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Innledning 
Drammen kommune er godt kjent med at gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak har svært store 
konsekvenser for mange bransjer i næringslivet. Noen bransjer er mer berørt enn andre, f eks av 
skjenkeforbudet, jfr. lokal forskrift;  https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-
omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/ 
 
Det er som kjent fortsatt høyt smittetrykk i Drammen kommune, og hvordan dette vil utvikle seg er 
høyst uvisst. Kommunen jobber likevel med å forberede muligheter for å lempe på enkelte tiltak når 
smittetallene tilsier dette. Avveiningen mellom smittefare og de konsekvenser smitteverntiltakene har 
for næringsliv og befolkning, foregår kontinuerlig.  
 
For å sikre at vi vi har så god innsikt som mulig før utforming av en eventuell ny forskrift, inviterte 
ordfører og rådmann i Drammen kommune representanter for serveringsbransjen fra hele kommunen 
til et dialogmøte tirsdag 19. januar, kl. 11.00. For å ivareta smittevernhensyn ble dette et digitalt møte.   
 
Med utgangspunkt i dette ønsket vi en dialog rundt følgende spørsmål;    
1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt 

tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? 
2. Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene, f. eks. gjennom en stegvis 

gjenåpning, samtidig som vi fortsatt ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette 
best gjøres sett fra ditt ståsted?   

 
Det var i tillegg mulig å gi skriftlige innspill i forkant av møtet.  
 

 
 
Oppsummering av innspill 
I det følgende gis det en oppsummering av alle innspill i tilknytning til dialogmøtet: 

 Først en oppsummering av de generelle skriftlige innspillene 

 Så en oppsummering fordelt på de to innledende spørsmålene 

 Deretter innspillene som fremkom i møtet, og deretter etter møtet. 
 

  

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/
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Oppsummering generelle innspill 
 
Café Picasso 
Først vil jeg takke for fokus på at avveining mellom smittefare og de konsekvenser smitteverntiltakene 
har for næringsliv og befolkning, foregår kontinuerlig. Frem til i dag, er min opplevelse, at et ensidig 
fokus på helsefaglige råd knyttet til Covid-smitte, har vært utslagsgivende.  Det bør være klar sammen-
heng mellom tiltak og konsekvens, hvilket har vært vanskelig å forstå med basis i skjenkestoppen fra 9. 
november 2020.   
 
Vi har en rekke permitteringer, usikkerhet for fremtiden for mange ansatte – i en bransje som syssel-
setter mange ufaglærte i et lavt-lønnsyrke.  Vi er muligheten til å finansiere studier for mange studenter 
– disse jobbene ble borte over natten.  Dette er arbeidstakere som allerede er sårbare, har stram 
økonomi og som ser sommeren komme uten feriepenger.   
 
Vi er en bransje som representerer det sosiale livet til en rekke mennesker. Vi er møteplasser, vi har 
stamgjester vi bekymrer oss for om de ikke kommer innom, vi representerer det lille øyeblikket mange 
blir sett og snakket med i løpet av dagen og vi leverer sosiale opplevelser som gir glede i hverdagen for 
veldig mange. Serveringsbransjen lager liv i bysentrum og er samlingssteder på mindre plasser.   
  
Spørsmålsstillingene vi er invitert til, tar utgangspunkt i hvordan den lokale forskriften foreligger i dag.  I 
dag er den lokale forskriften slik jeg forstår, lik den nasjonale for vår bransje. Skjerpede lokale 
bestemmelser inntraff 9. november, og ble nasjonale 4. januar.  Her har skaden allerede skjedd – 
majoriteten av serveringsstedene har opplevd inntektsbortfall for november og desember, som vil ha 
konsekvenser for hele 2021.  Inntektsbortfallet er godt dokumentert gjennom 58 søknader på andel 
krisepakke.  Tiltakene ble innført i en bransje som ikke var dokumentert som smittekilde (0,6% av 
smittetilfeller).   
 
 
 

Oppsummering av skriftlige innspill, spørsmål 1 
Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag?    
 
