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Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 30. oktober:

Bakgrunn
Friluftsmuseet i Drammen består i dag av rekke bygninger som er i Stiftelsen Drammen
Museums eie.
Den første bygningen, en tømret stue fra Moldbakken i Torpo i Hallingdal ble overdratt
allerede i 1914. Stua hadde vært på jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania. Senere
Har flere bygninger blitt innlemmet i samlingen. Havnegata 52, Skustad Landhandel,
Vikebygningen, Toenstua, Setra, Åmotseterfjøset , Basolstua, Kvernhus, Vinnastua, Loft fra
Ål, Bur fra Garnås i Nes, Øvrejordefjøset, Cellehyttene, Klokkergaarden –kultur og
naturbarnehage og Bygdesag fra Gunhildsrud på Øvre Eiker. To av bygningene (Toenstua og
Vinnastua) er fredet av Riksantikvaren og har helt unike kvaliteter.
Miljøpartiet De Grønne har tatt opp situasjonen ved Friluftsmuseet en rekke ganger politisk,
både gjennom Drammen Kommune og gjennom Buskerud Fylkeskommune.
Dessverre har Friluftsmuseet fortsatt et vedlikeholdsetterslep og det er de siste fire årene
kun gjort noen få enkelttiltak for å hindre ytterligere forfall.
Situasjonen for enkelt av bygningene er alvorlig og noen er iferd med å råtne bort. Råtne
bunnsviller og bunnstokker står ureparert og råten får spre seg fritt til andre deler av
konstruksjonen.
Det er åpenbart at Drammen Museum har liten vilje og evne til å prioritere Friluftsmuseet
fremfor andre deler ved samlingen og museets aktiviteter.
Museets organisasjon som stiftelse gjør det også vanskelig å detaljstyre bevilgninger til
Friluftsmuseet samt sørge for nødvendig innsyn i drift og vedlikehold.

Friluftsmuseet er unikt og bør tas vare på, videreutvikles og vil kunne danne en ramme
rundt en unik opplevelse rundt, marka, byen, Spiralen som Drammen kan være helt alene
om i landet.

Forslag til vedtak:
Drammen kommune igangsetter en prosess med det formål å finne en ny løsning for
forvaltning av Friluftsmuseet i Bragernesåsen for å sikre nødvendig vedlikehold og
videreutvikling av området til beste for byen. Dette kan for eksempel innebære at
bygningene på Friluftsmuseet trekkes ut av Stiftelsen Drammen Museum. Forskjellige
organisasjonsformer og samarbeidsformer med Drammen Museum, Buskerud
Fylkeskommune (Viken) og Buskerudmuseene rundt drift og vedlikehold bør evalueres i en
egen sak som behandles i bystyret før første tertial 2019.

Svar:
Når det gjelder forhold rundt Friluftsmuseet er det tidligere behandlet ifm spørsmål nr. 20
(2016).
Ordfører støtter initiativet til interpellanten. Rådmannen bes ta innitiativ til et møte med
involverte parter og komme tilbake med mulige løsninger for forvaltningen av
Friluftsmuseet. Det er naturlig at dette arbeidet også sees inn mot Nye Drammen
kommune. Status i arbeidet rapporteres i 1. tertialrapport 2019.

