
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 2 
Dato og tidspunkt: 12.mai 2021, kl. 17.30 – 18.53 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 
 
Til stede: Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Syed Wali Haider Gilani, Gard Hofsvang, Marit Hjallen 
Leknes, Janos Major, Gerhard Løhre, Sadvi Sharma og John Ragnar Stenersen.   
 
Forfall: Kristin Løvaas Gjerde, Joy Ange Munyeshyaka, Knut Myrvold, Erik A. Nedberg og Amelia Bakke 
Ålien. 
 
Møteleder: Janos Major, nærutvalgets leder 
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 2 
  

Sak 09/21 Samarbeidsavtale 
 

Kort beskrivelse: Samarbeidsavtalen for Nærutvalget har fire hovedpunkter: formål, prioriterte 
oppgaver og satsningsområder, arbeidsform og nærutvalgets sammensetning. De fire hovedpunktenes 
innhold ble diskutert i møtet, og det kom til enighet når det gjelder avtalens ordlyd. 
 
Under behandlingen av denne saken så orienterte nærutvalgets leder, Janos Major, om et kommende 
oppslag i Eikerbladet som vil være et bidrag til det å gjøre nærutvalget mer kjent i kommunedelen. 
Dette oppslaget vil handle om nærutvalgene i kommunedel 1,2 og 3.  
 
Vedtak: Samarbeidsavtalen ble vedtatt, og avtalen følger som vedlegg til referatet.  
 

Sak 10/21 Kommuneplanens samfunnsdel – medvirkningsperiode 2 
 

Kort beskrivelse: Nærutvalgene oppfordres til å skape engasjement og tilrettelegge for dialog om 
kommuneplanen i den enkelte kommunedel. Hvordan kan dette gjøres i kommunedel 2? 
 
Det ble pekt på at det ikke er etablert noe Knutepunkt i kommunedelen og at det derfor mangler et 
naturlig sted å møte innbyggerne (for dialog). Samfunnsdelen av kommuneplanen oppleves også å 
være nokså generell, mens det gjerne er enkeltsaker som engasjerer den enkelte innbygger. For øvrig 
kan ikke medvirkningsaktiviteter planlegges nå uten at det tas nødvendige smittevernhensyn.  
 
Samtidig ønsker utvalget å se muligheter, og vil være aktive ovenfor kommunedelens lag og foreninger 
slik at disse benytter muligheten til å komme med høringsinnspill.  
 
Vedtak: Lokal koordinator for kommunedelen oppretter en kontaktliste i Teams. Det enkelte 
nærutvalgsmedlem, og lokal koordinator, skriver her inn de lag og foreninger som det tas kontakt med.  

 

Sak 11/21 Natteravnordningen 
 

Kort beskrivelse: Bakgrunnen for saken er en henvendelse fra rektor/virksomhetsleder ved Eknes 
ungdomsskole, Anne Margrethe Horsrud, som ønsker å informere om natteravnordningen.  
 
Det foreligger en hovedsamarbeidsavtale mellom Tryg forsikring og Natteravnene i Drammen. For 2021 
er ordningen organisert med utgangspunkt i de ti ungdomsskolene i kommunen. Det er nå etablert et 
nærmiljøsamarbeid bestående av skoleledelse, FAU, og eventuelle lokale aktører. Ungdomsskolene 
inkluderer tilhørende barneskoler i samarbeidet.  
 
Marit Hjallen Leknes fortalte om den tidligere organiseringen av natteravnordningen og om hvordan 
ordningen har fungert frem til år. Hun var ansvarlig for ordningen i 2020, og det ble da «ravnet» hver 
helg både vår, sommer og høst.  
 
Det enkelte medlem i utvalget har fått tilsendt informasjon om ordningen og det ble i møtet fremmet 
en oppfordring om å gå natteravn en enkelt gang for å bli bedre kjent med ordningen.  
 
Vedtak: Nærutvalget støtter natteravnordningen som et godt tiltak og et viktig bidrag til et trygt og 
godt oppvekstmiljø for ungdommene i kommunedelen, og vil bidra til å spre informasjon om ordningen.  
 



Sak 12/21 Nytt sykehjem i Krokstadelva 
 

Kort beskrivelse: Det er planlagt å bygge et nytt sykehjem i Krokstadelva og nærutvalgets medlem 
Gerhard Løhre har stilt spørsmål om fremdriften, og om hvordan realisering av planene og elastisitet i 
byggeprosessen kan sikres. Det er også stilt spørsmål om nærutvalgets rolle i planprosessen. 
 
