
     
      

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

      
 

   
  

 

 

  
 

             
 

         

      
            

              
               

 

          
              

                 
               

                
              

     
 

           
               

               
                   

 

      
               

 

 

 
 

Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 1 
Dato og tidspunkt: 11.januar 2022, kl. 17.30 – 20.47 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 

Innbyggerrepresentanter tilstede: 
Ronny Andersen 
Gjermund Asplund 
Siri Baklid 
Einar Bassøe (Leder av nærutvalget) 
Torill Sæterkvist Hansen 
Per Oskar Sandberg 
Alexandra Solberg 

Politikerrepresentanter tilstede: 
Turid Solberg Thomassen 
Leni Halvorsen 
Kjetil Strandbråten Sannan 
Øyvind Hvidtsten 

Øvrige tilstede: 
Per-Vidar Bjerke, Lokal koordinator for kommunedel 5, Drammen kommune 
Mads Hilden, leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet 
Marita Weierud Kvaale, Utbygging og infrastruktur Drammen kommune, prosjektutvikling, avd.leder 

Forfall: Fareshta Shaheed (innbyggerrepresentant) og Rian Adam Sadiq (innbyggerrepresentant) 

Møteleder: Einar Bassøe (leder av nærutvalget) 
Referent: Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator i kommunedelen) 

Sak 1/22 Orienteringer fra lokal koordinator 

Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen). 

Saker nærutvalget har arbeidet med siden forrige hovedmøte: 

 Frivillighetsprisen 2021 for kommunedel 1 
Nærutvalget har kåret en vinner av Frivillighetsprisen 2021 for kommunedel 1 (Mjøndalen, 
Åsen, Steinberg og Ytterkollen). Vinneren ble Spennende ferie og fritid, Røde Kors. Den lokale 
vinneren ble senere også kåret som vinner av Frivillighetsprisen 2021 i Drammen kommune. 

 Innspill til handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 
Nærutvalget har gitt innspill til handlings- og økonomiplan 2022-2025. Utvalget har i sitt innspill 
spesielt pekt på at det må opprettholdes et godt fritids- og aktivitetstilbud lokalt, og at det også 
innebærer etablering og vedlikehold av små ballsletter og isflater. Behovet for en ny hall i 
kommunedelen, for turn og trening av basisferdigheter, er trukket frem. I tillegg er det pekt på 
at arbeidet med trafikksikkerhetstiltak ved skoleveier må prioriteres og at det bør vurderes å 
etablere «Hjertesoner» rundt alle skoler. 

Videre har nærutvalget fremhevet at kommunedelens Knutepunkt må videreutvikles, at hver 
kommunedel bør ha en lokal koordinator på fulltid, at hjemmeboende må kunne kjøpe og få 
levert sunn og næringsrik mat fra kommunen, at uteplasser må utformes med tanke på trivsel 
og være tilrettelagt for alle, og at gater, torg, parker og møteplasser må holdes i god stand. 

 Innspill til utvalgssak 0078/21 Barnehagestruktur 
Nærutvalget har gitt innspill i saken om barnehagestrukturen i Drammen, og her er det spesielt 



 

             
                 

             
 

           
                  

             
               
              

 

        
 

      
                

                 
      

 

    
             

          
 

    
 

   
             

     
 

    
                       
                 
                     
                  
 

      
 

    
  

 

 
  

 
  

 

 

   
 

   
   

   
 

       
 

 
 

    
 

   
     

  
   

 
   

 
 
 
 

prinsippet om at kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg, og kriterier 
for tildeling av barnehageplass det er gitt innspill på. I tillegg har nærutvalget vist til at kort 
tidsfrist gjorde det vanskelig for utvalget å komme med et godt, gjennomdiskutert innspill. 

 Innspill til «Drammen på langs – fra Steinberg til Berger 
«Drammen på langs – fra Steinberg til Berger» skal være en markering i form av en festival som 
viser frem kultur-, idretts- og friluftslivstilbudet i hele den nye storkommunen. Nærutvalget har 
gitt innspill på lokale aktører som kan tenkes å ville arrangere aktiviteter under festivalen, og 
gitt forslag på en person i lokalmiljøet som kommunens prosjektleder kan samarbeide med. 

 Henvendelser, brev og notater til Nærutvalget: 

Sak om skolestrukturen i Drammen kommune: 
Nærutvalget er varslet om at det i hovedutvalget for oppvekst og utdanning vil komme opp en 
sak om skolestrukturen i kommunen i løpet av våren 2022. Nærutvalget vil da få mulighet til å 
komme med innspill til saken. 

