DRAMMEN
KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Bystyret
Møtedato:
Fra/til kl:
Møtested:

20.12.2016
17:00 – 20:45
Bystyresalen

Fra saksnr:
Til saksnr:

190/16
212/16

Utvalgets medlemmer:
Tore Opdal Hansen - H, Yousuf Gilani - V, Tove Paule - H,
Kristin Haftorn Johansen - H, Jannike Thorsen - H, Dag
Fjeld Edvardsen - H, Fredrik A. Haaning - H, Johan
Baumann - H, Kjell Arne Hermansen - H, Ana Maria SilvaHarper - H, Mustafa Ünsal - H, Ivar Bjørnøy Lalim - H,
Henriette Aanesen - H, Sigrid Thielemann - H, Harald Chr.
A. Wessel-Berg - H, Freddy Hoffmann - H, Victoria
Elisabeth Cavallini Fevik - H, Ravi Sunder - H, Masud
Gharahkhani - AP, Merete Andrea Risan - AP, Arve
Vannebo - AP, Lin-Merete Carlsen - AP, Nicoline A. Bjerge
Schie - AP, Eivind Knudsen - AP, Karoline Soot - AP,
Andreas Brandt - AP, Arif Erkök - AP, Aisha Ahmed - AP,
Dag Ingvald Ebbestad - AP, Lina Strandbråten - AP, Victoria
Øverland - AP, Sølvi Brandt Bestvold - AP, Jon EngenHelgheim - FRP, Lavrans G. Øvensen Kierulf - FRP, Ulf Erik
Knudsen - FRP, Hilde Hovengen - FRP, Arild Østeby - FRP,
Ståle Sørensen - MDG, Line Lieblein Røsæg - MDG,
Thorbjørn Faber Geirbo - MDG, Odd A. Gusrud - KRF, Billy
Taranger - KRF, Ida Marie Jelstad Brown - V, Sadi Emeci SV, Lene Aure Hansen - SV, Havva Cukurkaya -, Marianne
Lundteigen - SP, Haydar Øzbal - DB, Caroline Hoff - H,
Forfall var meldt fra flg. medlemmer:

Følgende varamedlemmer møtte:

Jannike Thorsen (H), Mustafa Ünsal (H), Victoria
Fevik (H), Lin-Merete Carlsen (AP), Arif Erkøk (AP),
Aisha Ahmed (AP), Ståle Sørensen (MDG), Ida Marie
Brown (V), Lene Aure Hansen (SV), Havva
Cukurkaya (U)
Leif Harald Auke (H), Kine Strand Bye (H), Amrit
Paul Singh (H), Lise Løff (AP), Ingrid Ross Solberg
(AP), Jorun Jagland (AP), Silje Marie Breivik (MDG),
Eidi Ann Hansen (V), Rune Kjeldsen (SV), Vegard
Eliassen Stillerud (AP), Ole Hovengen (FrP) stilte
som vara for Lavrans Kierulf (FrP) under
behandlingen av sak 192/16

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Osmund Kaldheim
Kommunaldirektør Kari Høyer
Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin
Byutviklingsdirektør Bertil Horvli
Helse- og sosialdirektør Eva Milde
Økonomisjef Roar Paulsen
Pressesjef Gard Nybro-Nielsen
Møtesekretær Anette Korneliussen

Merknad:

Ordfører
Tore Opdal Hansen
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Møtet starter med:
Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, ungdomsrådet og minioritetsrådet
- inntil 10 minutter til saker på dagsorden.

Marianne Lundteigen (SP) fremmet følgende spørsmål til ordfører:
”Hva mener du med at man nå legger grunnlaget for en ny og robust kommune?
Robust for hvem?
Hvis det er så at man mener at Drammens innbyggere får det bedre – hvordan begrunner du
det?”
Ordfører besvarte dette etter behandlingen av sakene:
”Svar på spørsmålene vil vi få i det videre arbeidet med saken, kanskje allerede i neste
møte.”
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190/16

16/196
Møteprotokoll bystyremøtet 23.11.16 og bystyremøte 29.11.16

191/16

16/495
Status Kommunereform desember 2016

192/16

14/9689
InterCity Vestfoldbanen, Drammen - Kobbervikdalen, kommunedelplan med
konsekvensutredning - 2.gangsbehandling, vedtak av plan

193/16

14/9722
Handlingsplan mot utenforskap og ekstremisme. Status og veien videre

194/16

16/2249
Rosenkrantzgata, Fv 283, kommunedelplan. Forslag til planprogram.
Sluttbehandling

195/16

16/5020
Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet - vedtak av plan

196/16

16/5313
Blektjernveien - 4. Strøm terrasse, endring del av reguleringsplan

197/16

16/5547
Drammens Museum - vedtektsendringer

198/16

16/6168
26/231 - Helleristningen AS - Utbyggingsavtale

199/16

16/6868
Driftsavtaler mellom kommunen og kulturinstitusjoner - komiteens innspill til
vilkår

200/16

16/8723
Eierstrategi for legevakta i Drammensregionen IKS

201/16

16/8914
Høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

202/16

16/9019
Høring Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av
personopplysninger

203/16

16/9049
Forslag til høringsuttalelse - Kulturminnekompasset: Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud planforslag og handlingsdel
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204/16

