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Jeg viser til sak 106/20 hvor det er foreslått at møtevirksomhet ihht ny møteplan legges geografisk til 
hhv Mjøndalen (hhv kommunestyremøter til samfunnshuset og tre av hovedutvalgene til den gamle 
kommunestyresalen i rådhuset) og Drammen (formannskapet og teknisk hovedutvalg til dagens 
kommunestyresal i Drammen rådhus).   
 
Jeg vil gjerne vite hvorfor det kun er foreslått å spre møtene til gamle Nedre Eiker kommune, og hvorfor 
ingen av møtene er foreslått å legges til gamle Svelvik, for eksempel til den gamle kommunestyresalen 
eller annet egnet lokale i gamle Svelvik. 
 
Svar 
 
Leder av Politisk sekretariat opplyser følgende: 
 
På rådhuset er det kun kommunestyresalen som kan brukes til politiske møter i hovedutvalgene. Her er 
smittevernet ivaretatt på en god måte. Avstandskrav kan overholdes, og det er blant annet montert 
pleksiglass mellom talerstol og podium.  
 
I utgangspunktet skulle alle politiske møter vært avholdt på rådhuset, men lederne i tre hovedutvalg har 
ønsket enn annen møteform enn det kommunestyresalen gir rom for. I en begrenset periode er derfor 
disse møtene lagt til Mjøndalen. I dette tilfellet er det altså ikke snakk om en ambulerende møterekke.   
 
Politisk sekretariat er en liten avdeling med få ansatte. I nåværende situasjon har vi f.eks. avgitt en 
ansatt til å betjene kommunens koronatelefon. For å imøtekomme det politiske ønsket om et annet 
møterom, har vi vektlagt at møtene bør avholdes på en fast lokasjon. En slik løsning gjør at 
møtesekretærene kjenner logistikken i bygget hva angår f.eks. alarm, nettverk etc. Fordelen med å ha 
ett fast møtested er at materiell kan mellomlagres på lokasjonen.  
 
Avvikling av møter på flere lokasjoner vil kreve ekstra ressursbruk da det minst må være to 
møtesekretærer for å få rigget lokalene. Det er også mer fysisk belastende og mer tidkrevende, og det er 
en del å sette seg inn i vedr. bruken av lokalene. Det er samtidig behov for å ha med en del materiale til 
møtene, og møtesekretærene må ha bil tilgjengelig. Variasjon i oppmøtested vil medføre behov for 
innleie av bil. 
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Eventuelle andre møtelokaler må ha kommunalt nettverk og tilfredsstille kravene til smittevern. 
Kommunelovens regler om møteoffentlighet må også ivaretas. Den tidligere kommunestyresalen til 
Svelvik har blitt vurdert. Lokalet er i dag ikke tilpasset denne type møtevirksomhet da det blant annet 
mangler møblement.  


