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Etter at det ble besluttet å starte med fysiske møter igjen, og at noen av disse ikke skal strømmes
digitalt, har mange politiske møter i praksis blitt utilgjengelige for mange mennesker, gitt tidspunkt og
avvikling. Dette er et demokratisk tilbakesteg fra situasjonen under pandemien, og et stort steg vekk fra
den nye kommunens ambisjoner om demokrati og åpenhet.
Jeg ønsker en redegjørelse på hva status er for å få til digital strømming av møtene som nå ikke er
planlagt strømmet, da dette har blitt etterlyst av flere representanter og blitt bedt om å følges opp i
ulike råd og utvalg.
Denne redegjørelse kan gjerne inneholde anbefalinger fra rådmannen om hvordan det kan gjøres på
ulike måter dersom det krever politisk beslutning.
Det er av spesiell interesse å høre om en av disse løsningene kan inkludere samhandling/samarbeid med
elever/studenter på relevante skoler og utdanninger i Drammen. (Medierelatert)
Jeg ønsker i forbindelse med dette også svar på om dette er noe som kan besluttes av hovedutvalg for
kultur, idrett og frivillighet jamfør programområdet det har ansvar for som angår demokrati, eller om
det må besluttes av annet organ.
Svar
Ordfører har bedt rådmannen om å utrede muligheten for å streame alle politiske møter. Rådmannen vil
i samråd med ordfører avklare hvilke politiske møter som ønsket streamet og om det skal planlegges for
produksjon med fastmontert utstyr i noen få møterom eller produksjon med mobilt utstyr som kan
settes opp ulike steder. Fastmontert utstyr er enklere å drifte, men dyrere i innkjøp. Mobilt utstyr er ikke
like dyrt å kjøpe inn, men medfører en langt mer ressurskrevende produksjon. I tillegg må det
undersøkes nærmere hvilke investeringsbehov som foreligger knyttet til lyd. Erfaringene fra
streamingen fra fellesnemndas møter var at lyd er det store problemet når møtet ikke gjennomføres i et
lokale med mikrofoner og godt lydanlegg. Å streame møter uten at lyden er god nok, vil etter
rådmannens vurdering ikke gi en tilfredsstillende produksjon.
Spørsmålet om streaming av politiske møter var oppe i tidligere Drammen kommune. Da ble det
undersøkt om dette var en oppgave medieelevene ved enten Danvik folkehøyskole eller Åssiden
videregående skole kunne utføre. Tilbakemeldingen fra begge utdanningsinstitusjonene var den gangen
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at dette ikke var en oppgave de kunne ta på seg. Bakgrunnen for tilbakemeldingen var todelt: For det
første var begge skolene tilbakeholdne med å forplikte seg til såpass store oppdrag av hensyn til øvrig
undervisning, og for det andre var det ingen av dem som anså streaming av politiske møter som relevant
for filmopplæringen elevene skulle gjennom. Rådmannen er derfor innstilt på at dersom flere politiske
møter skal streames, må det prioriteres egne ressurser til dette arbeidet.
Rådmannen vil iverksette arbeidet med å kartlegge mulighetene for streaming av flere politiske møter
umiddelbart. Men det vil ta noe tid å få avklart hvordan møtene kan streames mest mulig effektivt og
eventuelt få kjøpt inn og montert nytt streamingutstyr. Dersom det er ønskelig at eksempelvis
hovedutvalgsmøtene i november skal streames, vil det være mest hensiktsmessig å gjennomføre disse i
kommunestyresalen i Drammen hvor det allerede er streamingutstyr klart til bruk.
Spørsmålet besvares nærmere når mulighetene for å streame alle politiske møter og hvilke
konsekvenser dette innebærer, både økonomisk og bemanningsmessig, er avklart.
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