16/9352
Salg i parker - evaluering av sommersesongen 2016

205/16

16/9568
Prioritering spillemidler 2017 Drammen kommune

206/16

16/9868
Plansamarbeidet mellom Lier og Drammen kommuner

207/16

16/9986
Glassverket IF - økonomi

208/16

16/10027
Eierstrategi for Drammen Scener AS

209/16

16/1296
Plan 2016-2019 for selskapskontroll

210/16

15/8492
Drammensbadet KF - vedtak om etterberegning av momskompensasjon

211/16

14/5441
Søknad om fritak fra politisk verv som varamedlem - Tayfun Candogan

212/16

16/7026
Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 - korrigering av bystyrets vedtak
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SAK NR. 190/16
Møteprotokoll bystyremøtet 23.11.16 og bystyremøte 29.11.16

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Vedlagte protokoller fra møtet i bystyret 23.11.16 og møtet i bystyret 29.11.16 godkjennes.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Vedlagte protokoller fra møtet i bystyret 23.11.16 og møtet i bystyret 29.11.16 godkjennes.

SAK NR. 191/16
Status Kommunereform desember 2016

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Saken tas til orientering
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Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Saken tas til orientering

SAK NR. 192/16
InterCity Vestfoldbanen, Drammen - Kobbervikdalen, kommunedelplan med
konsekvensutredning - 2.gangsbehandling, vedtakav plan

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Vestfoldbanen Drammen
– Kobbervikdalen, med plankart og bestemmelser datert 23.11.2016, vedtas i medhold av
Plan- og bygningsloven § 11-15
2. Drammen kommune forutsetter at det bygges løsmassetunnel uten åpen byggegrop på
strekningen sør for Professor Smiths allé. Drammen kommune vil presisere at det under
ingen omstendighet vil være mulig i det videre arbeidet, å fravike fra dette kravet. Dersom
fremtidige undersøkelser eller økonomiske rammebetingelser tilsier en annen byggemetode
sør for Professor Smiths Allé, eller at Jernbaneverket og dets underleverandører underveis i
utbyggingen fremmer annen byggemetode, vil kommunedelplanen ikke lenger kunne anses å
være vedtatt. Det vil bety umiddelbar byggestopp og at planprosessen må startes på nytt.
3. Drammen kommune forutsetter at det planlegges for koordinert gjennomføring av Tilfartsvei
Vest, Baker Thoens allé og med jernbaneprosjektet
4. Drammen kommune forutsetter at det avklares en eventuell etablering av ny undergang på
Drammen stasjon i forlengelse av Langes gate
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5. Drammen kommune forutsetter at eksisterende Vestfoldbane legges ned og at arealet kan
tas i bruk til annet formål når nytt dobbeltspor er bygget og tatt i bruk. Plan for opprydding
av eksisterende Vestfoldbane må synliggjøres parallelt med reguleringsplanen for ny
Vestfoldbane.
6. Drammen kommune forutsetter at godsterminalen i Nybyen legges ned samtidig med
etablering av ny Vestfoldbane
7. Drammen kommune forutsetter at Jernbaneverket i den videre planleggingen har stort fokus
på å
a. redusere belastningen for boligmiljø og enkeltinnbyggere, både i anleggsfasen og i
driftsfasen.
b. sikre skoleveier og barns ferdsel og lek.
c. redusere massetransport på boliggater til et minimum
god informasjon til alle berørte, inklusiv skoler.

Bystyrets behandling:

Lavrans Kierulf (FrP) erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av denne saken.
Ole Hovengen (FrP) trådte inn som vara under behandlingen av denne saken.
Jon Helgheim (FrP) fremmet utsettelsesforslag.
Utsettelsesforslaget fra FrP fikk 6 stemmer (FrP + DB) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Vestfoldbanen Drammen
– Kobbervikdalen, med plankart og bestemmelser datert 23.11.2016, vedtas i medhold av
Plan- og bygningsloven § 11-15
2. Drammen kommune forutsetter at det bygges løsmassetunnel uten åpen byggegrop på
strekningen sør for Professor Smiths allé. Drammen kommune vil presisere at det under
ingen omstendighet vil være mulig i det videre arbeidet, å fravike fra dette kravet. Dersom
fremtidige undersøkelser eller økonomiske rammebetingelser tilsier en annen byggemetode
sør for Professor Smiths Allé, eller at Jernbaneverket og dets underleverandører underveis i
utbyggingen fremmer annen byggemetode, vil kommunedelplanen ikke lenger kunne anses å
være vedtatt. Det vil bety umiddelbar byggestopp og at planprosessen må startes på nytt.
3. Drammen kommune forutsetter at det planlegges for koordinert gjennomføring av Tilfartsvei
Vest, Baker Thoens allé og med jernbaneprosjektet
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4. Drammen kommune forutsetter at det avklares en eventuell etablering av ny undergang på
Drammen stasjon i forlengelse av Langes gate
5. Drammen kommune forutsetter at eksisterende Vestfoldbane legges ned og at arealet kan
tas i bruk til annet formål når nytt dobbeltspor er bygget og tatt i bruk. Plan for opprydding
av eksisterende Vestfoldbane må synliggjøres parallelt med reguleringsplanen for ny
Vestfoldbane.
6. Drammen kommune forutsetter at godsterminalen i Nybyen legges ned samtidig med
etablering av ny Vestfoldbane
7. Drammen kommune forutsetter at Jernbaneverket i den videre planleggingen har stort fokus
på å
a. redusere belastningen for boligmiljø og enkeltinnbyggere, både i anleggsfasen og i
driftsfasen.
b. sikre skoleveier og barns ferdsel og lek.
c. redusere massetransport på boliggater til et minimum
god informasjon til alle berørte, inklusiv skoler.

