
Møte med nærutvalg kommunedel 10 

Møtereferat 

Dato 25.01.2021 

Til stede 

Innbyggere: 

 Angelica Bråten 

 Cecilie Næss-Solberg 

 Svenn Oddli 

 Linda Olsen 

 Aleksander Schi 

 Randi Magnhild Soltvedt 

 Linett Steen Strømnes 

 Mari Tandberg 

Folkevalgte: 

 Fast Andreas Muri 

 Vara Roger Thomas Volden 

 Fast Ole Lønseth 

 

Administrasjon 

 Thea Risvik Stokke 

 

Frafall: 

 Ståle Sørensen 

 

Sak 01/21 Nærutvalgets rolle 

 

 Nærutvalget skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom 

folkevalgte og lokalmiljøet.  

 Utvalget skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. 

 Skal sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen.  



 Nærutvalget skal involveres tidlig i prosessen i saker som angår 

kommunedelen. 

 

Sak 02/21 Orienteringssaker fra lokal koordinator 

Kort beskrivelse:  

 Hvordan skal vi arbeide: Møtestruktur mellom obligatoriske møter, 

innkalles etter behov. Arbeidsplattform: Opprette team i teams for å ha lav 

terskel for innmelding av saker. Viktig at nærutvalget kommer tidlig inn og 

blir involvert i saker som omhandler kommunedelen. Vise varsom bruk av 

chat. Behandle hastesaker. 

 Møter: Ønske om flere møter – arbeidsmøter mellom de fire faste. Møtedato 

avklares med politisk møtekalender, agenda for dette møte avklares med 

leder og sekretær. Saker meldes inn i forkant. Hvordan kan vi løse ut 

lavterskelsaker, som ikke trenger å trykkes oppover.   

 Hvordan bli kjent med hele kommunedelen og hvordan gjør vi dette kjent 

for andre. 

 Kommunikasjonskanaler. Vi må ikke glemme at ikke alle er digitale. 

Avklare ulike kommunikasjonskanaler nærutvalget kan bruke som FB, 

kommunens hjemmeside og blant annet lokal avis men også Drammens 

tidende. Hvordan skal vi nå alle i kommunedelen og hvordan skal vi nå 

utover kommunedelen. Forslag: Vi oppretter arbeidsgruppe for 

kommunikasjonsstrategi og avklarer rammer med administrasjonen. (Intern 

FB ble opprettet under møte.) Lage små videosnutter som deles på FB. 

Presentere medlemmer med gode hjertesaker og personlige fortellinger. 

Faste spalter med saker. Opprette egen mailadresse for nærutvalget. Viktig å 

få tak i de stemmer som ikke blir hørt. Svelvikportalen.  

 Oppfølging saker. Avklaringer på overnevnte oppgaver gjøres i samarbeid 

mellom koordinator og møteleder. 

 Valg av ungdomsobservatør. Reglementet sier at ungdomsrepresentant kan 

velge observatør. Linett Sten Strømnes ser seg ut en kandidat og løfter dette 

ved neste møte. 

 

Sak 03/21 Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Arbeidet med den aller første kommuneplanen for den nye kommunen er i gang.   

Kommuneplanen er en plan som inneholder langsiktige mål om hvilken retning vi 

som drammenssamfunn skal gå fram mot 2040.   

 

 Skape engasjement rundt kommuneplanens samfunnsplan 

 Snakk med minst tre innbyggere i kommunedelen 



 

De obligatoriske møtene for nærutvalget kommunedel 10 i 2021 er satt til: 12/5, 31/8 

og 11/11.  Dette er avklart med politisk sekretariat opp mot andre politiske møter. 

Innkallelse kommer i Outlook med agenda. 

 

 

 

 

 

Referat: Thea Risvik Stokke 

Godkjent av Linett Steen 

Strømnes 

 

 

 

 

 

 

 Gjestebudvert, mer informasjon kommer i uke 4. 

 

Sak 04/21 Konstituering leder for nærutvalg 

Kort beskrivelse:  

Konsensus ved valgt leder: Linett Steen Strømnes 

Det kalles inn til informasjonsmøte og opplæringsmøte med administrasjonen i 

kommunen. 

 


