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I DT.no 23.8. omtales kommunelegens oppførsel overfor drivere av restaurant på Bragernes torg. 
 
Sitat fra DT: Ifølge vitner skal Johannessen ha vært høylytt, fektet med armene, pekt driftsleder Martin 
Vogel rett opp i ansiktet, og truet med sanksjoner og følger, hvis ikke smittevernreglene ble fulgt på en 
bedre måte. - Han truet med at hvis ikke ting bedret seg, skulle eierne få svære bøter og mellom seks til 
åtte måneder i fengsel, sier et vitne. 
 
Min oppfatning er at de fleste drivere av skjenkesteder i Drammen, og særlig de med mye besøk rundt 
torget, er seriøse og har fulgt opp smittevern på en god måte. Jeg var også på torget under 
elvefestivalen og observerte en del brudd på godt smittevern - men disse var på torget og i gater ikke 
skjenkestedene. 
 
Artikkelen i DT tyder på en representant for kommunen som (sagt på en folkelig måte) har gått litt fra 
konseptene. Det er selvfølgelig greit å påpeke åpenbare feil, men form og fremferd må avspeile den 
posisjon man er i og den man representerer. 
 
I den grad artikkelen er i nærheten av sannheten bør det få konsekvenser for kommunelegen. Det er jo 
ikke første gang, han går over streken. 
 
Det vises til hendelse der kommunelegen uten oppfordring brøt inn i den politiske debatt i 
formannskapet og karakteriserte forslag fra noen av de folkevalgt i sterke ordelag. 
 
Spørsmål til ordfører: 
 

1. Mener ordfører at kommunelegen i det tilfellet som er angitt i DT 23.8 oppførte seg på en måte 
som representanter for kommunen bør gjøre? 
 

2. Om ordfører mener kommunelegen kunne oppført seg på annen måte. Hvilke tiltak er iverksatt 
for å rettlede kommunelegen i hans virke? 
 

3. Har hendelsen fått konkrete konsekvenser for kommunelegen? 
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Svar 
 
Kommuneoverlegen er gjennom smittevernloven gitt et særlig ansvar for å gi informasjon, opplysninger 
og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer. Under en pandemi fører kommunen et 
særlig tilsyn med at virksomhetene som er nevnt i covid-19-forskriften, 
driver smittevernmessig forsvarlig. 
 
Under Elvefestivalen ble det gjennomført ordinære tilsyn ved serveringsstedene rundt Bragernes torg. 
Dette er tilsyn kommuneoverlegen har rettmessig grunnlag for å gjennomføre. Under tilsynene ble de 
aktuelle virksomheter informert om hvilke krav forskriften stiller og hva som måtte rettes opp for at 
driften skulle være i tråd med forskriftens bestemmelser. 
 
Under tilsynene representanten sikter til, ble det understreket at forholdene som ble ansett å være i 
strid med covid-19-forskriften måtte rettes innen påfølgende dag. Det ble også informert om hvilke 
sanksjonsmuligheter som ligger i regelverket overfor dem som ikke følger forskriftens bestemmelser. 
Dette ble gjort av kommuneoverlegen for å ivareta informasjonsansvaret som følger av smittevernloven. 
 
Ethvert tilsyn skal gjennomføres på en respektfull, saklig og ryddig måte. Samtidig må alle virksomheter 
som får tilsynsbesøk, ha respekt for den som utfører tilsynet og forståelse for at slike besøk 
gjennomføres. Det påligger også den enkelte aktør å følge de til enhver tid gjeldende lover og regler.  
 
Så registrerer ordfører at det har kommet reaksjoner på hvordan dette tilsynet forløp under 
Elvefestivalen. Ordfører registrerer også at kommuneoverlegen allerede har beklaget både overfor 
rådmannen og offentlig at hans fremtreden i tilsynsrunden er blitt skarpere i uttrykket enn det som var 
hans mening og hensikt. Det var klokt å beklage dette.  

 

Om ordfører mener kommunelegen kunne oppført seg på annen måte. Hvilke tiltak er iverksatt for å 

rettlede kommunelegen i hans virke? 

 
Ordfører er informert av rådmannen om at Medisinskfaglig virksomhet, er bevisst på utfordringen 
mellom å balansere hensynet til å fremstå med tilstrekkelig myndighet og det å ha en respektfull og 
vennlig fremtreden.  
 
Ordfører forutsetter for øvrig at alle tilsyn som gjennomføres, i alle deler av kommuneorganisasjonen, 
skjer på en måte som ivaretar både lov- og regelverk og kommunens omdømme på en best mulig måte. 
  

Har hendelsen fått konkrete konsekvenser for kommuneoverlegen? 

 
I henhold til kommuneloven er det rådmannen som har det løpende personalansvaret for den enkelte 
medarbeider. Ordfører har derfor ingen kommentarer til hvordan rådmannen ivaretar sitt 
arbeidsgiveransvar overfor enkeltansatte.  


