
      
 

      

      
 

    

  
  

  
  

  
 

 

    
  

  
 

   
    

 

    

       

 

        
 

          
         

            

 
         

         
 

   
  

           
 

      
        

    
 

            

 
 

 

   
 

         
 

        
 

 

Referat fra møte i Nærutvalget - kommunedel 2 

Dato og tidspunkt: 10.januar 2023, kl. 18.00 – 20.20 

Sted: Krokstad skole, Skoleveien 5, 3055 Krokstadelva 

Innbyggerrepresentanter til stede: 

Per Ole Bjerknæs 
Gerhard Løhre 

Janos Major 
Erik A. Nedberg 
Ranveig Synnøve Skogly 
Beate Aanerød 

Politikerrepresentanter til stede: 
Gard Hofsvang 
Jon Ragnar Stenersen 

Forfall politikerrepresentanter: 
Syed Haider Wali Gilani 

Møteleder: Janos Major, leder av nærutvalget 

Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator, Drammen kommune 

Sak 01/23 Velkommen til møtet, presentasjonsrunde og bli-kjent-oppgave 

Kort beskrivelse: Leder av nærutvalget, Janos Major, ønsket velkommen til møtet. Det 
enkelte medlem av nærutvalget presenterte seg, og hver og en la frem to til tre saker som 
de er spesielt opptatt av. Saker som ble nevnt var blant annet barn og unge, eldreomsorg, 

fritidsaktiviteter, idrett, frivilligheten, veisaker, næringsvirksomhet, kommunedelens 
utvikling og en godt fungerende kommune. I tillegg ble Krokstad sykehjem nevnt som en 

sak som det er ønsket at nærutvalget følger spesielt. 

Vedtak: Intet vedtak. 

Sak 02/23 Opplæring nærutvalg – reglement, årshjul, aktiviteter og utvalgets rolle 

Kort beskrivelse: Lokal koordinatorfor kommunedelen, Per-Vidar Bjerke, gikk igjennom 
reglementet og årshjulet for nærutvalget. Hvert enkelt medlem av utvalget fikk utlevert 

veiledningsheftet «Velkommen til nærutvalget». 

Det er også opprettet en egen nettside på kommunens nettsted med informasjon til 

nærutvalget: https://www.drammen.kommune.no/politikk-
samfunn/politikk/narutvalgene/velkommen-til-narutvalg/ 

Vedtak: Intet vedtak. 

Sak 03/23 Konstituering – valg av leder og nestleder 

Kort beskrivelse: Det ble gjennomført valg av leder og nestleder. 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/velkommen-til-narutvalg/
https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/velkommen-til-narutvalg/


 

 

       
   

 

      
 

          
       

 

         
         

          
        
        

 

           
              

           
 

       
 

           
          

         
          

        
  

      
 

        
              
   

 

          
          

      

            
            

          
 

        
 

          
            

    
 

       
          

        
  

 
 

 

Vedtak: Janos Major ble valgt som leder, og Erik A. Nedberg ble valgt som nestleder. 
Begge ble valgt for 1 år. 

Sak 04/23 Nærutvalgets arbeid i 2023 

Kort beskrivelse: Det ble diskutert hvordan nærutvalget ønsker å arbeide i 2023, og 
hvordan den årlige innbyggerdialogen skal gjennomføres. 

Vedtak: Rutiner fra 2022 videreføres. Innkalling til møter skjer gjennom møteinnkallinger 
sendt i Outlook. Saksliste oppdateres i møteinnkallingen en uke før møtet skal holdes, og 
sendes da også ut pr. e-post til alle utvalgets medlemmer. Det sendes ut påminnelse om 
det enkelte møte dagen før møtet skal holdes. Referater legges i utvalgets Teamsgruppe, 
men sendes også ut til alle utvalgets medlemmer pr. e-post. 

Forfall til møter meldes til lokal koordinator. Politikere i utvalget gir selv beskjed til sin 
personlige vara ved forfall til møtene. Hovedmøter utvides fra 1 og ½ time til 2 timer. 
Møtet som er satt opp 6.september 2023 vurderes flyttet grunnet valget i september. 

Nærutvalget avholder arbeidsmøter, og nedsetter arbeidsgrupper, ved behov. 