SAK NR. 193/16
Handlingsplan mot utenforskap og ekstremisme. Status og veien videre

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Bystyret gir sin tilslutning til at ny handlingsplan for utenforskap og ekstremisme legges frem
for politisk behandling før sommerferien 2017.
Bystyrekomitéen ber om at arbeidet konsentreres om utfordringene som finnes i
drammensområdet. Tiltakene og arbeidet må rettes mot de som har kapasitet og ressurser
til å utgjøre en trussel. Komiteen ber om at det snarest mulig legges frem en orientering om
hvilke utfordringer på feltet som er typiske i drammensområdet, og at utkast til
handlingsplan legges frem for komiteen underveis før ferdigstillelse.
Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:
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Bystyret gir sin tilslutning til at ny handlingsplan for utenforskap og ekstremisme legges frem
for politisk behandling før sommerferien 2017.
Bystyrekomitéen ber om at arbeidet konsentreres om utfordringene som finnes i
drammensområdet. Tiltakene og arbeidet må rettes mot de som har kapasitet og ressurser
til å utgjøre en trussel. Komiteen ber om at det snarest mulig legges frem en orientering om
hvilke utfordringer på feltet som er typiske i drammensområdet, og at utkast til
handlingsplan legges frem for komiteen underveis før ferdigstillelse.

SAK NR. 194/16
Rosenkrantzgata, Fv 283, kommunedelplan. Forslag til planprogram. Sluttbehandling

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for Rosenkrantzgata, Fv. 283, datert
13.10.16 fastsettes i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9.
2. I alternativene hvor utredningene viser at det ikke er gjennomførbart med eget
sykkelanlegg i Rosenkrantzgata, må det alternativet inneholde opparbeidelse av
sykkelanlegg i parallell strekning slik at det kan oppnås en hovedsykkeltrasé mellom
Åssiden og Bragernes.
3. Virkning av tilfartsvei vest og fremtidig 4 felts E134 til Mjøndalen må belyses i
utredningen. Med referanse til vedtak i bystyret, sak 125/14 den 28. oktober 2014,
mente Drammen kommune at mulighetsstudien for fremtidig trafikkløsning og
utforming av Rosenkrantzgata på en tilfredsstillende måte, har belyst
problemsstillinger knyttet til gatas fremtidige funksjon og utforming fra
Hamborgstrømtunnelen til Nedre Eikers grense, og det er dermed et godt grunnlag
for videre beslutningsprosess.
Drammen kommune støtter anbefalt løsning med en fleksibel og fremtidsrettet 4felts allégate, og at denne løsningen kan danne grunnlag for videre prosess og
planlegging gjennom et forprosjekt. Drammen kommune støtter ikke utbygging til 6felts gate, da en utbygging av E134 skal ta seg av gjennomgangstrafikk og overta
funksjonen som inngangsport til Drammen fra vest. Rosenkrantzgata bør utvikles til
en miljøgate for bydelen med 4 felt; 2 for kollektivtrafikk og 2 for biltrafikk.
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Dersom det ikke er plass til sykkelfelt langs en fremtidig Rosenkrantzgate, skal det
utredes alternative hovedsykkeltraséer i praralellgater til Rosenkrantzgata for å sikre
attraktive sykkelveier, men hindre unødvendig ekspropriering av areal.
Det er en forutsetning at E134 står ferdig med 4 felt fra Bangeløkka til Nedre Eiker og at
tilfartsvei Vest er bygget før kjørefelt i Rosenkrantzgata kan tas i bruk som kollektivfelt.

Bystyrets behandling:

Masud Gharahkhani (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3:
”3. Virkning av tilfartsvei vest og fremtidig 4 felts E134 til Mjøndalen må belyses i
utredningen.”
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til punkt 3 falt mot 49 stemmer.
Arbeiderpartiets forslag til punkt 3 fikk 7 stemmer ( AP + FrP + SP) og falt.
Rådmannens opprinnelige innstilling til punkt 3 ble vedtatt mot 7 stemmer (AP + FrP + SP)

Bystyrets vedtak:

1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for Rosenkrantzgata, Fv. 283, datert
13.10.16 fastsettes i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9.
2. I alternativene hvor utredningene viser at det ikke er gjennomførbart med eget
sykkelanlegg i Rosenkrantzgata, må det alternativet inneholde opparbeidelse av
sykkelanlegg i parallell strekning slik at det kan oppnås en hovedsykkeltrasé mellom
Åssiden og Bragernes.
3. Virkning av tilfartsvei vest og fremtidig 4 felts E134 til Mjøndalen må belyses i
utredningen. Med referanse til vedtak i bystyret, sak 125/14 den 28. oktober 2014,
mente Drammen kommune at mulighetsstudien for fremtidig trafikkløsning og
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utforming av Rosenkrantzgata på en tilfredsstillende måte, har belyst
problemsstillinger knyttet til gatas fremtidige funksjon og utforming fra
Hamborgstrømtunnelen til Nedre Eikers grense, og det er dermed et godt grunnlag
for videre beslutningsprosess.
Drammen kommune støtter anbefalt løsning med en fleksibel og fremtidsrettet 4felts allégate, og at denne løsningen kan danne grunnlag for videre prosess og
planlegging gjennom et forprosjekt. Drammen kommune støtter ikke utbygging til 6felts gate, da en utbygging av E134 skal ta seg av gjennomgangstrafikk og overta
funksjonen som inngangsport til Drammen fra vest. Rosenkrantzgata bør utvikles til
en miljøgate for bydelen med 4 felt; 2 for kollektivtrafikk og 2 for biltrafikk.
Dersom det ikke er plass til sykkelfelt langs en fremtidig Rosenkrantzgate, skal det
utredes alternative hovedsykkeltraséer i praralellgater til Rosenkrantzgata for å sikre
attraktive sykkelveier, men hindre unødvendig ekspropriering av areal.
Det er en forutsetning at E134 står ferdig med 4 felt fra Bangeløkka til Nedre Eiker og at
tilfartsvei Vest er bygget før kjørefelt i Rosenkrantzgata kan tas i bruk som kollektivfelt.

SAK NR. 195/16
Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet - vedtak av plan

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet, datert 23.09.2016 vedtas.
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Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

1. Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet, datert 23.09.2016 vedtas.

SAK NR. 196/16
Blektjernveien - 4. Strøm terrasse, endring del av reguleringsplan

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Forslag til endring av reguleringsplan for området Blektjernveien – 4. Strøm terrasse,
med oppdatert plankart 22.09.16 og bestemmelser datert 22.09.16 vedtas i medhold
av Plan- og bygningsloven § 12-14.

Side 13 av 34

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

1. Forslag til endring av reguleringsplan for området Blektjernveien – 4. Strøm terrasse,
med oppdatert plankart 22.09.16 og bestemmelser datert 22.09.16 vedtas i medhold
av Plan- og bygningsloven § 12-14.

SAK NR. 197/16
Drammens Museum - vedtektsendringer

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Saken sendes tilbake med innspill og protokolltilførsel.

Bystyrets behandling:

Andreas Brandt (AP) fremmet samme protokolltilførsel som i komitéen:
”Det har fra flere hold blitt uttrykket tvil til hvorvidt forslaget til nye vedtekter er behandlet i
stiftelsens styre. Dette gjør det vanskelig å godkjenne forslaget til nye vedtekter. Det
oppfordres til at styret fremlegger signert referat der saken er behandlet.”
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Saken sendes tilbake med innspill og protokolltilførsel.

SAK NR. 198/16
26/231 - Helleristningen AS - Utbyggingsavtale

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Forslag til utbyggingsavtale mellom Helleristningen AS og Drammen kommune vedtas.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:
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Forslag til utbyggingsavtale mellom Helleristningen AS og Drammen kommune vedtas.

SAK NR. 199/16
Driftsavtaler mellom kommunen og kulturinstitusjoner - komiteens innspill til vilkår

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Bystyrets behandling:

Bystyret tar bystyrekomiteen for kultur, idrett og bylivs innspill til driftsavtaler med
kulturinstitusjoner til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Bystyret tar bystyrekomiteen for kultur, idrett og bylivs innspill til driftsavtaler med
kulturinstitusjoner til orientering.

SAK NR. 200/16
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EIERSTRATEGI FOR LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Forslag til felles eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS datert 29.09.16 vedtas.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Forslag til felles eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS datert 29.09.16 vedtas.

SAK NR. 201/16
Høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Første setning under overskriften Pedagogisk leder, fjernes siste del
(…)innenfor utvalgte områder.
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Deler av teksten under overskriften Tilrettelegging av tilbudet for barn som
trenger ekstra støtte, skrives om slik at det harmonerer med § 19 b i
barnehageloven, Samarbeid med barnets foreldre.
Forslag til rammeplenen fungerer som et tydeligere styringsdokument.
Barnehagens øvrige personale bør omtales.
Forslag til rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for
barnehagepersonalet
Forslag til rammeplan ivaretar barnehagens samfunnsmandat,
danningsbegrepet bør tydeliggjøres
Tydeliggjøre nasjonale minoriteter i barnehagens innhold og oppgaver.

Veiledningsmateriellet bør være modulbasert og prosessorientert og tilgjengelig på digital
plattform.
Bystyrets behandling:

Lavrans Kierulf (FrP) fremmet forslag om å fjerne siste kulepunkt.
Forslaget fra FrP fikk 7 stemmer (FrP + H) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 7 stemmer (FrP + H).

Bystyrets vedtak:

Første setning under overskriften Pedagogisk leder, fjernes siste del
(…)innenfor utvalgte områder.
Deler av teksten under overskriften Tilrettelegging av tilbudet for barn som
trenger ekstra støtte, skrives om slik at det harmonerer med § 19 b i
barnehageloven, Samarbeid med barnets foreldre.
Forslag til rammeplenen fungerer som et tydeligere styringsdokument.
Barnehagens øvrige personale bør omtales.
Forslag til rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for
barnehagepersonalet
Forslag til rammeplan ivaretar barnehagens samfunnsmandat,
danningsbegrepet bør tydeliggjøres
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Tydeliggjøre nasjonale minoriteter i barnehagens innhold og oppgaver.

Veiledningsmateriellet bør være modulbasert og prosessorientert og tilgjengelig på digital
plattform.