Lokal koordinator for kommunedelen orienterte om planprosessen så langt. En prosjektskisse ble levert 
i 2019, mens det i april 2020 ble det holdt en presentasjon for hovedutvalget for helse, sosial og 
omsorg; «Krokstad sykehjem, konseptvalgutredning». I desember 2020 ble det fattet et vedtak om en  
investeringsramme for prosjektet. Etter dette har det vært arbeidet med en kuttprosess for å få stad-
festet et skisseprosjekt som ligger innenfor den gitte økonomisk rammen. Først etter dette kan man gå 
over i forprosjektfasen. I arbeidet med skisseprosjektet har det vært lagt opp til en omfattende bruker-
medvirkning, og bruk av fagrådgivere i kvalitetssikringsarbeidet. Det er berammet politisk behandling 
av saken i juni 2021. Det er også rekkefølgekrav knyttet til prosjektet (som omhandler infrastruktur).  
 
Når økonomiplan 2021 – 2024 og årsbudsjett 2021 ble behandlet politisk i desember 2020 så ble det 
stadfestet at byggingen av Krokstad sykehjem forventes å ha oppstart i 2021. Videre forventes det at 
Drammen eiendom KF leverer prosjektet til 850 millioner kroner. Massivtre og Breeamsertifisering er 
da trukket ut av prosjektet. 
 
Det ble i nærutvalgets diskusjon poengtert viktigheten av at sykehjemmet realiseres, og at det må være 
åpent for forslag til endringer når det gjelder materialer og form. Det er i dag ingen som har full oversikt 
over de teknologiske og mekaniske hjelpemidler som vil komme i fremtiden, mens det sykehjemmet 
som skal bygges vil ligge der i 50 til 100 år. Prosessen og planleggingen må ikke låses nå på et tidlig tids-
punkt. Det ble fremholdt at det er behov for en åpen prosess hvor profesjonelle aktører med kjennskap 
til det nyeste, innen velferdsteknologi og byggematerialer/-metoder, gis rom for å komme med innspill. 
 
Vedtak: Nærutvalget ønsker å følge saken videre. Lokal koordinator for kommunedelen bes sende ut 
konseptvalgutredningen sammen med andre aktuelle dokumenter i saken. I tillegg bes det om at 
innspillet om en åpen planprosess formidles til administrasjonen i kommunen.   
 

Sak 13/21 Oppvekstmiljøet for barn og unge i kommunedelen – forebygging av mobbing i skolen 
 

Kort beskrivelse: Uavhengig av hverandre så har flere innbyggerrepresentanter i nærutvalget meldt inn 
saker som handler om barn og unge sitt oppvekstmiljø, og om forebyggende arbeid mot mobbing. Det 
er stilt spørsmål ved om skolene i kommunedelen er oppdaterte og gode på oppfølging av indre miljø/ 
mobbing, og om hva som i Drammen kommune skjer med MOT-programmene.  
 
Lokal koordinator for kommunedelen orienterte om hvordan det i skolene arbeides med forebygging av 
mobbing. Det følger av opplæringsloven at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Det er da elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen 
som er avgjørende. Når det gjelder skolene i kommunedel 2 så gjelder både en rutinebeskrivelse som 
omhandler elevenes rett til et godt psykososialt miljø, den enkelte skoles eget ordensreglement, og en 
handlingsplan fra tidligere Nedre Eiker kommune. I denne handlingsplanen er det klart og tydelig angitt 
hva som skal gjøres når, og den omfatter både skolens plikter og forebyggende tiltak. 
 
Det pågår nå også et viktig arbeid i form av en Ungdata-undersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i 
perioden 8-26.mars, for elever fra og med 5.trinn til og med 10.trinn. Elevene har svart anonymt på 
spørsmål om hvordan de opplever å ha det hjemme og på skolen. Undersøkelsen vil også gi svar på 
hvordan de trives i nærmiljøet, og om de har meningsfylte aktiviteter de kan delta på i fritiden. Når 
kommunen får undersøkelsesrapporten fra NOVA ungdomsforskning, Velferdsforskningsinstituttet på 
Oslo MET, så vil en ressursgruppe gjøre noen betraktninger utfra det som fremkommer der. Så skal det 
forankres i kommunen, på politisk nivå, og det vil deretter bli holdt møter med skolenes rektorer. 
 
