
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 1  
 

Dato og tidspunkt: 23.august 2021, klokken 17.30 – 19.01 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 

 

Til stede: Ronny Andersen, Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Einar Bassøe (leder av nærutvalget), Leni 
Stokkenes Halvorsen, Torill Sæterkvist Hansen, Øyvind Hvidsten, Per Oskar Sandberg, Kjetil Strandbråten 
Sannan, Alexandra Solberg, Turid Solberg Thomassen og Tor Tveter. 
 

Forfall: Siri Baklid, Rian Adam Sadiq og Fareshta Shaheed.   
 

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

  Sak 16/21 Orienteringer fra lokal koordinator 
 

Kort beskrivelse:  
 

Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 1: 
- Gjermund Asplund har permisjon fra nærutvalget til november 2021 
- Dato for ordførerens besøk i kommunedelen blir avklart i løpet av august/september 
- Neste møte i nærutvalget gjennomføres på Mjøndalen gamle rådhus (Gamle Rådhusgata 2) 
- Nærutvalgene har nå fått egen e-postadresse: naerutvalg@drammen.kommune.no 
 

Vedtak: Det avholdes et arbeidsmøte i nærutvalget den 14.september, kl. 17.30. På sakslisten vil stå en 
gjennomgang av alle saker som har vært behandlet i nærutvalget så langt i 2021.  

 

  Sak 17/21 Midtveisevaluering av nærutvalgsordningen – refleksjoner og diskusjon 
 

Kort beskrivelse:  
Innbyggerrepresentantene i nærutvalgene har tidligere i år besvart en spørreundersøkelse om hva som 
fungerer godt med nærutvalgsordningen, hva som oppleves som utfordrende og hva som kan bidra til å 
gjøre ordningen enda bedre. Den 19.august ble det så holdt en samling der politikerne i nærutvalgene, 
sammen med nærutvalgslederne, delte erfaringer fra de første seks måneders drift. Her deltok også 
ordføreren i kommunen, rådmannen og leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet. 
 

Leder av nærutvalget, Einar Bassøe, ga en kort orientering om midtveisevalueringen. Etter orienteringen 
ble det kort diskutert hvordan politikernes rolle i nærutvalget skal forståes og hvordan nærutvalget kan 
bli mer synlig for kommunedelens innbyggere.  
 

Nærutvalget har tidligere diskutert muligheten for å opprette en egen facebookside eller -gruppe, og 
utvalget vil arbeide videre med denne muligheten. Torill Sæterkvist Hansen har sagt seg villig til å hjelpe 
til, mens Per Oskar Sandberg har sagt seg villig til å være en av sidens eller gruppens 2-3 administratorer.  
 
Vedtak: Det etableres en egen facebookside eller -gruppe for nærutvalget.  
 
 

  Sak 18/21 Eventuelt 
 

Kort beskrivelse:  
 

Benker/bord på Wildenveys plass (Wildenveysparken) 
Fra innbyggere i kommunedelen er det meldt inn et ønske om andre/flere benker og bord på Wildenveys 
plass. Dagens løsninger oppleves ikke å være tilpasset eldre, og heller ikke godt nok universelt utformet.  
 

Vedtak: Det tas kontakt med Portåsens venner for å avklare om dette kan være et aktuelt prosjekt for 
dem. Leni Stokkenes Halvorsen og/eller Einar Bassøe sjekker ut dette. Lokal koordinator for kommune-
delen bringer saken videre til administrasjonen i kommunen.  
 
Skoleveien Åsen – Veiavangen ungdomsskole 
Både nærutvalget og lokal koordinator for kommunedelen har nylig mottatt henvendelser om skoleveien 
Åsen - Veiavangen ungdomsskole. Saken gjelder trafikksikkerheten på denne strekningen, og spesielt 
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trafikkforholdene i Hagatjernveien. Det er fremmet ønske om gratis skoleskyss for alle elever som bruker 
denne skoleveien, også for de som bor nærmere skolen enn fire kilometer. Elever som bor lengre fra 
skolen enn fire kilometer har gratis skoleskyss grunnet lang skolevei.  
 

I nærutvalgets diskusjon ble det spesielt nevnt bekymringer for forholdene i krysset Hagatjernveien – 
Sagaveien, dårlig sikt ved stikkveier som kommer ut i Hagatjernveien og forventet økt anleggstrafikk i 
Åsen. Det ble også pekt på at busstilbudet til Åsen samsvarer noe dårlig med skoletidene på Veiavangen 
ungdomsskole.  
 

Vedtak: Turid Solberg Thomassen tar i sakens anledning kontakt med Sara Tellefsen i Hovedutvalget for 
oppvekst og utdanning. Nærutvalget ber også lokal koordinator om å undersøke saken nærmere for 
deretter komme tilbake til nærutvalget med en orientering om saken.   
 
Orientering fra ungdommenes representant i nærutvalget – Alexandra Solberg 
Alexandra Solberg, ungdommenes representant i nærutvalget, har vært i kontakt med Veiavangen 
ungdomsskole og vil i løpet av høsten bli invitert til skolen, og til klassene, for å fortelle om nærutvalget. 

 
 