SAK NR. 202/16
Høring Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Bystyret slutter seg til høringsforslaget.
Drammen kommune mener at lovforslaget vil innebære en forenkling og forbedring både for
søker og forvaltning.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Bystyret slutter seg til høringsforslaget.
Drammen kommune mener at lovforslaget vil innebære en forenkling og forbedring både for
søker og forvaltning.
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SAK NR. 203/16
Forslag til høringsuttalelse- Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i
Buskerudplanforslag og handlingsdel

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Forslag til høringsuttalelse til ”Kulturminnekompasset: Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud”, sendes Buskerud Fylkeskommune.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

1. Forslag til høringsuttalelse til ”Kulturminnekompasset: Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud”, sendes Buskerud Fylkeskommune.

SAK NR. 204/16
Salg i parker - evaluering av sommersesongen 2016

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16
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Ordningen med salg i parker videreføres slik det er beskrevet i saken.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Ordningen med salg i parker videreføres slik det er beskrevet i saken.

SAK NR. 205/16
Prioritering spillemidler 2017 Drammen kommune

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Rådmannens forslag til prioritering av søknader om statlige spillemidler til anlegg og
områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017 (vedlegg 1) oversendes Buskerud
Fylkeskommune for videre behandling.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:
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Rådmannens forslag til prioritering av søknader om statlige spillemidler til anlegg og
områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017 (vedlegg 1) oversendes Buskerud
Fylkeskommune for videre behandling.

SAK NR. 206/16
Plansamarbeidet mellom Lier og Drammen kommuner

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Revidert samarbeidsmodell for plansamarbeidet vedtas, basert på slik forståelse:
a. Lier og Drammen kommune fortsetter samarbeidet med samme politisk og
administrative organisering
b. Det igangsettes en felles planprosess for samferdselsinfrastruktur for hele
området
c. Det kan utarbeides områdereguleringsplan for deler av området
d. Det kan avtales med kommunen at annen part enn kommunene kan utarbeide
områdereguleringsplan. Avtalen, og prosess for politisk behandling av denne,
skal drøftes i planstyret før inngåelse.
2. Egen sak for vurdering av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og
kollektivknutepunkt/kollektivtrasé utarbeides innen 1.januar 2017, og behandles i
politiske organ i Lier og Drammen på første mulige møte i 2017.
3. Førstegangs behandling av planprogrammet for områderegulering av Fjordbyen i Lier
kommune, beregnes å skje i begge kommuner vinteren 2017.
4. Det forutsettes at det tas et initiativ fra grunneiernes side i å etablere et formelt
samarbeid for de aktuelle arealene som reguleres gjennom områdereguleringsplan.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak:

1. Revidert samarbeidsmodell for plansamarbeidet vedtas, basert på slik forståelse:
a. Lier og Drammen kommune fortsetter samarbeidet med samme politisk og
administrative organisering
b. Det igangsettes en felles planprosess for samferdselsinfrastruktur for hele
området
c. Det kan utarbeides områdereguleringsplan for deler av området
d. Det kan avtales med kommunen at annen part enn kommunene kan utarbeide
områdereguleringsplan. Avtalen, og prosess for politisk behandling av denne,
skal drøftes i planstyret før inngåelse.
2. Egen sak for vurdering av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og
kollektivknutepunkt/kollektivtrasé utarbeides innen 1.januar 2017, og behandles i
politiske organ i Lier og Drammen på første mulige møte i 2017.
3. Førstegangs behandling av planprogrammet for områderegulering av Fjordbyen i Lier
kommune, beregnes å skje i begge kommuner vinteren 2017.
4. Det forutsettes at det tas et initiativ fra grunneiernes side i å etablere et formelt
samarbeid for de aktuelle arealene som reguleres gjennom områdereguleringsplan.

SAK NR. 207/16
Glassverket IF - økonomi

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Drammen kommune innvilger et pantelån til Glassverket IF på inntil 2,5 millioner kroner med
sikkerhet i Glassverkethallen. Lånet gis for en periode på 5 år. Rådmannen gis fullmakt til å
avtale inntil 5 trinnvise utbetalinger og en nedbetalingsplan med klubben. Rentekostnader
beregnet etter Kommunalbankens flytende rente dekkes av Glassverket IF.
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Utlånet finansieres ved bruk av Drammen bykasses disposisjonsfond.

Bystyrets behandling:

Hilde Hovengen (FrP) fremmet utsettelsesforslag.
Utsettelsesforslaget fra FrP fikk 11 stemmer (FrP + MDG + V + SP) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer (FrP + SP).

Bystyrets vedtak:

Drammen kommune innvilger et pantelån til Glassverket IF på inntil 2,5 millioner kroner med
sikkerhet i Glassverkethallen. Lånet gis for en periode på 5 år. Rådmannen gis fullmakt til å
avtale inntil 5 trinnvise utbetalinger og en nedbetalingsplan med klubben. Rentekostnader
beregnet etter Kommunalbankens flytende rente dekkes av Glassverket IF.
Utlånet finansieres ved bruk av Drammen bykasses disposisjonsfond.

SAK NR. 208/16
Eierstrategi for Drammen Scener AS

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Forslag til eierstrategi for Drammens Scener AS datert 29.11.16 vedtas.
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Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Forslag til eierstrategi for Drammens Scener AS datert 29.11.16 vedtas.

