
        
      

 
 

  
  

 

  
   

 

  
   

 

    
 

 
 

   
    

 
 

  
 

 

  
   

 

  
   

 

   
 

              
                

             
               

               
     

 

                 
               

              
 

           
            

                 
           

            
         

 

            
              

            
           

             
 

Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 1 
Dato og tidspunkt: 11.november 2021, kl. 17.30 – 20.05 
Sted: Knutepunktet i Mjøndalen, Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen 

Til stede: Ronny Andersen, Gjermund Asplund, Einar Bassøe (utvalgets leder), Per-Vidar Bjerke (lokal 
koordinator), Torill Sæterkvist Hansen, Per Oskar Sandberg og Turid Solberg Thomassen. 

Forfall: Siri Baklid, Leni Halvorsen, Øyvind Hvidtsten, Kjetil Sannan, Fareshta Shaheed, Rian Adam Sadiq 
og Alexandra Solberg. 

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

Sak 19/21 Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 1 

Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 1: 

 Knutepunktet i Mjøndalen 
- rullestolrampe ved inngangen til møteplassen vil bli utbedret slik at møteplassen skal fungere 

godt for alle (sak fra arbeidsmøte i oktober). 

- to arbeidsplasser ved Innbyggertorg er nå på plass og kommunens virksomheter, eller 
nærutvalget, kan nå bruke disse i møter med innbyggere. 

 Møtedatoer 2022 
- oversikt over møtedatoer for hovedmøter i 2022 vil bli sendt ut i løpet av desember 2021. 

 Nytt digitalt verktøy for innbyggermedvirkning 
- kommunen tester nå ut et nytt verktøy for innbyggermedvirkning. 

Sak 20/21 Trafikkforholdene i Drammensveien (oppfølging tidligere behandlet sak) 

Kort beskrivelse: Nærutvalget har i et arbeidsmøte den 10.juni 2021 behandlet en sak vedrørende 
støy og trafikksikkerhet i Drammensveien. Saken ble meldt til utvalget av en innbygger, og det er 
fremmet ønske om 30 km/t fartsgrense, flere fartshumper og «hjertesone» rundt skolene i 
nærheten av Drammensveien (samt også ellers i kommunen). Videre er det pekt på den negative 
helseeffekten som trafikkstøy kan utgjøre, og at dette nå utgjør et problem for innbyggere som 
bor langs Drammensveien. 

Nærutvalget gjorde i møtet i juni et vedtak i saken der de ba lokal koordinator for kommunedelen 
ta kontakt med Drammen kommune og Viken fylkeskommune for å få oversikt over eventuelle nye 
planlagte tiltak på veistrekningen. Nærutvalget uttrykte også at de ønsket å følge opp saken. 

Nye orienteringer i denne saken fra Lokal koordinator for kommunedelen: 
1) Kommunestyret sluttbehandlet Sykkelplan for Drammen kommune den 28.september i år. I 
denne er det angitt et ønsket tiltak der Drammensveien fra området ved Rygg og frem til der 
Hagatjernveien kommer ut skal være sykkelvei med fortau. Sykkeplanen med tilhørende 
vurderingskriterier, og forslag til prioriterte strekninger for investeringer, vil danne grunnlag for 
kommunens innspill til Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Buskerudbyen. 

2) Drammen kommune har gitt innspill til Viken fylkeskommune sitt handlingsprogram for 
samferdsel, og da gitt forslag til større investeringstiltak. Totalt har kommunen foreslått ni større 
investeringstiltak i prioritert rekkefølge. Her er fortau langs nordsiden av Drammensveien, mellom 
Fjerdingen og Munkhaughjørnet, det tredje av ni foreslåtte tiltak (ref. kommunens trafikk-
sikkerhetsplan). I Viken fylkeskommune sitt Handlingsprogram samferdsel 2022 – 2025 så finnes 



              
            

 

                
              

              
 

              
             

 

        
 

              
               

            
            

 

               
            

          
            
      

 

 
 

   
    

 

 
 

  
  

 

    
 

   
 

 

 
  

 

    
 

   
 

       
 

    
      

   
   

 

    
 

  
  

   
 

også tiltaket "v. 2732 Mjøndalen sentrum fortau. Drammensveien fra rundkjøring til fv. 2708 til 
Arbeidergata" i kapittel "14.2 Marginalliste". Dette forslaget er nå på høring. 

3) Lokal koordinator har vært i kontakt med tre beboere langs Drammensveien og ingen av disse 
oppgir å oppleve noen problemer med trafikkstøy. Innbyggeren som har meldt inn saken peker 
imidlertid på at dette kan skyldes at innbyggerne har blitt vant med støyen. 

4) Administrasjonen i kommunen ved virksomheten Samferdsel, vei og park stiller gjerne på et 
møte i nærutvalget for å orientere om medvirknings- og innspillsmuligheter i veisaker. 

De nye orienteringene i saken ble diskutert. 

