
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 1  
 

Dato og tidspunkt: 6.mai 2021, klokken 17.30 – 19.04 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 

 

Til stede: Ronny Andersen, Gjermund Asplund, Siri A. Baklid, Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Einar 
Bassøe, Leni Stokkenes Halvorsen, Torill Sæterkvist Hansen, Per Oskar Sandberg, Kjetil Strandbråten 
Sannan, Fareshta Shaheed, Alexandra Solberg, Turid Solberg Thomassen og Tor Tveter. 
 

Forfall: Rian Adam Sadiq  
 

Møteleder: Einar Bassøe (leder av nærutvalget) 
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator for kommunedel 1 
 
 

  Sak 08/21 Samarbeidsavtale 
 

Kort beskrivelse: Samarbeidsavtalen for Nærutvalget har fire hovedpunkter: formål, prioriterte oppgaver 
og satsningsområder, arbeidsform og nærutvalgets sammensetning. De fire hovedpunktenes innhold ble 
diskutert i møtet, og det kom til enighet når det gjelder avtalens ordlyd. 
 
Under nærutvalgets diskusjon kom det opp flere tanker og idèer om hvordan nærutvalgets kan holde 
kontakten med kommunedelens innbyggere og få innspill.  
 
Vedtak: Samarbeidsavtalen ble vedtatt, og avtalen følger som vedlegg til referatet.  

 

  Sak 09/21 Kommuneplanens samfunnsdel  
 

Kort beskrivelse: Nærutvalgene er blitt oppfordret til å skape engasjement og tilrettelegge for dialog om 
kommuneplanens samfunnsdel i den enkelte kommunedel. Hvordan kan dette gjøres i kommunedel 1?  
 
Lokal koordinator for kommunedelen orienterte om de to medvirkningsperiodene knyttet til arbeidet 
med ny kommuneplan. Medvirkningsperiode 1 er nå gjennomført, mens medvirkningsperiode 2 er fra 
14.juni til 5.september 2021. Målet er å få innspill til planforslaget. Det vil bli holdt gjestebud og dialog-
møte slik det også ble gjort i medvirkningsperiode 1. Kommuneplanens samfunnsdel vil bli politisk 
behandlet i juni og i oktober 2021.  
 
Det ble fremmet et ønske om at det i et arbeidsmøte for nærutvalget blir gitt en nærmere orientering 
om kommuneplanens samfunnsdel, og at det gjøres før utvalget tar stilling til den gitte oppfordringen.  
 
Under utvalgets diskusjon ble det også gitt informasjon om at det nå arbeides med nærutvalgets side på 
kommunens nettsted slik at referater, saklister og informasjon om nærutvalgets arbeid kan deles her.  
 
Vedtak: Det settes opp et eget arbeidsmøte hvor lokal koordinator informerer om kommuneplanens 
samfunnsdel (om planens ulike deler og om planprosessen). Deretter vil nærutvalget diskutere hvordan 
det i medvirkningsperiode 2 kan skapes engasjement og tilrettelegges for dialog om kommuneplanen.   
 
 

  Sak 10/21 Turnloftet i Mjøndalen 
 

Kort beskrivelse: Saken er meldt til nærutvalget av en innbygger, og det spørres om status når det gjelder 
det såkalte Turnloftet (Ryghgata 2, i Mjøndalen). Det har nå vært stengt en tid og dette henger sammen 
med hvilket formål lokalene er regulert til og krav til brannsikring.  
 
Lokal koordinator har vært i kontakt med Lill-Hege Leireng, leder av MIF-turn og Jorunn Staavi Larsen, 
kommunalsjef for Kultur og frivillighet. Det er nå innvilget en midlertidig brukstillatelse for Turnloftet for 
to år. Det har krevet betydelig innsats og store ressurser fra idrettslagets side. Kostnaden for flere brann-
dører, merking, skilting, sklisikring, branntrapper, med mer er oppgitt til å være rundt 500 000 kroner. 
MIF-turn håper at branntrappene vil være på plass den 15.mai og at det da kan søkes om ferdigattest. 
Aktiviteten kan da starte opp igjen i juni. I hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet kommer det den 
2.juni opp en sak om mulig støtte til idrettslaget.  
 
