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Viser til spørsmål 222 og svar fra rådmannen.  
 
Jeg viser til at rådmannen er forpliktet til å besvare spørsmål fra politikere. Jeg kan ikke se at spørsmålet 
jeg har stilt er besvart.  
 
Det vises til presentasjon og behandling i formannskapet 18. desember. Spørsmålet ble hverken belyst 
eller besvart i dette møtet.  
 
Jeg ber derfor om at spørsmålet besvares slik det er stilt. Jeg gjentar derfor mine spørsmål som stilt her 
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-
svar/spm222msvar.pdf 
 

 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? S 
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Svar 
 
Smittevernfaglige anbefalinger har hatt ett veldig tydelig mål når det har vært sterk smitteøkning i 
Drammen – det å begrense kontakt mellom mennesker. Lokal forskrift har vært bygget opp med dette 
som mål, i tråd med anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter.  
 
Alle spørsmål som går på hvorfor kan ikke «folk møtes», vil ha det samme svaret enten det er til idrett 
eller til andre formål. Målet er at folk i størst mulig utstrekning ikke skal møtes. Møter mellom 
mennesker utgjør smitteveien, og er følgelig kjernen i tiltak for å hindre smitte. 
 
Veiing av tiltak opp mot konsekvenser er overordnet fremstilt ved Folkehelseinstituttets tiltakstabell. 
Her er tiltakene satt opp mot risikoen knyttet til pandemien. Denne er basert på den tilgjengelige 
fagkunnskap, og balanserer tiltak med bakgrunn i prioriteringene som er valgt i Norge. Når det gjelder 
det faglige grunnlaget for FHI’s råd og anbefalinger, må rådmannen få vise til informasjon fra FHI. 
 
Kunnskapsnivået styrkes naturlig nok etter hvert som det er mer erfaring, både nasjonalt og 
internasjonalt, og derfor gir FHI mer presise råd nå enn de har gjort tidligere. Rådmannen legger disse til 
grunn, sammen med smittevernrådets lokale vurderinger, som gjøres innenfor FHI’s rammeverk. En 
egen intern arbeidsgruppe følger erfaringer for ulike grupper i samfunnet. Vi vil bruke kommunens 
samlede kunnskap og observasjoner til å utarbeide en risiko- og sårbahetsanalyse på nyåret.  
 
I spørsmålet tas det frem statistikk på smittested. Smittested kategoriseres som følger: 

 Privat husstand 

 Privat arrangement 

 Jobb eller universitet/høyskole 

 Helseinstitusjonsbeboere 

 Barnehage og skole opp til videregående (barn og elever, ikke voksne) 

 Organisert fritidsaktivitet 

 Serveringssteder 

 Reisefølge 

 Annet, f.eks. frisør, treningssenter, butikk, offentlig kommunikasjon osv. 

 Utland 

 Ukjent 
 
Privat husstand brukes ved smitte mellom husstandsmedlemmer, og kan ikke brukes til å vurdere nytten 
rundt regler for sammenkomster i hjemmene.  
Private arrangement inkluderer blant annet møter med familie f.eks. besteforeldre eller utflyttede barn, 
møter mellom venner, og fester. Av disse tre utgjør de to første størstedelen. 
At det er et lavt antall smittede på serveringssteder er forventet, ut i fra de tiltakene som er gjeldende. 
Risikoen ved denne typen drift er knyttet til massesmittehendelser, slik det beskrives godt i 
Folkehelseinstituttets risikovurderinger av covid-19-pandemien.  
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