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I DT 10. desember er det en artikkel om Drammen kommunes juledispensasjon under tittelen «Gir
juledispensasjon, men frykter brudd: -Oppriktig bekymret».
Drammen kommunes juledispensasjon innebærer at man kan ha to juleselskaper med ti gjester. Det
betyr en vesentlig utvidelse av mengde mennesker man møter ut fra det som har vært bestemmelsene i
smittevernloven i Drammen til nå. I artikkelen fremkommer Drammen kommunes smittevernoverlege
Einar Sagberg uttalelser som: «Sagberg tror ikke denne dispensasjonen (i Drammen) i seg selv vil føre til
fare for økt smitte, dersom folk klarer å holde seg til rådene» (sitat fra artikkel).
Videre skier han:
«-Her skal man veie interesser opp mot hverandre. Julen er en tid som for mange har stor betydning,
det har betydning for folks psykiske helse å møte familie. Det er slike argumenter som også må
vektlegges. Og, som sagt, jeg vil ikke si at jeg tror det er en stor risiko med dette…» (sitat fra artikkelen).
Disse uttalelsene fremstår underlige sett opp mot svarene fra rådmannen på spørsmål 218 og 211.
Drammen kommune har laget statistikk over Coronasmitte i kommunen,
https://drammenkommune.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/14aabcf534ca484f9d868
dcda2bb980c
Ut fra denne statistikken fremgår det at 58,1 prosent av smitten i Drammen kommer fra privat husstand
5,6 prosent fra privat arrangement
Kun 1,2 prosent stammer fra serveringsted bar / utested
Kun 0,4 prosent fra barnehage / skole
20,2 prosent stammer fra ukjent opphav
Undertegnede har flere ganger etterlyst det smittevernfaglige grunnlaget for totalt alkoholforbud før kl
22. i Drammen.
Undertegnede har også stilt spørsmål om stenging av fritidsaktiviteter for ungdom samt at det ikke er
mulig å avholde organisert utendørs trening for voksne.
Ved forrige politiske behandling tok undertegnede opp mulighet for at Gatelaget og andre svake
grupper skal kunne samles utendørs for trening. Dette ble avvist som mulig av leder for smittevernrådet.
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Det fremstår underlig for undertegnede at man er så streng på enkelte felt, hvor det er påvist lite smitte,
mens man slipper opp der det er påvist mye smitte.
Det fremstår også underlig at man ikke veier de psykiske og helsemessige utfordringene i forhold til å
fjerne fritidstilbud og treningsaktiviteter på tilsvarende vis som julefeiringen.
Å åpne opp for alkoholservering før kl. 22 er for mange utesteder et være eller ikke være i tunge
økonomiske tider. Det synes underlig at de samfunnsmessige negative effektene ved dette ikke veies
opp på tilsvarende vis. Det virker ikke logisk at man ikke kan ta med kona på en middag ute før kl. 22.00
og dele en flaske vin til denne middagen, men at vi kan samle ti mennesker fra hele landet rundt
langbord i eget hjemme både julaften og nytt selskap med nye ti mennesker første juledag. -satt på
spissen.
Spørsmål til rådmannen


Hva er det faglige grunnlaget for å hevde at det å kunne møte flere titalls mennesker innendørs i
private hjem gjennom jula ikke vil føre til fare for økt smitte?



Det fremgår av statistikken at 63,7 prosent av smitte fremgår av private samlinger og i private
husholdninger. 1,2 prosent fra serveringsted.
Selv om man tar alle fra ukjent opphav på 20,2 prosent og legger disse til utesteder /
serveringssteder så er det fortsatt stor skjevhet.<
Hva er det faglige grunnlaget for total alkoholforbud kl. 22 på byens spisesteder sett opp mot at
man kan samle ti mennesker flere dager på rad og drikke alkohol innendørs privat?



Hva er det faglige grunnlaget for at voksne ikke kan møtes utendørs for å trene i organiserte
former?



Smittevernoverlegen veier det slik at tiltaket er nødvendig for den psykiske folkehelsen.
Hvordan veies de psykiske påkjenningene for ungdommer som har mistet fritidstilbudet sitt og som
har hjemmeskole flere dager i uka?
Hvordan veies de psykiske påkjenningene ved at Gatelaget og andre tilbud for sårbare voksne ikke
lenger kan møtes?
Hvordan veies de psykiske påkjenningene for folk som mister livsverket sitt som et resultat av total
skjenkestopp før kl. 22.00?

Svar
Rådmannens forslag til vedtak om tiltak mot Covid-19, den 18.12. 20 vil ikke lenger basere seg på lokalt
definerte tiltak, men på nasjonalt system og felles prinsipper om tiltak ut fra en tiltakstabell basert på
Drammen kommune sin smittestatus, 17.12.20. Hvordan denne tiltakspakken slår ut for Drammen
kommune vil bli presentert i ekstraordinært Formannskapsmøte 18.12.20. Dette ser ut til å gi større
forutsigbarhet alle aktører, men også fleksibilitet opp mot lokal smittesituasjon.
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