 



 

Når det gjelder fremtiden til MIF-turn så finnes det planer for en ny basishall på Vassenga. En basishall 
kan da brukes til grunntrening for en rekke idretter (ikke bare for turn). Men, her har Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) hatt innvendinger som handler om flomsikringstiltak. Om basishallen ikke står 
klar i løpet av de neste to årene så vil idrettslaget måtte fremme en ny søknad om midlertidig bruks-
tillatelse for Turnloftet i Ryghgata 2.  
 
Det ble i nærutvalget diskutert hvem som har ansvaret for brannsikringstiltak og hva som er gårdeiers 
ansvar og leietakers ansvar i den forbindelse. Dette kom opp ettersom MIF-turn leier lokalene.  
 
Tor Tveter poengterte at politikerne i tidligere Nedre Eiker kommune har gitt dispensasjon slik at lokalet 
kan brukes til det formålet det brukes til nå. Det ble videre pekt på at MIF-turn leier lokalet til en rimelig 
pris, og at gårdeier har vært velvillig når det gjelder det å få det branntekniske på plass.  
 
Vedtak: Intet vedtak.  

 

  Sak 11/21 Parkeringsplassen ved MIF-hytta (Vikseterveien)  
 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av en innbygger. Parkeringsplassen ved MIF-hytta er lagt ut for salg, 
og det er fremmet et ønske om at den kjøpes av Drammen kommune for å sikre innbyggerne tilgang til 
turområdet her.  
 
Lokal koordinator har i denne saken vært i kontakt med Vegar Aakre i Drammen eiendom KF (som 
forvalter og vedlikeholder kommunens bygningsmasse). Parkeringsplassen ved MIF-hytta er lagt ut for 
salg sammen med en tilhørende skogseiendom. Kommunen er i dialog med eier av de to eiendommene, 
og opplever at dialogen er god. Kommunen får nå en takst på skogseiendommen, og det er avtalt et 
møte i neste uke (i uke 19). Det handler nå om å finne ut av hva som er rett pris.   
 
Vedtak: Intet vedtak. 
 

  Sak 12/21 Isbane ved Åsen skole 
 

Kort beskrivelse: Rektor ved Åsen skole, Eva Solberg, har meldt denne saken til nærutvalget via en av 
utvalgets medlemmer. Tidligere har håndballbanen ved Åsen skole blitt vannet og tatt i bruk som skøyte-
/isbane om vinteren. Banen har også blitt brøytet. Inneværende vinter har banen imidlertid hverken blitt 
islagt eller brøytet.  
 
Lokal koordinator for kommunedelen orienterte om forholdet mellom de store idrettsanleggene og det 
som er nærmiljøanlegg i tilknytning til bolig- og oppholdsområder. De store anleggene i kommunen 
prioriteres, og det er også relativt mange store isbaner i kommunen. Små isbaner er allikevel mulig å 
anlegge og kommunen er behjelpelig. Men, disse driftes normalt av lokale initiativtakere. Når det gjelder 
akkurat denne aktuelle banen så vil lokal koordinator ta initiativ til et samskapningsprosjekt med mål om 
å få samlet de gode kreftene i kommunedelen og få islagt banen den kommende vinteren.  
 
I nærutvalgets diskusjon kom det opp et spørsmål om små isbaner også andre steder, og det er i en 
annen kommunedel blitt laget en ny mindre isbane. Men, driftet da av lokale ildsjeler. Når det gjelder 
den aktuelle banen så ble det foreslått en rekke samarbeidspartnere. Blant annet ble Vikåsen IL nevnt.  
 