 Årsevaluering/-rapport for nærutvalget 
Det skal i løpet av første kvartal 2022 utarbeides en årsevaluering/-rapport for 2021. 
Nærutvalget vil få tilsendt et utkast for videre bearbeidelse. 

 Andre orienteringer: 

Markedsførings- og PR-materiell 
Nærutvalget kan nå bestille materiell som plakater, brosjyrer, roll-ups, med mer. Bestilling skjer 
gjennom lokal koordinator i kommunedelen. 

 Brannstasjonen i Mjøndalen 
Nærutvalget i kommunedel 2 (Krokstadelva og Stenseth) har oppe en sak som handler om 
Brannstasjonen i Mjøndalen. Utgangspunktet er at innbyggere i denne kommunedelen er 
bekymret for konsekvenser av eventuell flytting til området ved Loesmoen. Lokal koordinator 
følger opp og orientere om hva som skjer i denne saken videre. 

Sak 2/22 Møtedatoer, nærutvalgets arbeidsform i 2022 og samarbeidsavtalens ordlyd 

Kort beskrivelse: Nærutvalget diskuterte utvalgets samarbeidsavtale og arbeidsform. Samt vedtok 
møtedatoer for 2022. 

Vedtak: Nærutvalgets hovedmøter vil bli holdt på Knutepunktet i Mjøndalen, dersom ikke 
hensynet til smittevern tilsier at møtene må holdes digitalt. Arbeidsmøter avtales fortløpende, og 
holdes etter behov. Nærutvalgets samarbeidsavtale endres ikke. De tre neste hovedmøtene i 
nærutvalget holdes 3.mai, 24.august og 2.november. 

Sak 3/22 Planlegging folkemøte i 1.kvartal 2022 

Kort beskrivelse: Nærutvalget har tidligere vedtatt å gjennomføre et åpent møte, et folkemøte, 
med utgangspunkt i de innspillene som er gitt fra kommunedelens innbyggere i forbindelse med 
kommunesammenslåingen og i arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen. 

Vedtak: Nærutvalget ser nå dette i sammenheng med arbeidet med temaplaner (Se sak 6/22). 

Sak 4/22 Utbyggingen i Åsen og ny Hagatjernvei 

Kort beskrivelse: Marita Weiereud Kvaale fra virksomhet Utbygging og infrastruktur i Drammen 
kommune holdt en orientering om den planlagte utbyggingen i Åsen og ny adkomstvei. Det ble 
orientert om utbyggingsavtalen og -felt, status for reguleringsplaner og fremdriftsplan for 
arbeidene med vann og avløp. Totalt kan det bygges ca. 550 nye boliger, og det er ni utbyggings-
felt/områder som omfattes av den aktuelle utbyggingsavtalen. Når det gjelder fremdrift for vei-
anlegget så vil kommunen igangsette detaljprosjektering av det som er del 1, og grunnerverv i 



 

  
 

    
 

 

      

 

    
    

  
    

    
    

 
 

 
    

  
 

  
 

 
 

 
    

 
 

  
 

  
    

 
  

  
 

  
 

   
  

   
   

 
 

 
 

   
 

      
       

 
     

 

   
   

     
  

   

2022. Når de første fem feltene er regulert vil faktisk opparbeidelse av del 1 igangsettes. 

Vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak i saken, men nærutvalget takket for orienteringen. 

Sak 5/22 Veiavangen ungdomsskole – behov for oppgradering av skolen 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av nærutvalgets medlem Gjermund Asplund, og handler om 
forholdene ved Veiavangen ungdomsskole. Både FAU-leder og elevrådsleder ved skolen har nylig 
skrevet leserinnlegg i Drammens tidende der de beskriver en rekke feil og mangler ved skolens 
lokaler, og peker på at elever og ansatte ved skolen ikke har et tilfredsstillende arbeidsmiljø. 
Det er også vist til en teknisk rapport fra Drammen eiendom KF der skolen har fått tilstandsgrad 2 
– ikke tilfredsstillende. Videre er det vist til at skolen ikke er ferdig. Byggetrinn 1 stod ferdig i 2012, 
men byggetrinn 2 er blitt utsatt en rekke ganger. 

Ungdommens representant i nærutvalget, Alexandra Solberg, kjenner som elev skolen godt og 
orienterte nærutvalget om hverdagen på skolen. Det mangler tilfredsstillende undervisningsrom 
for flere fag, og det er rom som fremdeles er stengt etter flomskader i 2012. 

