Spørsmål 95 (2020) fra Tanja Vatnås (FRP): Lokaler til Anonyme Alkoholikere
Til:
Fra:

Rådmannen
Tanja Vatnås (FRP)

Dato:
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Deres ref:

17.06.2020
19/00066-112

Knutepunkt Strømsø har vært i kontakt med kontaktpersonen i Anonyme Alkoholikere og fått kartlagt
følgende behov:
De gjør dette arbeidet på frivillig basis. De har møter for å få med flest mulige til å bli tørrlagt.
I møtene følger de ulike modeller og trinn.
De ønsker ett sted å ha sine møter, og omfanget er som følger: 4 kvelder og 1 helgedag, til sammen 5
dager i uka. Foreningen ønsker å øke og ha tilbud alle dager. Tidspunktene i ukedagene er mellom 18.00
og 21.00. På søndag er det møte på formiddagen. Det er mellom 20 – 30 personer på møtene. Behovet
er stort sier kontaktpersonen. De ønsker å ha mulighet til å koke kaffe, serverer ikke kake etc. AA jobber
for å få på plass en vakttelefon.
Svar
Knutepunkt Strømsø har gjennomgått behovene til AA i Drammen i forhold til lån av møtelokaler.
I dag har de møter på 3 forskjellige steder og ønsker ett sted å ha sine møter. Knutepunkt Strømsø er
under arbeid og utvikling, og mye må på plass før det er helt «oppe og går».





Det er et prosjekt pågående i forhold til nøkkelkort-løsninger på ytterdører. Her er Drammen
eiendom involvert, tilbud under utarbeidelse.
Innvendig jobbes det med ombygging av «dørmiljøer» og heisen, for å begrense tilganger i
bygget
Booking av møterom. Drammen kommune har et system, men det jobbes med å forbedre
systemet.
Profil på utlån/utleie – det er flere interessenter som melder seg til å benytte lokaler på
Møteplassen.

AA er et viktig fellesskap for medlemmene og er absolutt en organisasjon kommunen ønsker å bistå.
Med 20-30 personer på møtene, vil det bety at de må låne det største møterommet, den ene halvdelen
av kafeen, 5 ganger i uka, helst alle dager. Det påvirke utlånsaktiviteten til andre grupper som også
ønsker å komme inn på Strømsø. Knutepunkt Strømsø kan imøtekomme deler av forespørselen fra AA,
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men vil ikke kunne tilby rom for 30 personer alle dager i uka. Utlån av lokaler har usikker oppstartdato
pga. ombygginger/ låssystemer. Målet er å ha på plass praktiske løsninger i september.
Utfordringen med lokaler er også forelagt kultur. Dersom det er mulig for AA og ha møtene flere steder,
kan Drammen kommune imøtekomme AAs behov for lokaler fra høsten av.
Det har dessverre så langt ikke vært mulig å finne ett lokale de kan ha 5 -7 ganger per uke, da det er
stort behov for lokaler i kommunen.
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