Referat fra fast møte 4 med nærutvalget i kommunedel 10
Dato og tidspunkt: 10.11.2021 20:00 – 21.30.
Sted: teams

Til stede
Innbyggere:
Linda Olsen, Aleksander Schi, Randi Magnhild Soltvedt, Linett Steen Strømnes, Mari Tandberg,
Ingjerd Fare og Svenn Oddli

Folkevalgte:
Ole Lønseth, Roger Thomas Volden, Andreas Muri

Administrasjon:
Thea Risvik Stokke

Frafall:
Angelica Bråten

Referat godkjent av leder Linett Strømnes
Referent Thea Stokke
__________________________________________________________________________________

Sak 24/21 notat til rådmannens forslag til handlings og økonomiplan
Kort beskrivelse:
Viser til møte som skal holdes med nærutvalgene og rådmann 8 november om Handlings- og økonomiplan. Viktig
at så mange som mulig stiller til dette møtet. Rådmannen inviterer nærutvalgene til en kort gjennomgang, litt
leseveiledning, og trekker evt. frem det som kan være av særlig interesse for nærutvalgene. Som en oppfølging
inviteres hvert nærutvalg til å utarbeide et notat innen 18. november der de forteller hva nærutvalget har hatt
størst fokus på i 2020, og hva det er viktig at politikerne kjenner til før de skal behandle forslag til Handlings- og
økonomiplan. Notatene fra nærutvalgene sammenstilles og oversendes hovedutvalgsledere og gruppeledere.
Nærutvalget bestemmer seg for å bli enige om noen kulepunkter.
Kommunedelen er plager av tægging ikke fjernes.
Ikke godt nok ungdomstilbudet, mye hærverk i kommunedelen. Flere som etterspør flere tilbud. Ungdom som
faller utenom. Vi forebygger ved å være tilstede og legge til rette.
Prosjektet på Knemdstranda, Bokerøya står halvferdig. Bare ligger der og er ikke ferdig. Manglende oppgradering
av badeplasser. Kysstien, stolper halvferdig.
Viktig at man holder seg til saker nærutvalget har vært opptatt av gjennom året. SBV og hele sentrum - levende
og aktivt sentrum. Behovet for et knutepunkt i Sentrum.
SBV er ikke prioritert. Nødvendig for bybildet, kulturliv. Frivillige lag og foreninger. Flytte kommunale tjenester til
sentrum, det som er innbyggernært. Turistinformasjon. Mangler et knutepunkt. Bekymring rundt nedleggelse av
kafe Global, hva gjør dette med sentrum. Ønsker mer næringsliv.
Kommunedelen opplever at man ikke fått noen investeringer. Det brukes mye penger i alle de andre
kommunedelene. Uheldig i en stor kommune. SBV er innspilt på budsjettkonferansen. Få frem de viktigste
argumentene.
Administrasjonen og de politiske partiene bør forholde seg til den vedtatte politiske plattformen som ligger til
grunn for sammenslåingen:
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/tjenester/frivillighet/dokumenter/politisk-plattform-svelvikdrammen-og-nedre-eiker.pdf
Det kommer klart frem i den politiske plattformen hva denne kommunedelen allerede har sagt er viktig kortsiktig
og langsiktig.

Sekretær finner dato for behandling av innspill til samfunn og arealdelen.

Sak 14/21 Utfordringsbildet for møteplassen Bylab
Kort beskrivelse:
Status på Bylab og tjenester i sentrum:

Svar fra Jørgen Hovde, virksomhetsleder for møteplass/bibliotek.
«BYlab flytter ut i løpet av neste uke. Det er ny leietaker, dem flytter inn i løpet av november har vi fått signaler
på. Det er en bruktbutikk.
Vi oppgrader nå tidl formannskapssalen og tidl kommunestyresalen med tanke på tilgjengelig og brannsikkerhet.
(vi har forresten også ønske om å ha dialog med nærutvalget om navn til kommunestyresalen).
Kommunestyresalen kan maks ha 30, nå øker dette til 120. Det er nå i oppstartfasen for å sette ned et prosjekt,
som skal ta utgangspunkt i et system for medvirkning som skal jobbe med tilstedeværelse i sentrum og ha dialog.
Nærutvalget ønsker at sekretær gir virksomheten beskjed om at:
«Nærutvalget opplever at informasjonen de fikk er stikk i strid med de innspillene de gav i sist
møte. Tilbakemeldingene fra nærutvalget var at kommunale tjenester skulle bidra til å skape liv i sentrum. Og
det oppleves som at man går motsatt vei når man velger å pusse opp og investere i et sted som ikke er ønsket.
De anbefaler at penger til knutepunktutvikling på rådhuset avventes og investeres klokt. «
Sak 15/21 Utstyrsbanken
Kort beskrivelse:
Saken behandles ved neste møte
Sak 25/21 Nedleggelse av kafe Global
Kort beskrivelse.
Kafe Global, får ikke lenger tilskudd fra kommunen. Nærutvalget ønsker å finne ut hva som har skjedd. Man tar
et nytt møte md kafe Global.
Sekretær kaller inn til et nytt møte med kafe Global.
Sak 26/21 Valg av representant fra kommunedel 10 til frivilligprisen
Kort beskrivelse.
Det ble gjennomført valg av kandidat, resultat er unntatt offentligheten. Linda og Aleksander var inhabile.

