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Interpellasjon nr. 1 (2019)
Ulf Erik Knudsen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 19.02.19

Et flertall i bystyret, alle utenom FrP, har tatt til orde for å bygge ny konsertsal i «Harmonien»
(med tilknyttede lokaler). Iht rådmannens budsjettforslag for 2019 er ekstern bistand
kontrahert og flere alternative løsninger vil utarbeides på skissenivå. Det er satt av en million
kroner til prosjektering, og foreløpig avsatt 120,0 millioner til utbygging. Endelig sum er ikke
avklart – men jeg forventer at den blir vesentlig større.
I Kontaktutvalget for næringslivet har vi blitt gjort kjent med det nye hotellet på Strømsø. Fra
rådmannens stab har utvalget fått følgende mail (sitat): «Anne-Margrethe Tveit, direktør for
det nye Choice-hotellet ved Drammen stasjon, har undersøkt konferansekapasiteten ved det
nye hotellet nærmere. Hun forteller at de regner en kapasitet på ca. 500 personer i «kinooppsett», dvs kun stoler og uten bord, og ca. 350 i «klasserom-oppsett», som da inkluderer
konferansebord. I tillegg vil det være møterom som kan slås sammen til oppsett på 50-60
personer. Ulf Erik Knudsen har også spurt om lokalene vil være egnet for konserter, og dette
forventes det at lokalene også vil være egnet til.» (sitat slutt).
Dette viser at det påståtte behov for lokaler til konserter i Drammen i fremtiden vil være svært
dekket. Vi har da Teateret, Union og det nye hotellet – i tillegg til at en del kirker er egnet for
konserter. Lokalene i Harmonien kan også fortsatt brukes - for eksempel til øvinger.
På denne bakgrunn blir det meningsløst å benytte 120 millioner eller mer av kommunens
midler til enda en konsertsal.
Følgende foreslås:
«Prosjektet med ny konsertsal Harmonien skrinlegges».
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Svar:
Prosjektet følges opp i tråd med Bystyrets vedtak i kulturplanen «Livskvalitet og opplevelser»:

Kap 4, «Arenaer»
Utrede mulighetene for realisering av planer for Harmonien som en scene for akustisk musikk
Administrasjonen har startet arbeidet med å utrede mulighetene i Harmonien når det gjelder
bruk, på bakgrunn av de ulike skissene som Drammen Eiendom allerede har laget for bygget.
Utredningen er planlagt ferdig mai/juni 2019. Denne vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag
for videre valg for utvikling av bygget. Beslutningen vil fattes av Nye Drammen.
Vedtak
Prosjektet følges opp i tråd med Bystyrets vedtak i kulturplanen og følger fremdriften som anført i
svaret, slik at den nye kommunen skal fatte beslutning i saken.
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