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Interpellasjon nr. 12 (2019)

Ulf Erik Knudsen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 21.05.19:
Om forhold om ivaretakelse av rådhusets kvaliteter og overgangen til ny kommune.
Det vises til mail fra ordfører til bystyret 3. april med tittel: Rådhuset - ny kommune - en orientering
I mailen skriver ordfører: «Vi er veldig glade for at nye Drammen har valgt rådhuset i Drammen til
avvikling av politiske møter.
For meg var det da helt naturlig å formidle at naturlige tilpasninger bør skje før det konstituerende
møtet i oktober. Det gjelder i selve bystyresalen, hvor det skal inn flere representanter, men også rundt i
den gamle delen av rådhuset. I dag er det preget av gamle Drammen og det er naturlig at man tilpasser
det til nye Drammen. Portrettene er ett av mange eksempler på tilpasningsbehov.
Hva som bør gjøres er det naturlig at vi blander oss mindre bort i og overlater det til Fellesnemd og nytt
kommunestyre sammen med den nye administrasjonen, men forutsetter selvfølgelig at nødvendige
vernehensyn blir ivaretatt.
Jeg nevner dette nå for det kan være at nødvendig tilpasning kan påvirke vårt bystyremøte i juni og
september og kanskje også andre politiske møter i den perioden. Det finner vi løsninger på. Det er
bedre at vi tilpasser oss nye Drammen enn at nye Drammen skal tilpasse seg oss. Regner med at det er
en holdning jeg deler med deg.» (sitat slutt)
Mange av oss anser den gamle delen av rådhuset som en historisk perle, hvilket både arkitektur og indre
utsmykning bidrar til. For FrP er det viktig at dette byggets historiske kvaliteter ikke forringes ytterligere,
men at tilpasninger gjøres på en fornuftig måte.
For eksempel er det slik at dagens vakre bystyresal i sin tid har rommet 69 representanter – og så ledes
kan brukes som den er. En mer moderne og lyser veggfarge kan dog være tidsmessig, og kanskje nye
trekk på stoler. Videre kan selvfølgelig noe av kunsten byttes ut med lignende verk som er i Nedre Eiker
/ Svelviks eie - så lenge man ivaretar den gamle og ærverdige stil. Vi vil også ta til orde for at
formannskapssalen kan få et noe lysere preg. Men vernehensyn må holdes i hevd.

1

Likeså bør man vente med innføring av det omstridte nye kommunevåpen - ettersom mye tyder på at
det til høsten ikke vil få flertall i det nye kommunestyret.
Det som uten tvil må skje er at man får på plass et moderne anlegg for formidling av bystyremøter på
nett. Alle møter bør være dekket av 3 faste kameraer: Ordførerbordet, talerstolen og bystyret vist forfra
slik at avstemningen er synlig. Dette trenger man ikke vente til 1. januar 2020 med.
Forslag til vedtak:
1. Byvåpenet – der det fremkommer i rådhuset - skal ikke fjernes før etter eventuelt flertallsvedtak i det
nye kommunestyret.
2. Det foreslåtte «midlertidige» kommunevåpen tillates ikke brukt på rådhuset før etter eventuelt
flertallsvedtak i det nye kommunestyret og ikke før 1. januar 2020.
3. Til bystyrets junimøte legges det frem sak med orientering om hva fellesnemd og prosjektrådmann
tenker seg gjort med rådhuset. Herunder hvordan og når de vil sørge for nytt utstyr for overføring av
politiske møter.

Svar:
Det er veldig hyggelig at rådhuset i Drammen er valgt som møtested for kommunestyret i nye
Drammen. Det er etablert en administrativ arbeidsgruppe som skal se på en tilpasning av de politiske
arealene i sommer. I arbeidet vil det bli vektlagt at tiltakene ivaretar byggets historiske kvaliteter og at
alle endringer skjer i samsvar med de regler som gjelder ved oppgradering av fredete bygninger. Det er
viktig at nytt og gammelt kommunestyre viser smidighet i en overgangsfase likeledes at det nye
kommunestyret står fritt til å gjøre de vurderinger og tiltak de ønsker for å få hensiktsmessige lokaler.
Forslag til vedtak:
1.
Saken tas til orientering
2.
Det fremlegges et notat til komite for kultur, idrett og byliv hvor det redegjøres for mandatet i
prosjektet og fremdriftsplanen
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