SAK NR. 209/16
Plan 2016-2019 for selskapskontroll

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Ordførers innstilling:
1. Bystyret vedtar plan for selskapskontroll 2016-2019.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak:

1. Bystyret vedtar plan for selskapskontroll 2016-2019.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen.

SAK NR. 210/16
Drammensbadet KF - vedtak om etterberegning av momskompensasjon

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

1. Drammen kommune påklager vedtaket om etterberegning av momskompensasjon
fra Skatt Sør til Skattedirektoratet.
2. Avgiftskravet på kroner 62.871.183,- betales innen fristen. Utgiften dekkes med
tilsvarende reduksjon av disposisjonsfondet.

Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:
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1. Drammen kommune påklager vedtaket om etterberegning av momskompensasjon
fra Skatt Sør til Skattedirektoratet.
2. Avgiftskravet på kroner 62.871.183,- betales innen fristen. Utgiften dekkes med
tilsvarende reduksjon av disposisjonsfondet.

SAK NR. 211/16
Søknad om fritak fra politisk verv som varamedlem - Tayfun Candogan

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Ordførers innstilling:
Tayfun Candogan (Senterpartiet) innvilges fritak fra sine verv som folkevalgt
varamedlem i bystyret og varamedlem i partssammensatt samarbeidsarbeidsutvalg i
Drammen kommune. Fritaket innvilges fra og med 10.12.2016 og ut valgperioden.

Bystyrets behandling:

Vedtatt mot 3 stemmer (MDG).

Bystyrets vedtak:

Tayfun Candogan (Senterpartiet) innvilges fritak fra sine verv som folkevalgt
varamedlem i bystyret og varamedlem i partssammensatt samarbeidsarbeidsutvalg i
Drammen kommune. Fritaket innvilges fra og med 10.12.2016 og ut valgperioden.
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SAK NR. 212/16
Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 - korrigering av bystyrets vedtak

Innstilling til:

Bystyret

20.12.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Gebyrsatser for husholdningsrenovasjon i 2017, jfr. vedlegg V til bystyrets vedtak pkt. 12 ved
behandlingen av økonomiplan 2017-2020, fastsettes i henhold til følgende tabell:
Husholdningsrenovasjon – gebyrsatser *)
Standard renovasjonsgebyr:
Standard renovasjon
Øvrige renovasjonsgebyr:
Samarbeid renovasjon (80%)
Samarbeid renovasjon nedgravd løsning (100%)
Stor familie renovasjon (130%)
Hytterenovasjon standard sommer (65%)
Hytterenovasjon samarbeid sommer (52%)
Hytterenovasjon standard helårs (100%)
Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%)
Gebyr for tilleggstjenester:
Gangtillegg standard renovasjon (pr. 10 m.)
Gangtillegg storfamilie renovasjon (pr. 10 m.)
Gangtillegg samarbeid renovasjon (pr. 10 m.)
Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder (pr. 5 m.)
Ekstrasekker renovasjon (pr. stk.)
Fradrag for hjemmekompostering.
*) Satsene er inkl. mva.

2016

2017

3 086

3 333

2 469
4 012
2 006
1 605
3 086
2 469

2 667
3 333
4 333
2 167
1 733
3 333
2 667

475
475
238
238
75
-375

500
500
250
250
80
-375
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Bystyrets behandling:

Enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak:

Gebyrsatser for husholdningsrenovasjon i 2017, jfr. vedlegg V til bystyrets vedtak pkt. 12 ved
behandlingen av økonomiplan 2017-2020, fastsettes i henhold til følgende tabell:
Husholdningsrenovasjon – gebyrsatser *)
Standard renovasjonsgebyr:
Standard renovasjon
Øvrige renovasjonsgebyr:
Samarbeid renovasjon (80%)
Samarbeid renovasjon nedgravd løsning (100%)
Stor familie renovasjon (130%)
Hytterenovasjon standard sommer (65%)
Hytterenovasjon samarbeid sommer (52%)
Hytterenovasjon standard helårs (100%)
Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%)
Gebyr for tilleggstjenester:
Gangtillegg standard renovasjon (pr. 10 m.)
Gangtillegg storfamilie renovasjon (pr. 10 m.)
Gangtillegg samarbeid renovasjon (pr. 10 m.)
Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder (pr. 5 m.)
Ekstrasekker renovasjon (pr. stk.)
Fradrag for hjemmekompostering.
*) Satsene er inkl. mva.

2016

2017

3 086

3 333

2 469
4 012
2 006
1 605
3 086
2 469

2 667
3 333
4 333
2 167
1 733
3 333
2 667

475
475
238
238
75
-375

500
500
250
250
80
-375
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Interpellasjon nr. 20 (2016)
Til : Bystyret
Fra : Ordfører
Kopi :