Vedtak: Intet vedtak.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sak 13/21 Lokalt holdningsskapende arbeid 
 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av nærutvalgets medlem Fareshta Shaheed, og med et ønske om en 
åpen diskusjon med utgangspunkt i det som skjedde i Drammen sentrum ved en politisk markering den 
10.april 2021. Hva kan gjøres for at det samme, opptøyer i sentrum, ikke skal kunne skje en gang til?  
 
I diskusjonen i nærutvalget så ble det vist til at markeringen som fant sted den 10.april provoserte og 
opprørte mange. Opptøyene i forbindelse med markeringen gjorde at innbyggere ble redde, og det var 
også mange barn og unge til stede. Dagen er av flere blitt beskrevet som en trist dag for Drammen. 
 
Det ble fremholdt at det å bygge et godt samfunn er noe som gjøres gjennom å vise hverandre toleranse, 
respekt og tillit. Videre at egne fordommer overvinnes gjennom dialog, og det å lære av hverandre. 



------ 

Selv om det kan være en krevende prosess. Det ble pekt på at saken også handler om ytringsfrihet, og 
om hvordan den enkelte og samfunnet forholder seg til ytterliggående ytringer. Det ble vist til eksempler 
på fredelige motmarkeringer i andre kommuner.  
 
Det ble diskutert om denne saken hører hjemme i nærutvalget. Det ble pekt på at holdningsskapende 
arbeid starter i det små, og videre at innbyggerne i kommunedelen ønsker å gi kommunen og dens 
politikere innspill på hva som skal til for å redusere eller helt unngå denne typen uønskede hendelser. 
Det ble fremholdt at dette ikke gjelder en og en, eller en og en gruppe, men er noe som berører alle som 
bor i kommunen og dermed også er en sak som det absolutt bør snakkes om i nærutvalget. 
  
Det ble fremmet et forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som arbeider videre med saken. De 
innspillene som kommer frem gjennom nærutvalgets behandling av saken vil politikerne deretter kunne 
ta med tilbake til kommunestyret. Det ble også foreslått å gjennomføre en eller flere temakvelder/ 
diskusjonskvelder med dette temaet på agendaen.   
 
Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som arbeider videre med saken. Arbeidsgruppen består av Siri 
Baklid, Einar Bassøe og Fareshta Shaheed, og de bes presentere noen punkter på neste arbeidsmøte i 
utvalget. Saken tas også opp i utvalgets neste hovedmøte (i august).  
 

  Sak 14/21 Stikkveier og ansvarsforhold 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av nærutvalgets medlem Per Oskar Sandberg, og gjelder ansvars-
forholdet knyttet til vedlikehold og brøyting av stikkveier. Dette er da veier som ikke er kommunale, og 
som derfor ikke vedlikeholdes og/eller brøytes av kommunen. Vegloven angir veglag som en mulighet for 
å administrere driften av slike privat veier. Men, dette kan være vanskelig å få organisert. Konsekvensen 
kan da bli at veier ikke blir vedlikehold og forfaller.  
 
Vedtak: Saken tas opp både i de neste arbeidsmøtene i nærutvalget, og i utvalgets neste hovedmøte.  

  Sak 15/21 Eventuelt 
 
 

Neste arbeidsmøte i nærutvalget: torsdag 10.juni, kl. 17.30. Lokal koordinator sender ut innkalling.  
 
Rammer for bruk av tid: Det ble stilt spørsmål om forventninger til medlemmene av nærutvalget sin 
bruk av tid. Utvalgets leder Einar Bassøe svarte opp spørsmålet. Når det gjelder det enkelte møte i 
utvalget så etterstrebes det at sakslisten ikke blir på mer enn 5-7 saker. Det legges også opp til at det 
enkelte møte ikke får en varighet utover 1 og ½ time.  
 
Gjestebud: Mange av kommunens innbyggere har i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel 
deltatt i medvirkningsaktiviteten Gjestebud, og det ble stilt spørsmål om synliggjøring av hvordan 
innspillene er blitt brukt. Spørsmålet tas opp igjen i det arbeidsmøtet som skal omhandle samfunnsdelen 
av kommuneplanen (avholdes den 10.juni).   
 


