Status for programmet desember 2018
Politiske prosjekter
Fellesnemnda har innstilt på en struktur med hovedutvalg. Andre råd og utvalg vil komme
til behandling i fellesnemnda innen påske. Videre har fellesnemnda innstilt på en strategi
for lokaldemokrati som involverer nærutvalg. Nærutvalgene skal være representert i 10
kommunedeler, som er definert ut fra en strategi for stedsutvikling.
Det nye kommunestyret vil endelig vedta politisk struktur høsten 2019.
Etter en profesjonell konkurranse om kommunevåpen har vi et vinnerforslag, som nå er på
høringsrunde i de tre kommunestyrene. Dersom det ikke blir oppslutning om forslaget, vil
en ny konkurranse utlyses i mars. Dette vil skape forsinkelser i utforming av ordførerkjede
og ny grafisk profil.

Administrative-politiske prosjekter
Innspillene fra de politiske arbeidsverkstedene samles i et dokument som viser forslag til
utvikling og prioritering av de kommunale tjenestene. Dette dokumentet er i utarbeiding og
skal til fellesnemnda i januar og februar. I mars skal det til ekstern høring, så innbyggere, lag
og foreninger kan få komme med sine innspill.
En strategi for stedsutvikling, som beskriver 10 kommunedeler og prinsipper for disse, er
sendt til høring i kommunene.
Fellesnemnda har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Videre har de innstilt på å
bruke Drammen kommunale pensjonskasse som pensjonsleverandør fra 2020. Dette er på
høring i kommunene.
Fellesnemnda har også innstilt på å avvikle en del selskaper. Dette gjelder D-IKT, Kemneren,
Kommuneadvokaten, Legevakta og Krisesenter. De har videre sørget for å opprette eget
landbrukskontor for våre tre kommuner, og de har foreslått oppløsning av de kommunale
foretakene Drammen drift og Drammen parkering. Alle eierskapssaker er til høring i
kommunene.
Vi er i starten av å bygge opp et prosjekt som skal håndtere økonomiplan- og budsjett for
Nye Drammen. Dette prosjektet skal også foreslå hvordan vi skal harmonisere gebyrer og
avgifter.
Et ideutvalg for digitalisering vil bli etablert på nyåret. De skal se på visjoner og mål for Nye
Drammens satsing på digitalisering.
Kommunevalget 2019 er i planlegging. Det vil kreve stor bemanning, og det er svært viktig
at ingen planlegger store samlinger rundt valgdagene i 2019.

Administrative prosjekter
Organiseringen av Nye Drammen begynner å ta form. Nivå 1 (direktørene) er ansatt, mens
ansvarsområdet for nivå 2 (kommunal- og stabssjefer) er definert. Nivå 2 bemannes i
januar. Det vil bli samlinger for ledere og ansatte fram mot påske, når alle detaljer skal være
klare.

Innen forvaltning av eiendom, har fellesnemnda innstilt på å videreføre Drammen eiendom
KF. Dette er på høring i kommunene.
Innenfor kommunikasjon jobber i med nettsider, facebook og workplace. Videre får alle
innbyggere magasiner i posten med jevne mellomrom, senest i desember. Vi jobber også
med muntlig kommunikasjon på samlinger.
IKT-prosjektet er bemannet og de har kommet i gang. De ulike delprosjektene leverer
beslutningsnotater om valg av systemer for Nye Drammen. Disse drøftes med tillitsvalgte
før de starter anskaffelser. Så langt er beslutningsnotater rundt de viktigste helse- og
oppvekstsystemene ferdig drøftet. Se nyhetsbrev i januar fra IKT-prosjektet.
Avdelingene for kart- og geodata oppdaterer matrikkelen fortløpende. De har organisert en
prosess for å få inn forslag til nye vegnavn, der det finnes duplikater. Nye vegnavn vil vedtas
i kommunene før påske.
Arkivavdelingene har startet å flytte arkiver, for å samle alt i Drammen byarkiv. Her vil det
være tilgjengelig for publikum og ansatte ved behov.
Hvem jobber med hva? Gå inn på hvert enkelt prosjekt.

