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Hilde Hovengen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 29. mai:
Åpenhet og meroffentlighet er viktige prinsipper for Drammen Kommune. Dette kommer
imidlertid ikke av seg selv, og krever kontinuerlig oppmerksomhet på politikernes
virksomhet. Mediebildet og folks mediehverdag er i rask endring, og vi som politikere må ta
ansvar for at interessen for de politiske prosessene stimuleres og at de faktisk når frem til
folk flest. Mange vet faktisk lite om hva deres folkevalgte foretar seg, og hva politikerne
gjør for å få gjennomført politikken det er gått til valg på. Informasjon er en forutsetning for
et velfungerende demokrati, og innbyggernes engasjement.
I dag er det kun bystyremøter som det video-streames og som det gjøres opptak av, men når
sakene behandles i bystyret er gjerne mye avgjort i forkant. De poliske debattene er ofte
gjennomarbeidet i komiteene og/eller i Formannskapet. Mye av politikken foregår nettopp i
Formannskapet og komiteene for Helse-, Sosial- og Omsorg, Kultur-, Idrett- og Byliv og
Oppvekst. Disse møtene er riktignok åpne, men erfaring viser at folk flest ikke møter opp.
Drammen FrP mener at de nevnte møtene i dag nærmest foregår i de lukkede rom. All den
tid møtene også for en stor grad skjer til tider som folk flest ikke har anledning til å møte
opp, er dekningen overlatt til media. Hva media velger å dekke, er dessverre preget av
politisk slagside og annonsedrivende oppslag med sensasjonspreg. Store deler av
befolkningen følger heller ikke med i lokalaviser og andre gammelmedia lenger. Dette krever
nytenking og bruk av tilgjengelige multimedia-metoder.
Drammen Kommune opprettet multimedia-avdeling, med formål å fortelle de gode
historiene. Disse skulle vi gjerne se mer til, men det bør være ledig kapasitet der, og mulig å
få til videodekning av de politiske møtene innenfor rammen.
FrP håper bystyret kan slutte seg til følgende:
Formannskapsmøtene med orienteringsdel og alle komitemøtene streames og legges som
opptak på kommunens nettsider. Dette iverksettes umiddelbart.

Svar:
Multimedieenheten ble opprettet for å bidra til å utvikle Drammen kommunes
informasjonsarbeid. Multimedieenheten har så langt produsert rundt 100
informasjonsfilmer med stort og smått, i tillegg til et stort antall tekster. En god del av disse
produksjonene forteller de gode historiene fra Drammen kommune, som for eksempel
filmene om Ung11-tilbudet, Frivilligbørsen på Drammensbiblioteket og Friluftsløftet. Andre
filmer bidrar til å få informasjon om ulike forhold ut til innbyggere og/eller ansatte i
Drammen kommune.
Når det gjelder streaming av kommunale møter, er det i dag kun bystyremøtene som
streames. Ansvaret for denne streamingen ligger ikke hos multimedieenheten. Systemet er
levert av en ekstern leverandør, og det er d-IKT som drifter den tekniske løsningen under
møtene.
Det er satt i gang et arbeid for å modernisere streamingløsningen som benyttes under
bystyremøtene. Tilbudene som er hentet inn i dette arbeidet, viser at investeringer til
streamingutstyr koster mellom 150.000 og 200.000 kroner. Dersom møtene i
formannskapet og bystyrekomiteene skal streames, vil det kreve streamingutstyr i
ytterligere tre møterom i rådhuset. Dette innebærer altså en investering på pluss/minus en
halv million kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til bemanning for å drifte løsningen
under møtene. Det vil beløpe seg til ca. 474 500 per år i bemanningskostnader, for å drifte
bystyret, formannskapet og de tre komiteene. Således vil et system koste rundt en million
kroner; halvpart til investeringer og halvpart til drift. Videre kommer kostnader til
annonsering og lagring av opptak fra møtene.
Filmen fra bystyrets møte hvor Buskerudbypakke 2 ble behandlet er sett 35 ganger, og
seerne har i gjennomsnitt sett 47 prosent av sendingen. Det kan i denne sammenhengen
også nevnes at fellesnemndas møter har blitt filmet siden oppstarten. Disse er i svært
begrenset grad sett i etterkant. Det er derfor konkludert med at det ikke er riktig å bruke så
mye ressurser på å filme disse møtene, og filmingen er nå avviklet. Direktesendingene fra
bystyret blir imidlertid sett av flere. I gjennomsnitt er bystyremøtene de siste to årene sett
av rundt 240 personer per møte.
For ordens skyld kan det også nevnes at både Oslo, Bergen og Trondheim kommuner kun
streamer sine bystyremøter. I Oslo streames i tillegg viktige møter eller arrangementer som
holdes i bystyresalen, ved at streamingutstyret som allerede er plassert der, kan benyttes.
Av landets fire største kommuner er det kun Stavanger som streamer mer enn
bystyremøtene. De startet nylig med streaming fra formannskapsmøtene. Ingen av de fire
største kommunene streamer sine hovedutvalgsmøter.
Når dette er sagt, så deler jeg interpellantens syn på åpenhet og meroffentlighet og behov
for å fortelle de gode historiene. Dette gjelder for Drammen kommunes del og må
selvfølgelig også gjelde for Nye Drammen kommunes. Det er nå bare halvannet år igjen til
Nye Drammen kommune etableres, og det er gjennom fellesnemnda for Nye Drammen
kommune satt i gang et arbeid med å vurdere den politiske styringsstrukturen i den nye
kommunen. Ettersom vi her snakker om store investeringer og det uansett vil ta tid å få på
plass alt nødvendig utstyr, mener jeg det er naturlig å se streaming av møtene i bystyret,
formannskapet og bystyrekomiteene i sammenheng med etableringen av ny kommune og
den politiske styringsstrukturen som velges der.

Hvis streaming av flere møter enn bystyret likevel skal gjennomføres, er det naturlig å
adressere dette inn i budsjettbehandlingen for 2019.
Vedtak:
Det er naturlig at forslaget om streaming av de politiske møtene vurderes i ny kommune i
forbindelse med valg av politisk styringsstruktur for den nye kommunen.
Det forsøkes testing av streaming eksempelvis i samarbeid med Danvik folkehøgskole i
formannskap og komiteer.

