Spørsmål 36 (2022) fra Herman Ekle Lund (V): Søknad fra DOFA om driftsstøtte
Til:
Fra:

Rådmannen
Herman Ekle Lund (V)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

11.03.2022
22/00048-36

Det vises til følgende ytring fra DOFA (Drammen og omlands fiskeadministrasjon):
https://www.dt.no/er-lokalt-fiske-i-elver-og-vann-ingenting-verdt/o/5-57-1858987
Så vidt meg bekjent ble DOFA innvilget årlig støtte så seint som i 2017 fra Drammen kommune. I ny
kommune har vi imidlertid vedtatt nye regimer for søkbar støtte, med nye ordninger på kultur, HSO mm.
Dermed har det også vært behov for å fornye avtaler slik som denne. Dette har vel omfattet alle slike
løpende avtaler fra de gamle kommunene. Vi skjønner imidlertid av DOFA at de har sendt ny søknad om
driftsmidler i mars 2021, men at de fortsatt ikke har fått svar.
Vi vil gjerne be rådmannen om å svare opp dette forholdet:






Til hvilken støtteordning eller instans er det DOFA har søkt?
Hvilken støtteordning/instans er det en søknad om driftsmidler fra en organisasjon som DOFA
hører hjemme under i den nye kommunen?
Dersom det stemmer at de ikke har fått svar på ett år, hvorfor det i så fall ikke skjedd?
DOFA beskriver i sin ytring konkrete konsekvenser det kan få dersom de mister sin støtte. Kan
rådmannen kommentere disse påstandene og eventuelt utdype andre følger dette kan få som vi
bør vite om?
Hva vil rådmannen gjøre for å følge opp denne saken?

Svar


Til hvilken støtteordning eller instans er det DOFA har søkt?
o



DOFA har ikke søkt på en bestemt støtteordning hos kommunen, men har sendt et
generelt brev til Drammen kommune i 2020 og 2021 der de ber om økonomisk støtte for
drift av settefiskanlegget.

Hvilken støtteordning/instans er det en søknad om driftsmidler fra en organisasjon som DOFA
hører hjemme under i den nye kommunen?
o

Drammen kommune har per nå ingen søkbare støtteordninger som DOFAs søknad faller
inn under.
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Dersom det stemmer at de ikke har fått svar på ett år, hvorfor det i så fall ikke skjedd?



Vi må bare beklage at de ikke har fått tilbakemelding på sin henvendelse og så bekrefte at saken
er under behandling/vurdering nå og at de vil få en tilbakemelding på at dette er i arbeid, samt
at rådmannen kommer tilbake til dem når dette er behandlet (sånn vi svarer i siste punkt).
o



DOFA beskriver i sin ytring konkrete konsekvenser det kan få dersom de mister sin støtte. Kan
rådmannen kommentere disse påstandene og eventuelt utdype andre følger dette kan få som vi
bør vite om?
o



Rådmannen beklager at søker ikke har fått svar på henvendelse. Saken vurderes nå og
det etableres kontakt med DOFA og de blir informert om videre saksgang.

Rådmannen har ingen forutsetning for å svare ut de fullstendige konkrete
konsekvensene dersom DOFA mister støtten fra Drammen kommune. En mulig
konsekvens kan være at det ikke er genetisk stedegen fisk å få tak i for å supplere de
fiskevannene som ikke kan opprettholde egen ørretbestand.

Hva vil rådmannen gjøre for å følge opp denne saken?
o Rådmannen vil følge opp søknaden fra DOFA og avklare handlingsrom for støtte.
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