Når det gjelder MOT så er konseptet bygget opp rundt tre livsverdier: mot til å leve, mot til å bry seg og 
mot til å si nei. Det finnes totalt fem MOT-programmer for skole og lokalmiljø. I skolene så skal MOT 
blant annet fremme trygge klassemiljøer der alle blir inkludert, og forebygge ekskludering og mobbing. 
I tidligere Nedre Eiker kommune så var det en felles satsning på MOT som omhandlet hele samfunnet og 
alle skolene var med. Kommunen ble i 2018 kåret til årets MOT-kommune i landet. Det er fremdeles 
MOT-program ved de nevnte skolene, og i kommunen ellers så er det også MOT-program ved Galterud 



og Gulskogen skole. Men, det er ingen felles koordinator for MOT-programmene i den nye organiseringen i 
Drammen kommune (slik det var i tidligere Nedre Eiker kommune).   
 
Lokal koordinator har i denne saken vært i kontakt med rektor ved Eknes ungdomsskole Anne 
Margrethe Horsrud og rådgiver i Drammen kommune, plan og strategi, Kebel Marin Fleites. 
 
I diskusjonen i nærutvalget ble det vist til flere oppslag i media om mobbing, og det er også kjent at det 
er noen utfordringer med ungdom som reiser på tvers av kommunedelene. Det ble vist til viktigheten 
av at voksenpersoner viser at de bryr seg og er der for ungdommen. Videre ble det pekt på viktigheten 
av at skolene har gode rapporteringsrutiner og -oppfølging. Flere skoler arbeider godt med denne 
problematikken, men det ble vist til at mye av det som har blitt trukket frem i media synes å skyldes 
rutiner som har blitt brutt og/eller manglende oppfølging.  
 
Det ble under diskusjonen også vist til gode eksempler på hvordan lag og foreninger i kommunedelen 
arbeider med denne problematikken. 
 
Vedtak: Intet vedtak. 
 

Sak 14/21 Trafikkforhold i kommunedelen 
 

Kort beskrivelse: Det er blitt meldt inn en rekke saker som omhandler trafikkforhold i kommunedelen, 
og temaet har også vært oppe i et tidligere arbeidsmøte i utvalget. 
 

a)  Trygge skoleveier 
Langrand pekes på som en skolevei som ikke oppleves som trygg. Her holder bilister høy hastighet, 
mens fortauet flere steder er smalt. Ras av jord/sand over fortauet gjør at det blir enda mindre plass til 
«myke» trafikanter. Flere steder tvinges skolebarn med sparkesykler ut i veibanen, og de holder høy 
fart nedover. Sand og jord på fortauet gjør at en også på vei opp kan oppleve å skli ut i veibanen. 
 
b) Busstilbudet 

Det er i kommunen mange bratte bakker som bussene skal opp, og det at passasjerer står som «sild i 
tønne» kan være farlig ved eventuell bråbrems/-stopp. Det er kommunedelens ungdommer som 
melder om dette og det ble gitt uttrykk for at kommunen bør kreve at Brakar setter opp flere avganger 
i de tidsrommene hvor det oppleves å være fullt på bussene.  
 
c) Vedlikeholdet på kommunale veier 

I nærutvalgets diskusjon om behovet for veivedlikehold så ble Brudeberget nevnt konkret, i tillegg til 
Langrand. Det ble også nevnt et behov for å se på trafikksituasjonen i Sandsgata der parkering av biler 
langs gata dels gir utfordringer for gående og syklister, og dels vanskeliggjør kosting og snømåking. På 
Stenseth er det også noen veier hvor det er mindre partier og enkelte hull som må utbedres. Dette kan 
imidlertid meldes til kommunen på kommunens nettsted.   
 
d) Nordlysveien 

Her er glatt vei på vinterstid et gjentagende problem. Det har vært flere utforkjøringer her (både med 
buss og bil). Det ble fremholdt at denne veien må prioriteres tidlig med tanke på salting og strøing.  
 
e) «Råning» i Krokstadelva 

I forbindelse med det som kalles for «råning» så er det observert at det kjøres fort i området rundt 
Tråkka. Kjøringen foregår sent på kvelden og det er ikke så mange gående ute da. Men, kjøringen er til 
sjenanse for de som bor i området.   
 
Vedtak: Lokal koordinator for kommunedelen melder innspillene om trafikkforholdene i Nordlysveien, 
Langrand, Brudeberget og Sandsgata til administrasjonen i kommunen. Det samme gjelder for ønsket 
om flere bussavganger (grunngitt i hensynet til passasjerenes sikkerhet).  
 
 
 

Sak 15/21 Kostnadskonsekvenser for Rfd sin utbygging på Mile 
 

Kort beskrivelse: Sak meldt inn av nærutvalgets medlem Gerhard Løhre. Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen IKS (Rfd) bygger ut gjenvinningsstasjonen på Mile. Det spørres om eventuelle 
kostnadskonsekvenser av utbyggingen.  
 
