Spørsmål 121 (2020) fra Andreas Muri (H): Svelvik frivilligsentral, bryggereglement, leie
Ebbestadhallen og rådmannens myndighet
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Jeg ønsker svar på følgende spørsmål:
Svelvik frivilligsentral
Kommunen har unnlatt å gjennomføre årsmøte i Svelvik frivilligsentral innen fristen fastsatt i
reglementet. Med bakgrunn i hvilket politisk vedtak er dette gjort?
Bryggereglement
Kommunen har innført bryggereglement for gjestebrygga i Svelvik sentrum.
Med bakgrunn i hvilket politisk vedtak er dette gjort?
Leie Ebbestadhallen
Kommunen har økt helgeleien for Ebbestadhallen fra 1.500 kr til ca. 17.000 kr.
Med bakgrunn i hvilket politisk vedtak er dette gjort?
Rådmannens myndighet
Kommunen har sendt Retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune 2020-2024 ut på høring med
en annen ordlyd vedrørende Svelvik enn den som fremgår i formannskapets vedtak.
Mener rådmannen å ha myndighet til å gjøre endringer i politiske vedtak?
Svar
Svelvik frivilligsentral
Kommunens utvalg for kultursaker i tidligere Svelvik kommune var sentralens årsmøte. Årlig politisk sak
har vært fremmet innen utgangen av juni hvert år med godkjenning av regnskap og årsmelding.
Styret og daglig leder har hatt styremøte hver vår med forberedelse til årsmøte og utarbeidelse av sak –
årsmelding, regnskap og evt. annet som for eksempel vedtekter/retningslinjer eller annet overordnet
som gjelder sentralen. Med ny organisering og ny kommune har det vært usikkerhet rundt hvordan
dette skulle gjøres nå, har det enda ikke vært avholdt årsmøte i 2020. Rådmannen kommer tilbake til
saken med en sak til Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet.
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Bryggereglement
Reglementet for nybygget gjestebrygge i Svelvik ble midlertidig administrativt innført og praktisert fordi
det ble vurdert å være et slikt behov i påvente av en politisk sak om harmonisering. Ettersom
innføringen ikke har sin bakgrunn i et politisk vedtak så vil dette reglementet ikke bli praktisert i påvente
av at det blir behandlet en politisk sak før båtsesongen 2021.
Leie Ebbestadhallen
Rådmannen har tatt utgangspunkt i sak 0026/20 - Harmonisering av leiepriser og tilskudd idrett - valg av
nivå og tilhørende økonomiske konsekvenser. Beklageligvis er ikke leie til arrangementer spesifikt nevnt
i saken da fokuset var å få harmonisert leiepriser for idretten på kveldstid i ukedagene. Harmonisering
av satser for leie til arrangement vil behandles i prisregulativet i økonomiplanen 2021-2024.
Administrasjonen sørger for å korrigere leiekostnaden til leietakere for arrangement i Ebbestadhallen ut
2020 i tråd med tidligere prisnivå.
Rådmannens myndighet:
Det er riktig at det i høringsutkastet for Retningslinjer for alkoholsaker er skrevet Svelvik i stedet for
Svelvik by. Dette beror på en ren glipp, og vil bli rettet opp i det endelige forslaget til retningslinjer.
Rådmannen har ikke myndighet til å gjøre endringer i politiske vedtak.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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