
 

        
     

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

    
 

  
 

       

    

             

              

              

               

           
 

                 

       
 

                    

       
 

                    

       
 

                       

                    

                 
 

Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 2 
Dato og tidspunkt: 13.januar 2022, kl. 18.00 – 19.32 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 

Innbyggerrepresentanter tilstede: 
Marit Hjallen Leknes 
Gerhard Løhre 
Janos Major 
Erik A. Nedberg 

Politikerrepresentanter tilstede: 
Jon Ragnar Stenersen 
Knut Gjerde 
Gard Hofsvang 

Øvrige tilstede: 
Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator for kommunedel 4, Drammen kommune 
Catrin Janøy, leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning 

Forfall innbyggerrepresentanter: 
Joy Ange Menyeshyaka 
Sadhvi Sharma 
Amelia Bakke Ålien 

Forfall politikerrepresentanter: 
Wali Gilani 

Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 2, Drammen kommune 

Sak 01/22 Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 2 

Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 2 (Krokstadelva og Stenseth). 

Status for noen tidligere behandlede saker: 

 Trafikkforholdene i kommunedelen 

Nærutvalget har hatt oppe flere saker som omhandler vei- og trafikkforhold i kommunedelen. 

Lokal koordinator har, der nærutvalget har bedt om det, meldt sakene videre til virksomheten 

samferdsel, vei og park i Drammen kommune. Så har det kommet en tilbakemelding der 

virksomheten peker på viktigheten av at feil og mangler meldes inn gjennom appen «Meld inn 

feil - Drammen», eller gjennom et nettbasert skjema på kommunens nettsted. 

Link til mer informasjon om det å melde inn feil og mangler på kommunale veier: 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/meld-om-feil/ 

Link for å laste ned appen «Meld inn feil – Drammen» fra App Store: 

https://apps.apple.com/no/app/meld-inn-feil-drammen/id999663054 

Link for å laste ned appen «Meld inn feil – Drammen» fra Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grontmij.givetpraj.drammen&hl=no 

Når det ellers gjelder veisaker så vil det bli satt opp et eget arbeidsmøte for nærutvalgene i 

kommunedel 1 og 2. Her vil virksomheten Samferdsel, vei og park orientere om medvirkning 

og innspillsmuligheter i veisaker. 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/meld-om-feil/
https://apps.apple.com/no/app/meld-inn-feil-drammen/id999663054
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grontmij.givetpraj.drammen&hl=no


 

 

     

                        

                     
 

    

              

            

       
 

            

              

           
 

        

               

               

              
 

           
 

        

               

             
 

           
              

               

                

            
 

             

      
 

          

            

              

                  

              

                

            
 

         
                 

               
                 
             

          
 

   
 

    

                

          
 

 Nytt sykehjem i Krokstadelva 

Nærutvalget har tidligere vedtatt at de ønsker å følge denne saken tett. Det er ikke noe nytt i 

saken nå, og det er ingen nye endringer i planene når det gjelder byggingen. 

 Brannstasjonen i Mjøndalen 

Lokal koordinator i kommunedelen har vært i kontakt med brannsjef Torgeir E. Andersen, som 

viser til et politisk vedtak om å opprettholde brannstasjonen i Mjøndalen. Drammensregionens 

brannvesen IKS forholder seg til dette vedtaket. 

 Bruk av kommunens lokaler til arrangementer i regi av frivillige lag/foreninger 

Saken handler om hvorvidt det kan tas billettpenger når frivillige lag og foreninger bruker 

kommunens lokaler til arrangementer. Lokal koordinator kommer tilbake til saken senere. 

 Oppvekstmiljøet for barn og unge i kommunedelen 

Når det gjelder saken om oppvekstmiljøet for barn og unge i kommunedelen så har det 

kommet et nytt innspill. Det handler om et ønske om åpen idrettshall for uorganisert aktivitet 

for ungdom, men med voksne tilstede. Dette er et populært tiltak flere steder. 

Det ble diskutert hvordan dette kan gjennomføres. Lokal koordinator løfter saken. 

 Dugnad - aksjon mot uønskede plantearter 

Saken er løftet, og også tatt opp med nærutvalget i kommunedel 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg 

og Ytterkollen). De ønsker da også å være med på denne dugnaden. 

 Utvalgssak 0078/21 Barnehagestruktur (Sak i hovedutvalget for oppvekst og utdanning) 
I saken om barnehagestrukturen i Drammen så var nærutvalgene gitt mulighet til å komme 

med innspill. Nærutvalget i kommunedelen opplevde imidlertid at den fristen som var gitt for å 

komme med innspill var så kort at det rent praktisk ikke var mulig å innhente innbyggernes 

stemme, og konkludere, i saken. Nærutvalget tok det tilsendte fremlegget til orientering. 

Det foreligger nå et konkret forslag om nedleggelse av Stensethalléen barnehage. Denne saken 

behandles under «Sak 5/22 Eventuelt». 