 



----- 

 
 

Lokal koordinator for kommunedelen har i denne saken vært i kontakt med Johan Rune Remmen, 
daglig leder i Rfd. Utbyggingen har vært planlagt over flere år, og kostnaden er allerede hensyntatt i 
dagens renovasjonsgebyr. Det er slik at det er en 5 års plan som gjelder for Rfd, og en økonomiplan. 
Renovasjonsgebyret forventes å stige mellom 2-4 %, og det er i tråd med annen årlig prisstigning. Det 
er kommunestyret som fastsetter renovasjonsgebyret.    
 
I diskusjonen i nærutvalget ble det nevnt at Drammen kommune sammenliknet med andre kommuner 
er gode når det gjelder kommunale avgifter, og det ble fremmet et ønske om at kommunen fortsatt 
skal være det. Politikerne i nærutvalget ble bedt om å merke seg dette innspillet. 
 
Vedtak: Intet vedtak. 
 

Sak 16/21 Forekomster av den uønskede plantearten Kanadagullris 
 

Kort beskrivelse: Sak meldt inn av nærutvalgets medlem Gerhard Løhre. Det er nå en stor og utbredt 
forekomst av kanadagullris på Mile. Dette er en uønsket planteart, og det er stilt spørsmål om hva som 
kan gjøres med dette.  
 
Lokal koordinator har vært i kontakt med Emma Elisabeth Enhuus, miljørådgiver ved Miljø og landbruk i 
Drammen kommune. Kommunen tar bekjempelse av fremmede arter på alvor og søker årlig Stats-
forvalteren om midler til bekjemping. Det har i flere år vært arbeidet med å minske spredningen av 
parkslirkne/kjempeslirekne, kanadagullris, kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks. Det har også vært 
økt innsats for å få fjernet ulovlige dumpingsplasser for hageavfall på kommunens områder. 
 
Drammen kommune leier inn en ekstern aktør for bekjemping av fremmede arter. Dette for å sikre at 
bestemte rutiner blir nøyaktig fulgt, samt bedre tilgang på nytt bekjempingsutstyr og ny metodikk. 
Parkslirekne og kjempebjørnekjeks blir hovedsakelig bekjempet med sprøytemidler, mens kanadagullris 
og kjempespringfrø blir mekanisk bekjempet med luking og nedklipping. Bekjemping av fremmede 
arter er avhengig av et godt internt og eksternt samarbeid så vi får dekket alle arealer i kommunen.  
 
Det er planer om å gjennomføre tiltak i området rundt Mile for å bekjempe kanadegullris i årets innsats 
for bekjemping av fremmede arter, men for enkelte arealer er kommunen avhengig av samarbeid med 
andre grunneiere.  
 
Gard Hofsvang støttet at saken kom opp i nærutvalget, og kunne også fortelle at problematikken med 
fremmede arter har vært diskutert blant politikerne i kommunen. Fremmede arter gjelder ikke bare 
planter og det er viktig at fremmede arter fjernes slik at den lokale faunaen ikke forringes. Det er viktig 
at det presses på slik at det bevilges midler til bekjemping og dette er en sak nærutvalget bør være 
oppmerksomme på og komme tilbake til. Hofsvang stilte også spørsmålet om det i kommunedelen 
kunne tas initiativ til et større dugnads- og/eller opplysningsprosjekt for å bekjempe fremmede arter.  
 
Under diskusjonen ble det også vist til at det ved stien opp til «Batteriet» (Geithol skanse/Gjetholen 
befestning) er flere fremmede plantearter.  
 
Vedtak: Nærutvalget vil følge opp dette fremover, og lokal koordinator bes melde ønsket om et 
dugnads- og opplysningsprosjekt videre til Miljø og landbruk i Drammen kommune 
 
 

Sak 17/21 Eventuelt 
 

Fritidskortet  
Lokal koordinator orienterte om Fritidskortet som er et nasjonalt pilotprosjekt fra Bufdir. Drammen 
kommune er nå en pilotkommune og det betyr at barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert 
adresse i Drammen kan få 1000 kroner i halvåret som kan brukes på èn eller flere organiserte fritids-
aktiviteter. Fritidskortet er personlig, og korteieren velger selv aktivitet. Målet med Fritidskortet er å 
bidra til økt deltakelse, aktivitet, inkludering og tilhørighet. Ordningen gjelder fra august av, og Fritids-
kortet vil da dekke deltakeravgift på organisert aktivitet som skjer minst 8 ganger i halvåret. Trenings-
avgift, spillerlisens, kontingent, ets. er inkludert i ordningen. Det er opprettet en egen side for Fritids-
kortet på kommunens nettsted.  
 
 


