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Møtereferat 
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Åpner 

Møte i nærutvalg kommunedel 3 

Til stede 

Innbyggere: 

 Daniel Borgersen Engerud 

 Harald Eriksen 

 Lillann Graatrud Fanuelsen 

 Emily Grinde Nikolaisen 

 Frank Y. Grøstad 

 Alisha Javid 

 Nora Kramer Ourdahl 

 Øystein Rongved 

 Anne Gallefos Wollertsen 

Folkevalgte: 

 SP Kari Alvim 

 H Amrit Singh 

 FRP Randi Eng 

 AP Thor Sigurd Syvaldsen 

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. 

Opprette team i teams for å ha lav terskel for innmelding av saker. Gir 

mulighet for at nærutvalget er dynamisk. Det gjøres en rask innkalling til 

neste møte. Møte er i tillegg de fire obligatoriske møtene. Avklaring dato. 

 Avklaring rundt dato for neste møte, dette koordineres med politiske 

møteplan. 

 Den gamle sykehustomta og tidligere travbanen. Det rettes en bestilling til 

arealplan. Ønske om informasjonsmøte om reguleringsplaner for den gamle 

sykehustomta og travbanen. 

 Knutepunkt. Det er ønskelig med mer informasjon om knutepunkt til 

kommunedel 3. Det rettes også spørsmål hvorvidt det er mulighet til å 

påvirke denne lokasjonen. 

 Kommunikasjonskanaler. Avklare ulike kommunikasjonskanaler 

nærutvalget kan bruke 

 Oppfølging saker. Avklaringer på overnevnte oppgaver gjøres i samarbeid 

mellom koordinator og møteleder. 

Sak 03/21 Sykehustomta 

Kort beskrivelse:  

 Den gamle sykehustomta, planprogram ligger ute til høring for andre gangs 

behandling i mars.  

 Nærutvalgene inviteres inn i prosessen, ikke spesifisert hvordan. Noen 

nærutvalg er tettere på i prosessen enn andre. Ønsker nærutvalget å følge 

denne prosessen?  

 Inviteres til eget møte med arealplan. Vil teste ut transformasjon/aktiviteter 

som en del av utbyggingen.  

Sak 04/21 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kort beskrivelse:  

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 

 Gjestebudvert, mer informasjon kommer i uke 4. 

Sak 05/21 Konstituering leder for nærutvalg 



 

De obligatoriske møtene for nærutvalget kommunedel 3 i 2021 er satt til: 28/4, 23/8 

og 3/11 kl. 19.30. Dette er avklart med politisk sekretariat opp mot andre politiske 

møter. Innkallelse kommer i Outlook med agenda. 

 

Dato for første arbeidsmøte mellom de faste møtene kommer førstkommende uke, vi 

avventer administrasjonens avklaring rundt opprettelse av team i teams 

 

 

 

 

Referat sendt av: Thea Risvik Stokke 

Godkjent av: Frank Y. Grøstad 

 

Kort beskrivelse:  

Konsensus ved valgt leder: Frank Y. Grøstad. Det kalles inn til informasjonsmøte 

og opplæringsmøte med administrasjonen i kommunen. 

 