 Innspill til handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 

Nærutvalget har gitt innspill til handlings- og økonomiplan 2022-2025. Nærutvalget har her 

pekt på at når frivilligheten ikke gis mulighet til å ta inngangs-/bilettpenger ved arrangementer 

de holder i kommunale lokaler så vil det kunne føre til langt færre slike kulturtilbud, eller til at 

tilbudene helt blir borte. Videre er Nordlysveien trukket frem, og da både fremkommeligheten i 

dag, og behovet for gode fremtidige trafikkløsninger. Til slutt har nærutvalget pekt på at et eget 

knutepunkt i kommunedelen vil kunne gi yngre og eldre et felles treffsted. 

 Drammen på langs – fra Steinberg til Berger 
Drammen på langs - fra Steinberg til Berger skal være en markering av den nye storkommunen 
og vise kultur-, idretts- og friluftslivstilbudet i hele kommunen. Nærutvalget har gitt innspill på 
noen aktører, lag og foreninger son utvalget tenker at bør være med, og har gitt forslag på 
noen kontaktpersoner som kommunens prosjektleder kan samarbeide med. I tillegg er det gitt 
forslag på noen steder som kan være aktuelle for arrangementer. 

Andre orienteringer: 

 Årsevaluering/-rapport for nærutvalget 

Det skal i løpet av første kvartal 2022 utarbeides en årsevaluering/-rapport for 2021. Det vil bli 

laget et utkast som så sendes til nærutvalgets medlemmer. 



 

 

       

                

        
 

    
 

  
  

   
    

  
 

 

  
  
 
    

 
     

  
  

    
 

 
  

 
 

 
 

            
         

 
     

  
 

  
  

   
 

  
   

  
 

 
  

  
   

   
 

          
                    

            

 
           

             
            

 

 Sak om skolestrukturen i Drammen 

Til orientering: i løpet av våren 2022 så vil det i hovedutvalget for oppvekst og utdanning 

komme en sak om skolestrukturen i kommunen. 

Sak 02/22 Møtedatoer og nærutvalgets arbeidsform i 2022 

Nærutvalget diskuterte arbeidsform og struktur. Det ble pekt på at det er behov for å ha arbeids-
møter mellom hovedmøtene. Eksempelvis ved hastesaker. Videre ble det tatt opp at det er noen 
medlemmer av nærutvalget som ofte ikke møter. Lokal koordinator orienterte om at han har 
dialog med de det gjelder, og at disse nå har fått en frist for å gi beskjed om de ønsker å fortsette i 
nærutvalget, eller ikke. Velger noen å trekke seg så vil politikerne i nærutvalget bli innkalt til et 
møte for å velge nye medlemmer til utvalget. 

Det ble diskutert hvordan nærutvalget kan styrke kontakten med kommunedelens innbyggere. 
Nevnt ble facebooksiden «Sammen for et godt oppvekstmiljø i Krokstadelva», andre sosiale 
medier, og hvordan det enkelte nærutvalgsmedlem bruker eget nettverk. I tillegg ble det snakket 
om å møte kommunedelens innbyggere ute, og det å gjennomføre flere medvirkningsaktiviteter. 

Vedtak: Det ble vedtatt følgende datoer for de øvrige tre hovedmøtene i 2022: 4.mai, 25.august og 
9.november. Arbeidsmøter holdes fortløpende etter behov, og det første arbeidsmøtet vil 
omhandle arbeidet med temaplaner. Samarbeidsavtalen endres ikke. Det lages senere et årshjul 
for nærutvalget der utvalget kan sette inn sine faste møter og aktiviteter. 

Nærutvalget ber lokal koordinator orientere om den lokaldemokratiske verktøykassen, og ulike 
metoder for innbyggermedvirkning. Dette gjøres da i det arbeidsmøtet hvor det også skal gis en 
orientering som medvirkning og innspill i veisaker.  

Sak 03/22 Temaplaner 

Kort beskrivelse: Catrin Janøy, leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning, orienterte nær-
utvalget om arbeidet med temaplaner innenfor områdene kvalitet og innhold for oppvekst og 
læringsløp, for tekniske tjenester, i kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet, 
og i helse, sosial og omsorgstjenestene. Det er ønsket at det i arbeidet med disse gjennomføres 
innspillsrunder med innbyggerne, og nærutvalgene får ansvaret for disse. 

Det ble vist til sammenhengen mellom samfunnsdelen av nye kommuneplan, og temaplanene. Det 
går nå fra politikkområder og mål, til prioriterte satsninger og tiltak. Tiltakene kommer til å gå inn i 
handlings- og økonomiplanen, og vil prioriteres økonomisk. Det ble også vist noen eksempler på 
hvordan strategier i kommuneplanens samfunnsdel kan konkretiseres i satsninger og tiltak. 

Utkast til temaplanene vil bli behandlet politisk første gang i april, og deretter vil det bli sendt ut 
høringsutkast. Det vil så bli gjennomført en aktiv høring, med innspillsrunder. I juni vil det bli 
politisk sluttbehandling av de fire temaplanene. 

