som igjen tar kontakt med 
ordfører. Ordfører vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om hun kan/skal/ønsker/ å delta eller hvem som skal 
representere kommunen politisk. 
 
Dersom representanter fra partienes organisasjoner ønsker å besøke Drammen kommune – og dens 
virksomheter, må ønske om slike besøk rettes til ordfører. Dersom slik henvendelse kommer direkte til 
den enkelte virksomhet skal virksomhetsleder ta kontakt med rådmann som igjen tar kontakt med 
ordfører. Ordfører vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om hun kan/skal/ønsker/ å delta eller hvem som skal 
representere kommunen politisk. Dersom det er ledig kapasitet og ønskelig, kan rom i rådhuset stilles til 
disposisjon. 
 