I forbindelse med arealdelen av den nye kommuneplanen skal det i januar holdes et åpent 
informasjonsmøte for kommunedelens innbyggere. Det møtes brukes også til å få inn 
innspill fra kommunedelens innbyggere (innbyggerdialog). I tillegg sees det på muligheten 
for å bruke et såkalt forms-skjema og lage en spørreundersøkelse som kan deles på sosiale 
medier, og det er aktuelt å invitere enkelte innbyggergrupper til dialogmøter. 

Sak 05/23 Orienteringer fra lokal koordinator 

Henvendelser fra/til nærutvalget: Siden forrige hovedmøte har nærutvalget gitt innspill til 
handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, og det er også gitt innspill til handlingsplanen for 
barnehage- og skolebygg. 

Informasjon om arealdelen av ny kommuneplanen: Arealplan i kommunen har invitert 
nærutvalgene til et eget orienteringsmøte. Møtet finner sted den 23.januar, klokken 18.00 
– 19.30, og møteinnkalling sendes det enkelte medlem av utvalget. For innbyggere i 

kommunedel 1 og 2 så holdes det et åpent informasjonsmøte den 31.januar, klokken 
19.15 – 21.00. Møtet holdes på Eknes ungdomsskole. I tillegg vil Arealplan ha en åpen 
kontordag på Knutepunktet i Mjøndalen samme dag, klokken 14.00 – 17.00. 

Årsrapport: Det arbeides nå med årsrapport for 2022 for nærutvalgene. 

Facebookside for nærutvalget: Nærutvalget har fått sin egen facebookside. Etter at et 
åpningsinnlegg er lagt ut så vil nye innlegg bli lagt ut her fortløpende. Siden heter 
«Nærutvalget for Krokstadelva og Stenseth». 

Nærmiljøanlegg: Nærutvalget ble orientert om en forsøksordning der kommunedelens 
innbyggere vil kunne være med og bestemme bruken av et beløp til oppgradering av 

eksisterende eller etablering av nytt nærmiljøanlegg. Utvalget vil få mer informasjon om 
denne ordningen senere. 
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Åpne saker: En liste over åpne saker i nærutvalget ble gjennomgått. 

Vedtak: Nærutvalget ønsker å utvide det planlagte møtet den 31.januar slik at møtet blir 
to-delt. I første del av møtet ønskes en orientering om status for prosjektet Krokstad 
sykehjem, mens det i andre del av møtet blir gitt informasjon om arealdelen av den nye 
kommuneplanen. Lokal koordinator bes invitere administrasjonen i kommunen til å gi 
informasjon om prosjektet Krokstad sykehjem i dette møtet. 

Nærutvalget ønsker å følge opp følgende åpne saker videre: 
Krokstad sykehjem 
Oppgradering av lekeplassene Møllenhof og Uranusveien 

Bruk av kommunens lokaler til arrangementer (i regi av frivillige lag og foreninger) 
Aksjon mot uønskede plantearter (i kommunedel 1 og 2) 
Eknes Arena 

Veisaker – trafikksikkerhet og vedlikehold 
Arealdelen av ny kommuneplan 

Sak 06/23 Eventuelt 

Trafikksikkerheten på Hovjordet: Sak meldt inn av innbygger i nærutvalget, Erik A. 
Nedberg. Det har kommet flere henvendelser fra innbyggere vedrørende ønske om 
trafikksikkerhetstiltak i øvre del av Hovjordet. Konkret er det blant annet ønske om en 
videreføring av fortau opp mot Årbogen og idrettsanlegget. Det er tidligere sendt inn 
forslag om dette fra innbyggere i kommunedelen. 

Supplering av nærutvalget: Nærutvalget må suppleres med en fast ungdomsrepresentant 
og en ungdomsobservatør, og en innbygger som kan representere personer med nedsatt 

funksjonsevne. Det ble diskutert hvordan dette kan gjøres. Det ble også fremmet forslag 
om å invitere elevrådene ved de lokale skolene til et fast dialogmøte en gang i året. 

Vedtak: Nærutvalget ber lokal koordinator følge opp de innsendte forslagene til 
trafikksikkerhetstiltak fra innbyggerne i kommunedelen. Det bes om en orientering om 

saken i neste hovedmøte i utvalget. 

Nærutvalget ber om at lokal koordinatorarbeider videre med supplering av nærutvalget. 
Forslag på nye medlemmer sendes utvalget så snart det er klart. 


