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I forbindelse med økonomisk handlingsrom og orientering i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, 
framkommer det at Drammen kjøkken har mye større kapasitet enn de benytter. I Hovedutvalg stilte jeg 
spørsmål om det kan utredes muligheter for samarbeid med andre utenfor kommunal sektor, for 
eksempel Drammen sykehus som får mat produsert i Tønsberg og tilkjørt derfra. Dette mener jeg er 
uheldig med tanke på klima- og miljøhensyn. Med tanke på at Drammen kjøkken har en mye større 
kapasitet enn de får benyttet, vil dette også kunne være et interessant økonomisk spørsmål. Det er 
mulig det også kan være andre aktuelle aktører. 
 
Jeg forsto det slik at vi kan stille spørsmål til og med 10.06 i forbindelse med 1. tertial og økonomisk 
handlingsrom, og jeg stiller da følgende spørsmål: 
 
For at Drammen kjøkken skal kunne utnytte sin kapasitet bedre (uten å måtte omorganisere mindre 
kjøkkentjenester nær innbyggerne som likevel bare vil utgjøre en minimal del av kapasiteten ved 
Drammen kjøkken), spør jeg om det kan utredes muligheter for samarbeidsavtaler med andre enn 
kommunale aktører. Drammen sykehus vil kunne være et naturlig valg å ta opp på nytt, utrede og se 
nærmere på dersom aktuelt. Jeg stiller også spørsmål om det kan være andre mulige aktører.   
 
Svar 
 
Vurdering av andre samarbeidsaktører/langsiktige kundeforhold med andre offentlige eller private 
aktører kan være en mulighet. Hvilke muligheter, mulige inntekter, bindinger og utfordringer dette vil 
kunne føre med seg vil kreve nærmere utredning.  
 
Salg av mat er ikke kommunens primærvirksomhet og Ernæring og kjøkkendrift/Drammen kjøkken er 
per i dag en del av kommunens basisorganisasjon, organisert under P06 hjemmetjenester og institusjon, 
noe som også påvirker mulighetsrommet. Rådmannen mener det først bør sees på hvordan kommunen 
kan utnytte ressursene og tilgjengelig produksjonskapasitet på best mulig måte internt i kommunen før 
vi ser på muligheter for samarbeidsavtaler med andre.  
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