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Med bakgrunn i det hun kaller "smittevernfaglige råd" har ordfører bestemt at alle møter i
Drammenspolitikken skal være digitale denne måned.
Følgende spørsmål ønskes besvart:


Hvilke konkrete vurderinger ligger bak denne beslutningen som skiller Drammen fra andre
kommuner med samme nivå på smitte - kommuner som har landet på at formannskap og utvalg
kan ha fysiske møter så lenge lokalet er stort nok og man holder seg innenfor de nasjonale
begrensingene av antall tilstede?



Det bes om innsyn i den "smittevern faglige vurderingen" som tilsier at det er mer smittsomt å
gå på fysiske møter i Drammen enn andre steder i landet. Mange drammensere har jo reagert
på den "smittevernfaglige vurderingen" som førte til at det ikke ble fyrverkeri i Drammen.
Fyrverkeri er åpenbart også mer smittefarlig i Drammen enn andre steder i landet.



Formelt sett. Beslutningen om en strenger praksis i Drammen enn de nasjonale regler er ikke
vedtatt av formannskap eller kommunestyret. Nok en gang er vi folkevalgte overkjørt. Formelt
sett hvem har rett til å bestemme om møtene (som er tillat holdt fysisk av nasjonale
retningslinjer) skal holdes på nett. Det bes om henvisning til lov etc. Sett fra mitt ståsted er det
logisk at det er det enkelte utvalgets leder?

Svar
1. Med bakgrunn i smittevernfaglige råd og for å sikre forutsigbarhet for representanter i ulike
politiske organer i den nærmeste tiden har ordfører, etter dialog med gruppeledere og
hovedutvalgsledere per e-post, vurdert situasjonen dit hen at det er mest hensiktsmessig at alle
møter i folkevalgte organer gjennomføres digitalt (som «fjernmøter») frem til den varslede nye
vurderingen fra nasjonalt hold den 4. februar 2022.
2. Fyrverkeriet i Drammen ble avlyst fordi det ble ansett å være i strid med covid-19-forskriftens
bestemmelse § 13a bokstav g om maksimalt 100 personer på offentlige arrangement utendørs.
Beslutningen om å avlyse ble tatt av ansvarlig arrangør (Drammen kommune v/ Kultur, idrett og
frivillighet), etter at spørsmålet var tatt opp med Smittevernrådet og leder for Hovedutvalg for
kultur, idrett og frivillighet. Det vises til svar på spørsmål 2 publisert på kommunens nettside for
en nærmere redegjørelse for dette.

Styring og eierskap
Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer

Postadresse

921234554

Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

3. Kommuneloven § 11-7 gir folkevalgte organer i kommunen adgang til å holde møter som
fjernmøte (for eksempel digitalt på teams). Kommunestyret har gjennom Drammen kommunes
saksbehandlingsreglement delegert kompetansen til ordfører for gjennomføring av
kommunestyremøter som fjernmøter, jf. punkt 5.10. For møter i andre folkevalgte organer tas
beslutning av hovedutvalgsleder i samråd med ordfører, jf. samme punkt. Det vises til epostkorrespondanse mellom ordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere om dette senest
den 18. januar 2022.
Til orientering vil det som tidligere kommunisert til gruppeledere og hovedutvalgsledere bli
foretatt en ny vurdering av gjennomføring av fysiske møter i folkevalgte organer i Drammen
kommune i forbindelse med at nasjonale myndigheter har varslet en oppdatering av tiltak og
anbefalinger den 4. februar 2022.
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