Café Picasso 
Noen betraktninger og konsekvenser jeg mener bør hensyntas; 
• Det er lik smitte rundt et bord om det drikkes vin til maten eller ikke (kan ikke se at annet er 

dokumentert) 
• Serveringsbransjen har klare regler knyttet til overskjenking – det har ikke vært diskusjon om det 

er mangler ved dette regelverket, og jeg baserer da på at det fungerer.    
• Skjenkestopp har ført til inntektsbortfall på 90-100% fra kl. 2000 og ut kvelden – spesielt fredag 

og lørdag. Mottiltak kan da påstås at bør være å holde stengt. Å stenge et serveringssted vil ha 
alvorlige konsekvenser for drift på langt lengre sikt – uregelmessige åpningstider reduserer 
kundetilfanget dramatisk som igjen vil føre til behov for penger til markedsføring for å plassere 
seg tilbake i gjestenes bevissthet.   Forutsigbarhet er viktig for bransjen og det er viktig for våre 
gjester.  

• Dekningsbidraget pr. bord/regning er vesentlig redusert. Vin/øl er byttet med vann – som fører 
til like mange serverings-timer – men ingen inntjening.   

• Vi må permittere med basis i bestemmelser med 14 dagers varighet – og betaler arbeidsgiver-
periode og arbeidsgiveravgift for de som er permittert i tillegg til de som holder åpent.  Vi kan 
ikke la være å permittere – da vi ikke vet hvor lenge dette vil vare.     
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• De som holder åpent – har ca. halvert sine inntektsgivende sitteplasser – p.g.a. 
avstandsbestemmelser – husleien og felleskostnadene er for hele lokalet. 

• De som holder åpent er påført tilleggskostnader i form av vask/håndspritstasjoner/munnbind 
m.v.  Kostnadene burde være lette å få motregnet mot f.eks. mva. i sin helhet. 

• Store deler av vårt varelager – bestilt og innkjøpt til julebords-sesongen, vil måtte destrueres.  Øl 
er allerede destruert, noe julemat m.v.   At vi kan føre dette til tap – fordrer at man har hatt 
inntekter for å ha nytte av det.  Et fremførbart underskudd gir liten glede i en periode med store 
likviditetsproblemer.  Veien til konkurs blir bare kortere.   

• Ny nasjonal krisepakke fra 18. januar – baseres videre på drift i 2019 og oppstart-månedene i 
2020.  For egen virksomhets del, vil denne pakken ikke gjelde – da vi startet 2. juni.   Det kan 
selvfølgelig argumenteres for at vi ikke skulle startet – men vi hadde ikke fantasi til å tro at vi 
skulle sitte i denne situasjonen i januar 2021.  Vi var vel ikke alene om det? 

• Konkurskonsekvens:   For å få skjenkebevilling/serveringsbevilling, kan man ikke ha gått 
konkurs/nærstående kan ikke ha gått konkurs.  Ikke betalte offentlige krav – skatt, aga, mva. 
m.v. er grunnlag for å nekte skjenkebevilling. Vil Drammen kommune se fleksibelt på eiere som 
går konkurs i denne runden?  Får de starte opp igjen? Får de skjenkebevilling igjen? – eller er de 
fratatt  muligheten til å drive i bransjen?   Drammen kommune bør gi noen signaler om hvordan 
de har tenkt å forholde seg til disse skjebnene.    

 
 
 

Oppsummering av skriftlige innspill, spørsmål 2 
Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene, f.eks. gjennom en stegvis 
gjenåpning, samtidig som vi fortsatt ivaretar smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan 
dette best gjøres sett fra ditt ståsted? 
 
Café Picasso 
Definisjon stegvis gjenåpning – med dette forstår jeg stegvis letting på skjenkestopp.  Forsvarlig 
smittevern er også et definisjonsspørsmål, da det er ulike meninger om hva som er forsvarlig.  Om det 
tas utgangspunkt i at det er risiko forbundet med alkoholforbruk og «fri bevegelse» i et lokale, og at 
restriksjoner på mengde alkohol pr. serveringssted (f.eks. 2 enheter til måltidet) kun vil føre til «bar-til-
bar-bevegelse», antar jeg følgende kan egne seg for stegvis gjenåpning; 
• Kun skjenking ved bord i forbindelse med matservering – dette er et regelverk bransjen tidligere 

har hatt som rammebetingelse.  Ikke ideell – men gjennomførbar.  Ingen restriksjoner i type mat 
el. – da det kun vil føre til tilpasning/spekulasjon og vanskelig å følge opp.  Hovedmål er liten 
bevegelse i lokalet og lite vandring mellom steder – det vil føre til  reduksjon av risiko for 
smittespredning og lettere smittesporing.  

• Kun skjenking frem til kl. 2200 (de fleste kjøkken er stengt da). 
• Senere – ta bort krav til matservering – innføre skjenking ved bord – slik det var før 9. november 

(dette kan gjøres som trinn 1 også – da det ikke kan påvises smitte økning/reduksjon forbundet 
med tiltaket uansett).   