Nærutvalget bestemmer selv hvordan de vil legge opp, og gjennomføre, innspillsmøtene. Nær-
utvalget kan bruke den lokaldemokratiske verktøykassa når det gjelder metoder. Det er ønske om 
en bred deltakelse fra innbyggerne, og best mulig representasjon. Politikerne vil være tilstede på 
innspillsmøtene, og vil her kunne bidra med korte orienteringer. Det er videre ønsket at innspills-
møtene skal gi konkrete forslag på satsninger og tiltak. 

Nærutvalget takket for orienteringen, og det ble så diskutert når det er hensiktsmessig at utvalget 
kommer inn i prosessen. Det ble poengtert at utvalget ønsker å komme tidlig inn i fordi det både tar tid 
å sette seg inn i temaplanene, velge fokusområde(r) og planlegge innspillsmøter. 

Vedtak: Nærutvalget tar ansvaret for å gjennomføre innspillsrunder lokalt i kommunedelen. 
Lokal koordinator for kommunedelen oppsummerer de innspillene som ble gitt i møtet, og 
oversender disse til leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning, Catrin Janøy. 
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Sak 04/22 Nærløyper på Årbogen 

Kort beskrivelse: Saken gjelder den nederste rundløypa på Årbogen og prioriteringen av løype-
maskiner. Det skal ha vært en utfordring å få kjørt løypemaskiner ned fra Ulevann (ned til Årbogen 
igjen). I diskusjonen i nærutvalget kom det frem at denne utfordringen nå synes løst, og det ble 
gitt ros til skigruppa til I.F. Birkebeineren for deres innsats med skiløypene. 

I nærutvalgets diskusjon ble det fremsatt et ønske om en løype nede ved skoleområdet på Eknes. 

I diskusjonen kom det også opp at det er blitt etterlyst is på banen ved Møllenhof barnehage. Flere 
Innbyggere har henvendt seg til medlemmer av nærutvalget om dette. Det er vist til at banen var 
mye brukt tidligere, og også var en møteplass i kommunedelen. Imidlertid har det ikke vært is her 
de to siste årene. Det ble diskutert muligheten for å få brannvesenet og frivillige til å bidra slik at 
det igjen kommer is på denne banen. To av nærutvalgets medlemmer viste til at de kunne bidra. 
Lokal koordinator orienterte om en tilsvarende sak i kommunedel 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg 
og Ytterkollen), og at kommunens administrasjon i den saken har vist til at kommunen har mange 
store isflater og at disse prioriteres. Innbyggerrepresentantene i nærutvalget viste da til at de store 
isflatene ofte ikke er tilgjengelige for publikum grunnet trening eller kamp. 

Vedtak: Når det gjelder nærløypene på Årbogen så ble det ikke gjort noe vedtak. I saken om isflate 
ved Møllenhof barnehage så ber nærutvalget om at lokal koordinator retter en henvendelse til 
Drammensregionens brannvesen IKS om bistand til å få islagt banen. 

Sak 05/22 Eventuelt 

 Salting og snørydding langs Langrand, og videre oppover 

Kort beskrivelse: Når det saltes om morgenen så gjør skjæret foran på bilen at fortauene langs 
Langrand, og oppover, fylles med snø, slaps og sørpe. Først etter at barn og unge har gått på 
skolene så ryddes fortauene. Noen ganger skjer ryddingen ikke før på ettermiddagen. Under nær-
utvalgets diskusjon kom det også frem at salting i Nordlysveien tidvis fører til dårligere kjøre-
forhold grunnet mengden av sørpe. Når det brukes salt så må veibanen også ryddes for sørpe. 

 Ny barnehagestruktur i Drammen, og forslag om nedleggelse av Stensethalléen barnehage 

Kort beskrivelse: Catrin Janøy, leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning, stilte for å svare 
på eventuelle spørsmål fra nærutvalget vedrørende saken om ny barnehagestruktur i Drammen. 

Det ble stilt spørsmål om et styrevedtak i Drammen eiendom KF vedrørende oppgradering av 
Langeløkka barnehage. Vedtaket ble gjort i desember 2021, og da før perioden da nærutvalget ble 
bedt om å komme med innspill. Det virker dermed som om det allerede var tatt avgjørelser i saken 
om barnehagestrukturen, og at nærutvalgets innspill uansett ikke hadde hatt betydning. 

Leder av hovedutvalget redegjorde for prosessen i denne saken, og om hva som førte frem til at 
hovedutvalget i desember 2021 vedtok prinsipper for barnehagestrukturen i Drammen. Når 
Langeløkka barnehage våren 2021 ble foreslått nedlagt, sammen med tre andre barnehager, så 
medførte dette stort engasjement og opprør. Posisjonen så at prosessen ikke hadde vært god nok, 
og opplevde at konsekvensene av nedlegging ikke var godt nok belyst. 

I det forslaget om nedleggelse av barnehager som nå foreligger fra rådmannen så er de nå 
vedtatte prinsippene for barnehagestrukturen lagt til grunn. Et prinsipp er prinsippet om at 
kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg. Stensethalléen barnehage 
drives imidlertid i lokaler som kommunen leier. 

Fra nærutvalgets side ble det poengtert viktigheten av at nærutvalget involveres tidlig i slike saker. 

Vedtak: Intet vedtak. 




