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Kan rådmannen, etter at møterunden i uke 25 er ferdig, svare ut rundt det følgende skriftlig i portalen:





Seertall på strømming av politiske møter. Hvordan har seertallene vært i denne politiske
perioden? Oppgi enten med gjennomsnitt/median eller rådata, alt ettersom hva rådmannen
mener er relevant.
Har det vært forskjeller i seertall før pandemien og etter dette?
Er det markante forskjeller i seertallene til ulike typer utvalgs møter, og klokkeslett på døgnet /
ukedag?
Hvordan er utviklingen av seertallene utover i møtene - ser de fleste hele møtene, eller er det
markant færre mot slutten enn ved starten? Går det an å si noe om ca. hvor lenge et møte varer
før mange begynner å miste interessen og slår av strømmen?

Jeg er ikke ute etter en komplett og tidkrevende analyse, men tendenser og trender om
publikumsatferd som rådmannen vil regne som signifikante.
Svar


Fra 1. januar 2020 er det registrert i underkant av 27.500 sidevisninger på sendingene fra politiske
møter. Dette er registreringer som er gjort i Itum-TV som er systemet som brukes til distribusjonen
av sendingene på kommunens nettside fra de politiske møtene. I tillegg streames mange av møtene
på kommunens Facebook-side og Workplace som er kommunens internkommunikasjonskanal. Hvor
mange som følger møtene på Facebook og Workplace er det ikke noen statistikk over.
Tallene fra Itum-TV viser en variasjon fra 1 til 2028 når det gjelder antall seere pr. møte. Av de 303
direktesendingene som rådmannen har tall for fra Itum-TV, er det:
 48 sendinger som har hatt 100 eller flere seere.
 15 sendinger har hatt mellom 50 og 99 seere.
 192 av de 303 direktesendingene har hatt færre enn ti seere.
I tillegg er det noen som ser opptakene fra de politiske møtene i ettertid. Registreringen av disse
seerne er ikke fordelt på de ulike møtene, men på datoer. Det er ikke gjort en grundigere
undersøkelse av hvilke møter som er sett i etterkant på de ulike datoene.
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Tall fra før og under pandemien er ikke sammenlignbare. Verken Nedre Eiker kommune eller Svelvik
kommune strømmet sine politiske møter, mens det kun var bystyremøtene som ble strømmet i
tidligere Drammen kommune. De politiske møtene strømmes nå til et betydelig større publikum enn
det som var tilfelle i de tidligere kommunene. Fra rådmannens side understrekes det at seertall ikke
har vært noe kriterium for strømming av møter. Det er åpenhetshensyn og innbyggernes mulighet
for innsyn i den politiske saksbehandlingen som har vært førende. Under pandemien har strømming
av politiske møter vært en forutsetning for å ivareta åpenhetshensynet ettersom publikum har vært
avskåret fra muligheten til å følge den politiske saksbehandlingen ved å være fysiske til stede på
møtet.



Det er store forskjeller i seertall når det gjelder typer møter. Totalt er det 31 direktesendinger fra
politiske møter hvor det har vært 200 eller flere seere.
Av de 31 registreringene er det 14 formannskapsmøter, åtte kommunestyremøter og ni
hovedutvalgsmøter. Møter som holdes på samme dag, blir registrert som ett møte i Itum-TV. Det
betyr at det bare er en samlet registrering av antall seere for eksempelvis hovedutvalgsmøter som
holdes på samme dag.
De to direktesendingene med flest seere har vært formannskapets ekstraordinære møter knyttet til
håndteringen av koronapandemien. Formannskapets møte 3. november 2020 hadde 2028 seere,
mens møtet 1. desember 2020 hadde 1305 seere. Disse to møtene ble også sendt direkte på
Drammens Tidendes nettside. De koblet seg på vår produksjon. All registrering går gjennom ItumTV, så det er ikke mulig å se hvor mange som kom inn på sendingen via drammen.kommune.no og
hvor mange som kom via dt.no. Møtene i kommunestyret og formannskapet skiller seg ut ved å ha
flest seere. I tillegg har hovedutvalgene en del seere. Tallene gir ingen umiddelbar pekepinn på at
enkelte typer hovedutvalg er generelt mer interessante enn andre. Dermed er det heller ikke mulig
å lese noen klar tendens knyttet til møtedag eller tidspunkt. Det er generelt bare et fåtall personer
som følger sendingene fra gruppeledermøtene, klimautvalget, næringsutvalget, kontrollutvalget,
nærutvalgene, rådene, godtgjøringsutvalget, og valgstyret. Partssammensatt samarbeidsutvalg har
også få seere, men det er mulig at sendingene fra disse møtene har flere seere på Workplace enn
via Itum-TV på kommunens nettside.



Rådmannen har ingen statistikk på hvor mye av hvert enkelt møte den enkelte seer ser eller når i
møtet vedkommende er inne og følger den politiske debatten. Det finnes heller ingen statistikk på
hvor mange som ser hele møtet.
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