Vedtak: Nærutvalget ber lokal koordinator i kommunedelen om å fremme et ønske om støymåling 
hos et antall innbyggere langs Drammensveien. Dette for å få avklart nivået på trafikkstøy. Ønsket 
rettes til administrasjonen i Drammen kommune og Viken Fylkeskommune. Lokal koordinator bes 
også ta opp skiltingen ved Wildenveysplass, samt en konkret skiltplassering (30 km/t). 

Nærutvalget takker ja til en orientering fra Drammen kommune ved Samferdsel, vei og park når 
det gjelder medvirknings- og innspillsmuligheter i veisaker. Denne orienteringen ønskes gitt med 
utgangspunkt i trafikksikkerhets- og støyforhold ved Drammensveien. Turid Solberg Thomassen 
løfter videre spørsmålet om «Hjertesone» rundt kommunens grunnskoler, og kommer tilbake til 
dette i neste møte i nærutvalget. 

Sak 21/21 Orientering om ordførerens besøk i kommunedelen den 10.november 2021 

Kort beskrivelse: Ordføreren besøkte kommunedelen, og nærutvalget, den 10. november. Siri 
Baklid, Einar Bassøe og Per Oskar Sandberg representerte nærutvalget under besøket. 

Noen saker som ble tatt opp og diskutert under besøket: trafikkforhold (trafikksikkerhet/-støy), 
utviklingsområder på Steinberg, vern av våtmarksområder og artsmangfold, tilskudd og utleie til 
lag og foreninger, nærutvalgsordningen og viktigheten av bred involvering av innbyggere i saker 
som berører kommunedelen. 

Vedtak: Intet vedtak. 

Sak 22/21 Årsrapport og evaluering 2021 

Kort beskrivelse: Innbyggerne i nærutvalget har tidligere i år besvart et spørreskjema der de har 
evaluert nærutvalgsordningen, mens politikerne har deltatt på en samling der temaet var 
underveisevaluering av nærutvalgene. Dette danner grunnlaget for en årsrapport og evaluering 
som skal utarbeides i første kvartal 2022. 

Det ble diskutert noen elementer som kan tenkes med i en årsrapport/evaluering. 

Vedtak: Nærutvalget kommer tilbake til saken i januar 2022. 

Sak 23/21 Notat; handlings- og økonomiplanen 2022 - 2025 

Kort beskrivelse: I et møte den 8.november 2021 fikk nærutvalgene presentert rådmannens 
forslag til Handlings- og økonomiplan for perioden 2022-2025. Som en oppfølging av dette møtet 
har nærutvalgene fått mulighet til å fortelle hva de har hatt størst fokus på i 2021, og hva det er 
viktig at politikerne kjenner til før de skal behandle forslaget til handlings- og økonomiplan. 

Nærutvalget ønsker å benytte muligheten, og diskuterte innholdet i notatet. 

Vedtak: Nærutvalget ber lokal koordinator utarbeide et utkast som sendes til samtlige medlemmer 
av utvalget. Saker som i notatet ønskes nevnt som viktige er: sikre og trygge skoleveier, 
vedlikehold og sikring av lekeplasser, trivselsmessige gode parker, god og næringsrik mat for 



 
 

 

 

   
 
 

    
 

   
   

 

   
 

 
  

 
 

 

  
 

   
 

 
 

  

 

  
    

 
   

 

 
   

  
 

-----

hjemmeboende, lavterskel fritidsaktiviteter for barn, anleggssituasjonen i kommunedelen 
(idrettsanlegg) og ønske om en egen lokal koordinator på heltid i kommunedelen. 

Sak 24/21 Valg av lokal vinner av Frivillighetsprisen 

Kort beskrivelse: Nærutvalget har fått i oppgave å kåre en lokal vinner av Frivillighetsprisen; en 
vinner av Frivillighetsprisen i kommunedel 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen). 

Oversikt over de nominerte: 
Trine-Annette Killingstad og Hege Kylland 
Øivind Erikssøn 
Ruben Broz 
Jarle Gommerud, Nor 92 Innebandy 
Den Vietnamesiske foreningen i Nedre Eiker 

Vinneren går videre til en finale der det skal kåres en vinner av Frivillighetsprisen i Drammen 
kommune. Utdeling av Frivillighetsprisen skjer søndag 5.desember, som også er Frivillighetens dag. 

Vedtak: Etter avstemning i nærutvalget ble det kåret en vinner av Frivillighetsprisen i kommune-
del 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen). Vinneren offentliggjøres senere. 

Sak 25/21 Eventuelt 

 Oppfølging Gjestebud 
Nærutvalget diskuterte hvordan innbyggernes innspill til kommuneplanens samfunnsdel, og 
innspill ved tidligere avholdte dialogmøter i kommunedelen, kan synliggjøres. Nærutvalget er 
spesielt opptatt av hva innspillene har ført til. 

Vedtak: Nærutvalget ønsker å invitere til et åpent møte på Samfunnshuset i løpet av januar 2022. 
Tema for møtet blir innbyggernes innspill i tidligere medvirkningsprosesser. Innbyggere som i 2021 
deltok på medvirkningsaktiviteten Gjestebud inviteres spesielt til å delta. 