Vår referanse
15/10562 - 20

Arkivkode

Sted
DRAMMEN

Dato
08.12.2016

Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 20. desember:
Markagrense og Markalov i Drammen
Bakgrunn:
Drammensmarka er et
strekker seg nord øst og syd for byen og har varierte naturverdier
Drammensmarka inneholder flere drikkevannskilder, badevann og fiskeplasser.
Drammensmarka har også en rekke mindre fritidseiendommer som er oppført i mellomkrigs
og etterkrigstiden .
Vi deler vanligvis Drammensmarka i to hoveddeler. Drammensmarka Nord / Finnemarka og
Drammensmarka syd /Røysjømarka. Midt mellom ligger byen Drammen. Drammensmarka
grenser til en rekke kommuner som Hof, Sande, Svelvik, Nedre Eiker, Modum og Lier.
Den geografiske beskrivelsen av hvor Drammensmarka er vil variere med hvem man snakker
med.
Definisjonen på Drammensmarka syd:
Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen tilhører kommunene
de i nord
ligger i Buskerud fylke. I tillegg anser man området mellom Konnerud Danvik og Austad som
en del, samt området mellom Konnerud, Hof og Nedre Eiker kommune som viktige
turområder som inngår i Drammensmarka syd. Området omfatter vanligvis både
Strømsåsen, Konnerudmarka, Mjøndalsskauen og Vestskauen.
Med Drammensmarka Nord:
Menes som oftest friluftsområdene fra dagens byggegrense mot sør og øst inn til Garsjø i
Lier kommune og Løken og Vrangen og Kleiveren og Kampenhaug i Nedre Eiker kommune i
nord. Mot vest begrenses Drammensmarka av toppen på Solbergryggen (Solbergvarden og
Lokkeråsen).
Men området kan også utvides nordover og vestover mot Modum, Ringerike og Holsfjorden
og inkluderer da hele Finnemarka.
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Deler av Drammensmarka er godt tilrettelagt for friluftsliv med oppgraderte turstier i
sommerhalvåret og preparerte løyper i vinterhalvåret. Andre deler av Drammensmarka er
mer bortgjemt og ikke like tilgjengelig for allmenheten. Begge har forskjellige viktige verdier.
Drammensmarka har en generelt rik kulturhistorie, med en rekke historiske hustufter og
minnesmerker.

de som ikke bør uthules med anlegg, bygg eller
ytterligere industriell skogsdrift.
verne områdene
fra større menneskelige inngrep og forurensing.
de blir mer og mer viktig.

Forslag til vedtak:
Rådmannen bes fremme en sak til bystyret der det utredes om Drammen kommune bør ta
initiativ overfor nabokommuner med sikte på å få vernet Drammensmarka gjennom
en juridisk bindende markalov etter modell av Lov om naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner (Markaloven). Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv,
naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert
landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til
bærekraftig bruk til andre formål. Saken skal legges frem til behandling før 1. Tertial 2017

Svar:
Som bynære frilufts- og naturområder er Drammensmarka - både nord og syd – er viktige
brikker i Drammens bystrategi som er basert på kjerneverdiene i visjonen om Naturbania.
Det handler om å kunne tilby naturnærhet sammen med intensiteten og tettheten som
kjenntegner urbane områder.
I tillegg til det som i interpellasjonen er definert som Drammensmarka, er også om grensen
mellom villabåndet i syd og bebyggelsen på Konnerud verdifull. Derfor ble det i arbeidet med
kommuneplanens arealdel, både gjennom grøntstrategien og håndteringen av
arealinnspillene, lagt vekt på å sikre disse områdene og deres kvaliteter. Som et resulat er
Drammensmarka på samme måte som områdene mellom Strømsø/Nybyen/Fjell og
Konnerud avsatt til LNF områder. Det betyr at disse omådene er omfattet av restriksjoner
som blant annet betyr at det ikke er tillatt å føre opp ny bebyggelse eller andre varige
konstruksjoner eller anlegg som ikke er tilknyttet stedbunden/tradisjonell landbruksdrift
eller allment friluftsformål (se bestemmelsenes § 8). For alle disse områdene er det også
restriksjoner knyttet til hyttebebyggelse som ikke tillater nye/størrre hytter, men samtidig
tar vare på den kulturhistoren de tidlige markahyttene representerer.
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I tillegg er det for de delene av områdene som er nedslagsfelt for drikkevann, f.eks for
Røysjø, ekstra råderettsinnskrenkninger som bidrar til å ivareta områdenes egenart. Glitre
ligger utenfor Drammen kommune.
Ingen av områdene er i dag vernet i forhold til naturmangfoldsloven. Det er Fylkesmannen,
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartmentet som er ansvarlige for eventuelle forslag til
vern etter denne loven. Vern av skog skjer i hovedsak gjennom frivillig vern.
Bragernesåsen/Hamborgstrømskogen og deler av Skimtheiplatået i Drammen nordmark er
gitt vern gjennom regulering etter PBL (Ref bystyrets vedtak.2008). Områdene er innarbeidet
som henholdsvis spesialområde kulturvernområde og Naturvernområde /friluftsområde i
gjeldene kommuneplan. Bystyret har vedtatt egen skjøtselsplan for disse områdene i 2012.
Det er gjort en rekke kartlegginger som bl a er dokumentert i http://kart.naturbase.no/ hos
Miljødirektoratet. Eksempel er kartlegging av naturtyper. Ressursgrunnlaget for skogen er
også dokumentert og kartlegges nå på nytt til ny skogbruksplan i 2017 i regi av
Fylkesmannen.
I interpellasjonen er det foreslått et vedtak der Drammen kommune skal ta initiativ ovenfor
nabokommuner med sikte på å få vernet Drammensmarka gjennom en juridisk bindende lov.
De aktuelle områdene i Drammen er som omtalt over er avsatt til LNF-områder gjennom
kommuneplanens arealdel. Det betyr at det er friluftsliv, naturopplevelser og ivaretakelse av
kulturlandskapet som er styrende for bruken av disse områdene. De er dermed ikke utsatt
for noe akutt utbyggingspress som kan true natur-, kultur- eller landskapsverdier.
Et lovforslag må fremmes av den sittende regjering eller som et representantforslag fra
medlemmer av Stortinget. Den pågående kommuneformen vil medføre endringer i de
kommunale grensene og dermed endre hvilke parter det vil være aktuelt å samarbeide med
for eventuelt å ta et slikt interkommunalt initativ ovenfor Storting/Regjering.
Det vil derfor være mest hensiktsmessig å håndtere en utvidelse/utdyping av det vernet som
i dag er ivaretatt i kommuneplanen ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Da vil
man gjennom en bred prosess kunne forankre et forslag til en kommuneovergripende
markagrense, som også, dersom det vurderes som hensiktsmessig, vil kunne resultere i et
lovforslag som kan fremmes for Stortinget.