 
Vi har ikke sett konsekvensen av nedstengingen på langt nær.  Vi har søkt om utsettelse på store mva. 
regninger – som forfaller i august 2021.  Vi betaler 8% rente på pengene.  Vi har redde og usikre ansatte 
med få jobbalternativ.  Vi har studenter som ikke har noen inntekt – men som har fått tilbud om å påta 
seg mer lån.  Vi har varer på lager som må kastes.  Vi har uforutsigbare rammebetingelser som endrer 
seg med 14 dagers mellomrom.  Vi har stå på vilje og håp om en veldig mye bedre fremtid! 
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Oppsummering fra høringsmøtet 
 

Ordfører ønsker velkommen og innleder 

 110 inviterte 

 Ikke navneopprop 

 Representantene i formannskapet deltar 

 Bransjen får anledning til å gi innspill 

 Spørsmål til slutt i møtet 

 Fortsatt høyt smittetrykk 

 Kommunen vil lette smitteverntitlak når situasjonen tilsier dette 

 Ønsker innspill til neste revisjon av den lokale smittevernforskriften. 

 Viser til de to spørsmålene i invitasjonen. 

 Skriftlig innspill mottatt fra Cafe Picasso, delt med alle inviterte. 

 Kan sende innspill etter møtet, og svar på evt. spørsmål fra politikerne. 

 Bruker chatten – skriv navn/selskap, når du ber om ordet. 

 

Cafe Picasso 

 Avveining mellom smittevern og konsekvenser 

 Spm peker på de lokale bestemmelsene = nasjonale 

 Innstramming ut over det nasjonale 

 Skaden har skjedd 

 Ønsker betraktninger når det gjelder konsekvensene 

 «Lukke» store deler av varelagrene, uten å kalle det nedstenging? 

 Takknemlig for støtten som kom med krisepakken. 

 Må likevel kaste mat og helle ut øl. 

 Dette er ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad. 

 Endrer forretningskonseptene – fra restaurant til take away og kafe. 

 Spm 2: stegvis gjenåpning 

 Stegvis lemping skjenkestopp 

 Skjenking kun ved bord 

 Skjenking til kl 22 

 Ikke restriksjoner på type mat 

 Må ha tillit til bransjen 

 Bør ikke ha krav til matservering – reduserer/øker ikke smittefare 

 

Egon 

 Viser til innlegg fra Cafe Picasso, treffer veldig godt 

 Egon er representert over hele Norge 

 Sett ulike smitteverntiltak 

 Støtter skjenking ved bord, samt tidsbegrensning 

 Lite smitte registrert der det har vært skjenking andre steder i Norge 

 Starte med tidlig skjenkestopp tidlig kveld, utvide etter hvert. 
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 Forstår smitteverntiltakene for øvrig. 

 Mange har kommuner har greid seg fint med å ha begrensede skjenketider. 

 

Cafe Picasso 

Konkret spørsmål: 

Bransjen kan i dag bli fratatt retten til å drive ved konkurs eller skattekrav. - Hvordan vil DK stille seg til 

dette når det gjelder skjenke/serveringsbevillinger etter en evt. nedleggelse som følge av 

smitteverntiltak? 

 

Olsen på hjørnet 

 Bransjen er delt i spisesteder og pub’er 

 Vi bør distansere oss fra Oslo, heller følge nasjonale regler 

 

Spørsmål fra rådmannen 

 Vi vurderer den lokale smittesituasjonen ved behandling av lokal forskrift 

 Tiltak om skjenkeforbud trer inn ved risikonivå 4 

 Hvis vi kommer ned på nivå 3, er reduserte skjenketider aktuelt. 

 Dillemaet omkring forutsigbarheten: ligger midt i mellom nivå 3 og 4 

 Kan åpne, men hvis smittetallene tilsier det kan vi måtte stenge. 

 Kan bransjen si noe om å ha litt lenger stengt og være tryggere på at en åpning kan vare lenger, 

eller bør vi åpne så raskt som mulig, og så evt. stenge ned igjen ved økt smittetrykk? 

 

Tollboden hotell  

 Vi klarer å drive uten alkoholservering, men vi har like mange på jobb som når vi serverer 

alkohol. 

 Bør ta sjansen på å åpne, med begrenset skjenketid 

 

Cafe Picasso 

 Det er en utfordring å snu seg rundt med korte frister, noe forutsigbarhet er nødvendig. 

 Utfordring når det gjelder øl, levetid på åtte uker. 

