
Referat fra fast møte 3 med nærutvalget i kommunedel 10               

Dato og tidspunkt: 31.08.2022 kl. 19.00 

Sted: teams 

 

 

Til stede 
 

Innbyggere: Linda Stefanussen, Aleksander Schi, Randi Magnhild Soltvedt, Linett Steen Strømnes, 
Mari Tandberg, Ingjerd Faret 

Folkevalgte: Andreas Muri 
 
Sekretær: Thea Stokke 
Frafall: Svenn Oddli, Roger Thomas Volden, Ole Lønseth 
 

Referat godkjent av leder Linett Steen Strømnes 

Referent Thea Stokke 

Neste møte holdes: 09.09.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sak 9/22 Informasjon fra virksomhet kultur, idrett og arena  

Kort beskrivelse: 

Informasjon fra virksomhet kultur, idrett og arena 
Virksomhetsleder og avdelingsleder kommer for å informere om tilbud i Svelvik 
Informasjon om tjenester man leverer til Svelviksamfunnet. 
Kunst og kulturarv og anlegg, idrett og natur. 
Presentasjon blir oversendt til nærutvalget. 
 

Oppgaver fordelt 

Sak 10/22 Samarbeid med knutepunkt, befaring. Tidligere sak 1/22 

Kort beskrivelse:  

Kort om befaring og møte med knutepunkt Svelvik 



Befaring med ansatte fra knutepunktet. Nærutvalget tok turen ned til Sentrum, med fokus på hvorfor 

sentrumsnære tilbud er så viktig.   

Nærutvalget ønsker å invitere inn Anette Stenseng, ny leder for innbyggertorg inn på neste møte. 

 

Oppgaver fordelt 

Sekretær tar kontakt med innbyggertorg. 

 

Sak 11/22 Temaplanarbeid tidligere sak 2/22 

Kort beskrivelse:  

Kort informasjon om medvirkning på frivilligbørs våren 2022 
Var en veldig fin kveld og opplevde å møte mange. Det kom mange gode innspill til temaplan. Det ble 
laget mange avtaler også. 
 
Fikk informert og gjøre seg kjent på kvelden. 
 

Sak 12/22 Koordinator informerer 

Kort beskrivelse. 

Koordinator informerer. 
  
Digitalt medvirknings verktøy Decidim.  
Drammen kommune (smartbyene.no) 
Avventer at avtaleverket skal være på plass og mulighet for å gi tilgang til alle. Nærutvalget ønsker å 
teste ut dette. 
  

  
Revurdering av nærutvalgets reglementet 
Kommunestyret vedtok før sommeren at reglementet skulle revideres. Det er nå laget et forslag til 
et revidert reglement på bakgrunn av tilbakemeldinger gitt fra nærutvalgene. Reglementet skal 
behandles av kommunestyret 20 september. 
  
Samarbeidsavtale 2022 
Samarbeidsavtalen skal skrives og det anbefales at det fylles ut prioriterte saker og oppgavetildeling, 
der det er spesifisert hvem i nærutvalget som har ansvar for hva.  
  
Det skal lages en årlig samarbeidsavtale (jf. reglement) om hvilke saker innbyggerne vil prioritere å 
engasjere seg i, samt avklare forventninger om arbeidsform og hvem som gjør hva videre. 
Innbyggerne forteller politikerne om det som kom frem gjennom innbyggerdialogen. Nærutvalget 
kan ikke ha like mye fokus på alt. Innbyggerne diskuterer og prioriterer de saken de vil engasjere seg 
i videre. Det kan f.eks. være lurt å velge én stor sak og noen småsaker. Innbyggerne bestemmer selv, 
ut fra engasjement og kapasitet, hvordan man vil jobbe videre. Som et eksempel kan innbyggere 
lage arbeidsgrupper som engasjerer seg videre i de konkrete sakene. Gruppene kan bestå av en eller 

https://drammen.smartbyene.no/


flere innbyggere fra nærutvalget og andre aktører i lokalmiljøet. Sekretær sammenfatter en 
samarbeidskontrakt som legges ut på høring til nærutvalget. 
  
Forslag til årshjul. 
Nærutvalgene har gitt tilbakemelding om at man ønsker å lære av hverandre. Det er opp til hvert 
Nærutvalg å gjennomføre dette. Etter års hjul er vedtatt av kommunestyret, er dette tenkt å 
gjennomføres i løpet av tidlig høst. Innbyggere har ansvar for å inviterer til eventuelt møte. 
  
 
  
  
Frivilligprisen 2022 
Under skissere en planlagt kjøreplan for arbeidet med å finne og innstille kandidater. 
  
Uke 41 - Annonsere/ kunngjøre behov for kandidater til Frivillighetsprisen med nominasjonsfrist 10. 
oktober  
Uke 43 - Nærutvalgene innstiller kandidat fra sin kommunedel til finalen 
Uke 45 - Jury innstiller vinner 
Uke 49 - Utdeling av Frivillighetsprisen på frivillighetens dag 5. desember  
Det er opp til hvert nærutvalg om man ønsker å bidra i denne prosessen.  
  
Valg av nye kandidater til 2023 
Politikerne ser nå på prosess på valg av nye kandidater. Det er fint hvis nærutvalget mobiliserer og 
oppmuntre i sine nettverk til å søke. Nærutvalget ønsker å være med på dette. 
  
  
  
Politisk vedtatt av betydning 
Vedtak om taletid i kommunestyret. Dette vil skje i dialog med lokal koordinator og være godt 
forankret i nærutvalget i sin helhet.  

Nærutvalget har fått tildelt 50000,- til å dele ut til gode nærmiljøtiltak. Prosessen rundt dette er ikke 
avklart ennå. 

  
Byavisa 
  

     Har tatt kontakt fordi de har lagt til rette for at innbyggere selv kan legge inn små artikler fra              

nærmiljøet. Dette er ikke aktuelt for nærutvalget. 

 

Sak 13/22 Meningsutveksling vedørende kulturpris for «Gamle Svelvik» slik man hadde før og utdeling på 

Svelvikdagene, inkludert Nesbygda. 

Kort beskrivelse:  

Saken flyttes til neste møte. 
 



 

 

Sak 14/22 Diskusjon om Nesbygda og tilhørighet til kommunedel 10. 

Diskusjon om Nesbygda og tilhørighet til kommunedel 10. 
 
 
Bakgrunnen er: 
FAU - ene på Tangen, Tømmerås og Svelvik skole, Nesbygda IF og Nesbygda Brass har uttalt seg 
 
Saken er luftet i kommunestyret i møte 26.04. Sak 40/22 og må ev behandles der.  
  
Nærutvalget ønsker å uttale seg men må sikre at de snakker for flertallet.  
Leder for nærutvalget tar kontakt med alle i nærutvalget i kommunedel 9, da de for tiden ikke har 
leder. Nærutvalget ønsker å be om taletid i kommunestyret når saken om reglement skal behandles. De 
vil også sende en felle uttalelse til alle gruppeledere før mandagsmøte og til KIF før samme sak 
behandles der 7/9.  
 
Det er ønske om et teams møte med NU 9 allerede fredag kveld. 


