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Gro Nyhus (SP) har stilt spørsmål til rådmannen med ønske om en oversikt over plansaker.  
 
Referer initialt til oversikten over plansaker i Økonomiplanen 2020 - 2023 side 184, hvor det står listet 
opp navn på plan/kommunedel, status og forventet videre behandling i en samlet oversikt. I og for seg 
greit i en økonomiplan, men jeg etterlyser oversikter på alle type plansaker som ligger er i prosess, og på 
sikt skal fremlegges for endelig behandling. Slike oversikter/statuslister mener jeg er nødvendig for 
å sikre en så tidlig som mulig oversikt over, og innsikt i, pågående og kommende saker. Ikke minst også 
grunnet at det løper saker fra tre kommuner, med tre forskjellige arkiver, strukturer og tidligere 
kommuniserte føringer. 
  
Det ovennevnte mener jeg i sin tur vil være med på å trygge en forutsigbar behandlingsprosess for alle 
parter, både i forhold til behandlingstid, progresjon m.v, som vil være med på å sikre gode vedtak. Ikke 
minst anser jeg det som vesentlig i de perioder hvor andelen plansaker som skal opp til behandling er 
stor.  
  
Jeg utber en vurdering og forslag om følgende: 
  

1. I det å få en fullstendig opplistet oversikt over de tre kommuners plansaker så snart som mulig, 
enten samlet eller fordelt på de tidligere kommuneområder, inkludert detaljer, så som: 
saksnummer, henvisning til dokumentasjon, status, forventet politisk behandling mm: 

  Pågående reguleringsplaner  
  Pågående områdeplaner 
  Pågående detaljplaner 
  Spesifikk liste som innbefatter dispensasjonssøknader innenfor alle kategorier av plansaker 

 
2. Å få en gjennomgang fra administrasjonens side over reguleringsplaner og områdeplaner for 

medlemmer av de politiske fora som forventes å skulle behandle disse i løpet av 1 tertial 2020. I 
tillegg utbes det forslag om at man hvert halvår kan bli forelagt samme gjennomgang for nye 
saker som nærmer seg politisk behandling i neste tertial. 

  
3. En månedlig oversikt av de ovennevnte lister, under pkt. 1, deres fremdrift og status. Dette både 

for å følge saksgangen, de relaterte dokumenter, behandlingsrekkefølge/r, aktuell status etc. 
  
I tillegg til det som er nevnt over, ønsker jeg følgende informasjon/status: 
  

1. Hvordan ser planen ut i det å samle alle pågående plansaker fra de tre kommuner og i det å 
sikre en god søkbarhet, og tilgang til de relaterte dokumenter for alle? 
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2. Hvilken tidslinje er eventuelt satt for dette arbeidet? 
3. Hvilke planer er gjort for så sikre de respektive tre kommuners arkiv for de allerede ferdig 

behandlede plansaker? 
4. Er det foretatt noen særskilte aktiviteter eller planer, for hvordan man skal sikre enkel tilgang til 

relaterte dokumenter for tidligere behandlede plansaker i de tre kommuner, hvor disse er 
påklaget, og forventes å komme opp til ny behandling i Nye Drammen? 

  
Svar: 

Rådmannen forbereder en egen orienteringssak til politisk nivå med oversikt over arealplansaker og 
nærmere angivelse av hvor disse er i prosess og en kortfattet beskrivelse av status. Saken gjøres klar for 
politisk behandling så raskt det lar seg gjøre. I oversikten legges det inn informasjon om status i saken, 
samt saksnummer, sånn at alle sakene kan slås opp i innsynsløsningene fra de tre kommunene for 
ytterligere informasjon.  

 En eventuell rutine for faste oversikter/rapporter over status i arealplansaker bør vurderes nærmere i 
samråd med formannskapet og hovedutvalget for tekniske tjenester. Det er naturlig å vurdere omfanget 
av slik rapportering opp mot behovet for informasjon, samt at eventuell rapportering vurderes samkjørt 
med øvrige faste rapporteringstidspunkter, f.eks tertialrapportene. Rådmannen vil ta initiativ til å 
komme med et forslag som kan drøftes tidlig i 2020, rådmannen vil da også samtidig orientere om 
løsningene for tilgjengeliggjøring av plansakene – både besluttede saker og de som er i prosess - for 
publikum.  

Dispensasjonssaker er løpende saker, og legges fram for politisk behandling etter hvert som søknadene 
kommer inn og er ferdig forberedt av rådmannen.  Ettersom sakene kommer fortløpende kan det være 
krevende med fast oversikt over kommende saker her, men rådmannen vil komme tilbake til dette i 
forbindelse med et forslag om fast rapportering om status i forbindelse med plansakene, slik at også 
dette kan drøftes med hovedutvalget for tekniske tjenester.  

 
 
 