 Vondt å si at man ikke har lyst til å åpne med en gang 

 

Rekom Norge 

 Driver The box og Heidi’s Beerbar i Engene. 

 Hver gang vi stenger ned koster det 300 000 i varelager. 

 For at vi skal tørre å åpne igjen, må vi ha en plan fra kommunen. 

 Lage en plan med bakgrunn i smitte/vaksinesituasjonen. 

 Slippe å forhold oss til pressekonferansene 

 Finnes det statistikk som viser at det betyr noe å stenge 23 eller 01? 



6 
 

 Savner vilje fra kommunen til alternative  løsninger til å kaste varelagre 

 Enkelt å lage regler når det skal bli strengere – vanskeligere å finne løsninger som kan lette 

situasjonen? 

 

Ordfører  

 Vi forholder oss til FHI sine retningslinjer og risiko- og tiltaksnivå, lager ikke egne. 

 

Ordfører åpner for spørsmål fra politikerne. 

 

Gro Nyhus/Sp 

 Vi er forelagt info fra smittevern, i hvilken grad er kommunen godt nok informert om 

stiuasjonen i bransjen, som kan bidra til en raskere, gradvis gjenåpning? 

 Det vil være forskjeller mellom ulike virksomheter, bl.a. åpningstider. Hvis vi lager en endring, vil 

felles klokkeslett være ok? 

 

Kjell Arne Hermansen/H 

 Hvilke ytre tiltak bør vi få nasjonal aksept for slik at bedriftnene kan komme i gang igjen? 

 Støtter spm. fra Gro, når det gjelder differensiering mellom ulike deler av bransjen og  

åpnings/skjenketider. 

 

Cafe Picasso 

 Svar til Gro: ulike åpningstider, mange arbeidsplasser. Hvorfor ikke kunne skjenke i Svelvik, når 

risiko er i Drammen sentrum, og når man kan skjenke i nabokommunene. 

 Vil være urettferdig at ikke alle kan ha åpent i samme smittevernsituasjoner, men anbefaler å 

slippe opp der det er mulig, spisse og differensiere tiltak. 

 

Heidis Beerbar 

 Skjenkestopp kl 22, ikke gunstig for oss, resultere i lenger nedstenging 

 Veldig mange som jobber hos oss er studenter uten dagpenger, må flytte hjem. 

 Innslipp-stopp kl 22, før skjenkestoppen, fungerte godt. 

 

Record Bar 

 Gro Nyhus har et poeng. 

 Forskjell på ulike konsepter. 

 Nedstengingen er kostbar.  

 Enig med Rekom. - må ha større forutsigbarhet. 

 De som kan servere mat har en annen situasjon enn skjenkestedene. 
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Rekom Norge 

 Innspillstopp – godt tiltak – mer likestilt med restaurant. 

 Større bransjeulikheter før korona enn under korona, skjenkestedene driver mye mer likt 

restaurantene under korona. 

 Innspillstopp 22-23, åpent til 01, gir muligheter for å drive økonomisk. 

 

Byen Vår Drammen 

 Likhet for loven ikke øverst på agendaen nå 

 Viktigste spørsmål – hvordan drive videre? 

 Støtter Cafe Picasso 

 Mange har valgt å holde stengt, som kunne holdt åpent. 

 Påvirker også annen næring som sentrumshandel. Dette blir glemt i diskusjonen. 

 Dette får derfor store konsekvenser utover serveringsbransjen. 

 Åpne for et glass til maten, under forutsetning av gode smitteverntiltak vil være et viktig bidrag 

til handels og sentrumsnæringene som sådan. 

 

Cafe Picasso 

 Svar til Kjell: Støtteordninger som kan hjelpe videre?  

 Fremførbart underskudd lite verdt ved en konkurs.  

 Smittevern direkte kostnad.  

 Utsettelse av mva til 8 % rente(!). Vil bare akumulere kostnader. Frafalle mva-kravet!  

 Pussig å betale arbeidsgiveravgift nå, bør endres for en periode. 

 

Egon 

 Svar til Kjell 

 Vi har mange permitterte ansatte. 

 Bedre med støtteordninger for å holde folk i arbeid enn ordninger for permisjon! 

 Mange bli triste, uforutsigbart. 

 

Ordfører avslutter møtet, takker for innspill. Oppfordrer til å sende innspill etter møtet. Alle vil motta en 

oppsummering. 
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Innspill etter høringsmøtet 
 
Jovialen 
Generelt sett virker det som om alle er enige i hva vi ønsker fra kommunen. Etter snart et år med 
enveiskommunikasjon og å forholde seg til det som kommer fra pressekonferanser er jeg glad for at vi 
kan jobbe sammen om å bygge opp igjen bylivet. 
 