Forslag til vedtak:
1. Den vedtatte grensen mellom areal til bebyggelse og LNF- områder i
kommuneplanens arealdel fungerer som «markagrense» som ligger fast.
2. Dersom konkrete forslag om områdevern etter naturmangfoldloven, inkludert for
skog, framkommer fra grunneiere/rettighetshavere i området vil kommunen formidle
dette videre til Fylkesmannen for vurdering.
3. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel vil spørsmålet knyttet til behovet for en
kommuneovergripende markagrense, og lovforankringen av denne i Stortinget
vurderes spesielt.
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Forslaget fra MDG 23 stemmer (AP + V + SP + DB) og falt.
Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt med 26 stemmer.

Interpellasjon nr. 21 (2016)
Til : Bystyret
Fra : Ordfører
Kopi :

Vår referanse
15/10562 - 21

Arkivkode

Sted
DRAMMEN

Dato
12.12.2016

Masud Gharahkhani (AP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 20. desember:
Kontantstøtten
Drammen er en flerkulturell by. En av forutsetningene for et vellykket integreringsarbeid er at
arbeidslinjen følges og at den gjelder for alle. En særskilt utfordring i så måte er at mange
innvandrerkvinner står utenfor arbeidslivet i byen vår. Vi ser også at mange barn av
innvandrere, født i Norge, sliter med det norske språket og utdanningsløpet, og vi kan ikke
utelukke at dette henger sammen.
Drammen ligger i toppsjiktet når det kommer til utbetaling av kontantstøtte i landet. Når vi
ser på andelen barn med kontantstøtte med innvandrerbakgrunn, utgjør dette over 50 % i
Drammen (tall fra SSB).
Kontantstøtte er en ordning som premierer kvinner som kunne stått i arbeid, for å heller være
hjemme med barn. Andelen sysselsatte kvinner med innvandrerbakgrunn er kun på 42 % i
Drammen (tall fra IMDI 2015). Dette er urovekkende lavt. Regjeringen har til og med styrket
ordningen de siste årene, og som et resultat av forhandlingene sentralt vil den nå økes
ytterligere, til 7 500kr per måned.
Arbeiderpartiet mener kontantstøtten er en likestillings- og integreringsfiendtlig ordning som
må avvikles snarest mulig. Dette er en belønningsordning bidrar til at barn holdes utenfor
barnehagen, vår kanskje viktigste integreringsarena, noe som igjen har negativ innvirkning på
barns innlæring av det norske språket.
Arbeiderpartiet mener primært at hele ordningen burde avvikles. Inntil det skjer, mener vi
Drammen kommune bør søke staten om å få starte opp et lokalt pilotprosjekt der ordningen
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avvikles og midlene i stedet benyttes til å styrke kommunens arbeid med å få flere
innvandrere, og særlig innvandrerkvinner, i arbeid.

Vedtak:
Drammen kommune stiller seg i tråd med Kaldheimutvalget negativ til kontantstøtten. Vi
registrerer at regjeringen styrker ordningen, noe vi mener vil være til hinder for integrering
og likestilling. Derfor ber vi om å få starte opp et lokalt pilotprosjekt der ordningen
avvikles, og midlene i stedet øremerkes til integreringsarbeid i form av å hjelpe flere
innvandrere ut i arbeidslivet.

Svar:
Det er Stortinget som behandler spørsmålet om kontantstøtte, slik at henvendelsen burde i
utgangspunktet adresseres dit.
Drammen kommune har en ordning med gratis barnehage til barn i familier med inntekt
under 417 000 kroner (428 000 kroner fra 1. august 2017). Ved behandlingen av
økonomiplan 2017-2020 fattet bystyret vedtak om å videreføre denne ordningen. Ordningen
har vært finansiert delvis av statlige midler fra IMDi og ellers i hovedsak av kommunale
midler. Formålet med ordningen er å styrke integreringen, bekjempe barnefattigdom og
stimulere barns språkutvikling. Dette er også et viktig forsterkningstiltak i læringsløp
Drammen.
I forbindelse med budsjettbehandlingen 29. november vedtok bystyret også å etablere et
politisk utvalg for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse i løpet av 1. halvår 2017.
Det vil være naturlig at dette utvalget vurderer hvorvidt Drammen kommune skal starte et
lokalt pilotprosjekt.
Forslag til vedtak:
Interpellasjonen oversendes utvalget for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse for
vurdering.

Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 18 stemmer (AP + SV + SP) og falt.
Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt med 31 stemmer.
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