I den påfølgende diskusjonen i nærutvalget så ble det diskutert hva som kan sikre at de folkevalgte 
prioriterer den nødvendige oppgraderingen av skolen. Det ble pekt på at dette har vært en sak i 
mange år, og at skolens tilstand nå gjør det vanskelige å levere etter de nye læreplanene. Det ble 
diskutert hvordan en oppgradering av skolen kan finansieres, og i diskusjonen ble det nevnt både 
aksjeutbytte, økte skatteinntekter og tilførsel av «friske» midler. Politikerne i nærutvalget gjorde 
rede for hvordan de ser på spørsmålet om prioritering av Veiavangen ungdomsskole, og ble bedt 
om å ta med seg signalene inn til sine respektive partier. 

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Siri Baklid, Einar Bassøe (deltar i arbeids-
gruppen frem til han går av som leder av utvalget i mai) og Alexandra Solberg. Arbeidsgruppen får i 
oppgave å planlegge gjennomføringen av et arrangement, et folkemøte, om Veiavangen ungdoms-
skole. Formålet med arrangementet er dels å få en orientering om tilstanden til skolen i dag og 
fremtidsplaner for skolen, og dels å påvirke beslutningstakerne (politikerne) slik at oppgradering/ 
ferdigstillelse av skolen kan skje tidligere enn det som nå er planlagt. Rektor ved Veiavangen 
ungdomsskole og leder av FAU kontaktes, og inviteres inn i planleggingen. Lokal koordinator for 
kommunedelen bes bistå arbeidsgruppen i deres arbeid. 

Sak 6/22 Temaplaner 

Kort beskrivelse: Leder av Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden, orienterte 
nærutvalget om arbeidet med temaplaner for kvalitet og innhold for oppvekst og læringsløp, for 
tekniske tjenester, i kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet, og i helse, sosial 
og omsorgstjenestene. Flere temaplaner vil komme senere. Eksempelvis vil det senere i å komme 
en egen temaplan for området idrett. 

Administrasjonen i kommunen arbeider nå med utkast til de fire nevnte planene, deretter skal 
politikerne arbeide med disse i flere arbeidsverksteder. Tidligere gitte innspill til ny samfunnsdel av 
kommuneplanen blir tatt med inn i dette arbeidet. Forslagene til temaplaner skal så ut på høring, 
og det er ønsket at nærutvalgene bidrar til innbyggermedvirkningen i form av innspillsmøter ute i 
kommunedelene. Det enkelte nærutvalg velger selv velge hvilke(t) område(r) de ønsker å fokusere 
på, men det er et ønske om en bred medvirkning der ulike metoder blir tatt i bruk. Politikerne 
ønsker å være med ut og høre, og både politikere og administrasjonen i kommunen vil kunne bidra 
med korte orienteringer i medvirkningsaktivitetene. 

Nærutvalget takket for orienteringen, og det fulgte deretter en kort diskusjon om hensikten med 
medvirkningen og om hvordan det sikres at medvirkningen blir reell. Det ble i diskusjonen vist til at 
innspill bør være konkrete når det gjelder satsninger og tiltak, og gjenspeile hva som ønskes 
prioritert. Når bestemte satsninger eller tiltak ønskes, så betyr det også at noe må velges bort. 
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Vedtak: Når nærutvalget får tilsendt utkastene til temaplaner så vil utvalget velge hvilke(t) 
område(r) de vil ha fokus på, og planlegge gjennomføringen av en medvirkningsaktivitet lokalt i 
kommunedelen. Dette sees i sammenheng med «Sak 3/22 Planlegging folkemøte i 1.kvartal 2022». 

Sak 7/22 Eventuelt 

 Forespørsel om samarbeid – aksjon mot uønskede plantearter 
Nærutvalget i kommunedel 2 (Krokstadelva og Stenseth) ønsker å samarbeide med kommunen 
om en aksjon mot uønskede plantearter. Det er ønsket en større aksjon hvor det både 
informeres om hvilke plantearter som er uønsket, gis veiledning i hvordan bekjempning skal 
skje, og også gjennomføres en bekjempning. Det ønskes også et samarbeid med nærutvalget i 
kommunedel 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen) ettersom det eksempelvis er stor 
forekomst av arten Kanadagullris i området rundt Mile. 

Vedtak: Nærutvalget ønsker å delta i et samarbeid med nærutvalget i kommunedel 2 og 
kommunen når det gjelder bekjempelse av uønskede plantearter. 

 Einar Bassøe trekker seg som leder av nærutvalget 
Leder av nærutvalget, Einar Bassøe, orienterte utvalget om at han ønsker å trekke seg som 
leder. Han sitter som leder av utvalget frem til neste hovedmøte, i mai 2022, og det må da 
velges en nye leder. 