Svar på om vi må vekte restaurant og pub forskjellig? 
Ja, istedenfor full frislipp må man ta en ny åpning gradvis. Vi må se an hvordan en gradvis åpning gir 
utslag i smittenivå mtp konsekvens og kostnad på at alle må stenge igjen. Hvis pubene allerede driver 
som restauranter, som en påpekte, kan de også stenge 22, feks. Knip heller litt lenger på å åpne for fullt 
igjen. Vi har ikke råd til en ny stenging/åpning. Skjønner at det oppleves urettferdig for mange at det 
ikke blir rettferdig, men i det store bildet er det bedre med noen arbeidsplasser enn ingen. 
 
 

Drammen museum 
Her kommer innspill fra Drammens Museum. Vi har en kafe som er helårsdrevet, som er plassert i vår 
galleribygning på museet og som følger museets åpningstid. Museet har vært lukket siden 11.11.2020 i 
tråd med lokale retningslinjer for smitteverntiltak, og det betyr at dørene inn til samlingene er lukket 
selv om kafeen og museumsbutikken er holdt åpen gjennom den siste sosiale nedstengningen i 
Drammen. 

   
Konsekvenser for gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak for serveringsbransjen 

1. Er det spesielle konsekvenser for bransjen eller din virksomhet som du mener det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til i utforming av lokal smittevernforskrift slik den foreligger i dag? Hvordan kan 
dette eventuelt justeres uten å øke smittefaren? 

  
Konsekvensen av nedstenging av museer fra 6. november (lokal forskrift) betyr at vi kun har mulighet til 
å holde kafe og salgsutstilling åpen. Det er flere som besøker vår kafe i denne perioden som uttrykker 
takknemlighet for å kunne være trygg samtidig som de kan se andre mennesker på god avstand som et 
viktig påfyll i hverdagen. Vi mener det er helt trygt å holde kafeen åpen så lenge det er gode hygiene-
rutiner, god merking/ skilting samt adgangskontroll for å sikre tilstrekkelig plass til hver enkelt 
besøkende. 
  
Vi har følgende forhold som gjør at kafeen vil være trygg til tross for høyt smittetrykk i samfunnet:  

 Det er ikke påvist større fare for smittespredning på museer, enn kjøpesentre, bensinstasjoner, 
restauranter eller annet. Og vi har et viktig tilbud som noen har behov for, i denne tiden.  

 Museet har siden vi gjenåpnet etter første nedstenging fra 15. juni opprettet stasjoner med hånd-
desinfisering ved alle innganger og utganger. I tillegg til ytterligere håndvask i andre soner.  

 Vi har løpende og strenge rutiner om ekstraordinært renhold av berøringsoverflater, distanse mellom 
ansatte og publikum, samt omfattende og synlig informasjon om smittevernsregler og bruk av 
munnbind.  

 Museet driver egen kafe og har redusert antall sitteplasser og antall bord for å sikre nødvendig 
distanse 

 Museet stoppet alkoholservering fra mandag 9. november i tråd med kommunens smittevernforskrift 
vedr. skjenking 

  
2.       Hvis vi på et tidspunkt ser for oss å lempe på smitteverntiltakene samtidig som vi fortsatt ivaretar 
smittevern på en forsvarlig måte – hvordan kan dette best gjøres sett fra ditt ståsted?  
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For vår del er det best at vi fortsatt for holde åpent for kunder i kafeen. Vi sikrer at det er tilstrekkelig 
gode rutiner for økt renhold, merking, tilstrekkelig bemanning slik at det ikke er noen med symptomer 
på jobb, samt at personal plikter å bruke munnbind mens de ferdes i publikumsområdet/ kafeen. 
  
  
3.       Hvis vi skulle se for oss en stegvis gjenåpning, hvordan mener du dette kan gjøres uten å øke 
smittefaren? 
  
Vi mener det må være mulig å holde kafe åpen, men med fortsatt adgangsbegrensning og adgangs-
kontroll, samt forsvarlige rutiner for smittevernsregler. Museet har innført plikt til å bruke munnbind for 
personal i alle publikumssoner og i kafe fra fredag 6. november, og oppfordrer også besøkende til å 
bruke munnbind med mindre de sitter på faste plasser. Vi tilbyr gratis munnbind for de som ikke har 
med seg dette. 

 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


