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Bes besvart i førstkommende formannskapsmøte.
Jeg ser at ordfører i Drammens Tidende etterlyser en oppmykning av regelverket fra Statens side og
anbefaler Bent Høie å lette på Coronarestriksjonene i Drammen.
Undertegnede deler ordførers ønske om en raskere gjenåpning.
Store deler av de eldste og mest sårbare befolkningsgruppene er ifølge Drammen kommunes egen
oversikt allerede vaksinert. Når det er hensynet til gruppene som har vært hovedargumentet for en
nedstengning så bør situasjonen revurderes fortløpende når disse er vaksinert.
Viruset har også r vist seg å ha en viss sesongfaktor. Det vil si at smitten reduseres mot sommeren pga.
klima og vær. Dette så vi 2020 og det er sannsynlig at vi får en slik effekt i 2021. Dette er en kjent faktor
ved virus som spres på den måten Sars Cov 2 spres. Det er enklere for folk å holde avstand når været er
varmere og det må være mulig å åpne opp for for eksempel uteservering uten store nye smittebølger.
Det ligger allikevel doble signaler i ordførers henvendelse til Bent Høie da Drammen kommune selv har
innført et regelverk som er nesten like strengt som de statlige restriksjonene. Fjerner Høie og staten sine
restriksjoner vil fortsatt de kommunale restriksjonene være rådende.
Dette skaper uforutsigbarhet for befolkningen og næringslivet. Men gjør også at det tar mye lengre tid å
lempe på restriksjonene når staten ønsker det. Smittevernloven er veldig klar og tydelig på at restriktive
tiltak skal lempes så nært det er mulig og ikke holdes lenger enn nødvendig.
Jeg har derfor følgende spørsmål:


Vil ordfører ta initiativ til å lempe på de kommunale restriksjonene slik at disse er hevet før
Staten hever sine?



Vil ordfører ta initiativ til et møte hvor formannskapet tar stilling til de eksisterende kommunale
restriksjonene og at et slik møte varsles i god tid på forhånd og ikke hasteinnkalles med
mangelfulle sakspapirer og frister?

Svar
Spørsmålet ble besvart muntlig i formannskapets møte 27. april.
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