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Jeg ønsker at dettes besvares i forbindelse med behandling av sak 5/21 «Ladies Tour of Norway - søknad 
om tillatelse til bruk av kommunal grunn og økonomisk støtte til arrangement i 2021». 
 
Rådmannen har beskrevet i økonomiplanen at arbeidet med arrangementsstrategi er i gang. Her 
beskrives det også at miljøarbeid tilknyttet arrangementer skal være en del av dette. 
 
I mellomtiden får vi søknader til politisk og administrativ behandling om arrangementer for 
inneværende år, eksempelvis Ladies tour of Norway til behandling i første HUKIF 27.01. Miljøspørsmålet 
er like aktuelt for alle disse søknadene, men fram til strategien er ferdig utviklet så bør det ligge til grunn 
et standardisert verktøy for dette, til utredningsformål og som informasjon og veiledning til de som 
ønsker å søke. 
 
Alternativet er å behandle hver søknad med nye øyne. Det vil være arbeidskrevende å gå så grundig til 
verks for hvert enkelttilfelle slik eksempelvis Skisprinten gjorde med sin glimrende miljøstrategi. Dette 
arbeidet krevde betydelig arbeidsmengde for både arrangør, administrasjon og politikere. 
 
Strategien som Skisprinten lagde bør, etter innsenderens skjønn, være til sterk inspirasjon for 
utformingen av strategien og miljøarbeid blant arrangører i Drammen på generelt grunnlag, men 
arbeidsprosessen kan nok ikke være malen for hvordan vi skal jobbe med søknadene, selv i den 
begrensede perioden fram til strategien er klar. 
 
Mine spørsmål, til besvarelse i hovedutvalgsmøtet, er derfor: 
 

 Kan rådmannen forklare hvordan administrasjonen tenker rundt dette? 
 

 Er det en standard som benyttes og kommuniseres ut til søkere nå, og fram til strategien 
foreligger? Eller gjøres disse vurderingene basert på skjønn i hvert enkelt tilfelle? Hva er i tilfelle 
faggrunnlaget? 
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Svar 
 
• Kan rådmannen forklare hvordan administrasjonen tenker rundt dette? 
 
Arrangører i kommunen bør påvirkes og oppmuntres til å gjøre sine arrangementer mer bærekraftige. 
Det jobbes allerede aktivt med bærekraftperspektivet og det er en økt bevisstgjøring om at bærekraft 
innebærer både økonomi, samfunn og miljø blant arrangørene. En kommunal satsing på arrangementer 
bør bidra til å utfordre dette i større grad.  
 
•Er det en standard som benyttes og kommuniseres ut til søkere nå, og fram til strategien foreligger? 
Eller gjøres disse vurderingene basert på skjønn i hvert enkelt tilfelle? Hva er i tilfelle faggrunnlaget? 
 
Når Drammen kommune mottar henvendelser fra arrangører om bruk av grunn og eventuelt økonomisk 
støtte vurderes disse individuelt. Drammen kommune kan stille vilkår i både tillatelse til bruk av grunn, 
og som betingelser for mottak av økonomisk bidrag.  
 
Fram til strategien er klar, bør arrangører i Drammen kommune anbefales å benytte Standard Norges ti 
råd for bærekraftige arrangement. https://standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/barekraftige-
arrangementer---iso-20121-/10-rad-for-barekraftige-arrangementer/ 
 
 Ved større arrangementer som involverer mange mennesker, går over flere dager og /eller legger 
beslag på store eller viktige offentlige arealer, blir miljøaspekter ved arrangementet etterspurt fra 
rådmannen. Arrangører blir bedt om å levere egne vurderinger knyttet til miljø og bærekraftige 
arrangement. Det er foreløpig ikke lagt til grunn noen egen nasjonal eller lokal standard for hva 
miljøplaner for arrangement skal inneholde. 
 
Rådmannen vurderer miljøaspekter ved arrangementer basert på erfaring og gjør sammenlikninger 
mellom arrangement. Ved behov stilles spørsmål til andre kommuner og arrangørsteder for å innhente 
kunnskap om eventuelt tidligere gjennomføringer. 
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