
Referat fra møte i nærutvalget kommunedel 3                             

Dato og tidspunkt: 28.04.2021 19:30 – 21.00. 

Sted: teams 

 

 

Til stede 

Innbyggere: 

 Lillann Graatrud Fanuelsen 

 Frank Y. Grøstad 

 Alisha Javid 

 Anne Gallefos Wollertsen 

 

Folkevalgte: 

 FRP Randi Eng 

 AP Thor Sigurd Syvaldsen 

 SP Kari Alvim 

 

 

Fraværende: 

 Daniel Borgersen Engerud 

 Nora Kramer Ourdahl 

 Øystein Rongved 

 Harald Eriksen 

 Emily Grinde Nikolaisen 

 H Amrit Singh 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 11/21 Kommunikasjonsplan.  

Kort beskrivelse: 

Nærutvalget har vedtatt at sekretær tar kontakt med nærmiljøet for å informere om hvordan man 

kan melde sak til nærutvalget. Sekretær jobber videre med å bli kjent med innbyggere og 

ressurspersoner i kommunedelen og hvilke saker som er viktig. 

 

Sak 12/21 Saksbehandling i kommunen - Byggesak 

Kort beskrivelse:  

Gjennomgang og motsvar for de veisakene. Det er litt av det som ble diskutert særlig i saken 

Furubakken, at det dukker det opp en del som ikke er faktabasert i forhold til dialog og dagens 

forhold som ønskes utbedret. 

Det opprettes arbeidsgruppe for å jobbe videre med denne saken. Gruppen møtes igjen onsdag 

7/5. Arbeidsgruppen består av: Frank, Anne, Randi og Thor Sigurd. 

 

Sak 16/21 Medvirkningsrapport. Innspill / oppsummering av høring ny kommunedel med fokus 

på kommunedel 3. 

Kort beskrivelse:  

Det er skrevet en medvirkningsrapport etter gjestebud i kommunedel3. Den er et ønske om å 

opprette en arbeidsgruppe for å jobbe mer med denne og hva kommunedelen er opptatt av. Om 

det er noen som vil melde seg til denne arbeidsgruppen ta kontakt med leder eller sekretær. 

 

Sak 18/21 Mobilisering natteravner kd. 3 

Kort beskrivelse:  

Innmeldt sak om behov for natteravner i kommunedel 3. Sekretær tar kontakt med SLT 

koordinator og følger opp med informasjon 

 

 

Sak 19/21 Samarbeidsavtale og profil til nærutvalget 



Kort beskrivelse:  

Samarbeidsavtale nærutvalg ble diskutert. Det er ønskelig å opprette en arbeidsgruppe for å jobbe 

med nærutvalgets profil. De som ønsker dette, tar kontakt med enten leder eller sekretær. 

Vi jobber videre med samarbeidskontrakten i evalueringsmøte i juni. Møteinnkallelse kommer.  

Mal for avtale legges ved referatet.  

 

Sak 20/21 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kort beskrivelse:  

 

Hvordan kan nærutvalget skape engasjement rundt nærutvalgets samfunnsdel? 

Nærutvalget ønsker mer informasjon om prosessen før de kan ta et standpunkt til dette. Sekretær 

innhenter informasjon og deler med nærutvalget. 

 

Sak 22/21 Hvordan melde inn og jobbe med saker 

Kort beskrivelse:  

Forslag til hvordan man kan jobbe med saker ligger vedlagt i eget dokument.  

Dokumentet kan diskuteres sammen med samarbeidsavtalen i evalueringen som skal 

gjennomføres i juni. 

 

Sak 23/21 Travbanen 

Kort beskrivelse:  

Nærutvalget ønsker mer informasjon om prosess rundt utbygging travbane. Sekretær for 

nærutvalget innhenter informasjon om saken. 

 

Sak 24/21 Rollebeskrivelse 

Kort beskrivelse: 

Nærutvalget ønsker beskrivelse av roller i nærutvalget. Sekretær innhenter informasjon om 

reglement. 

Sak 25/21 Frivilligsentraler i Drammen 



 

Referat sendt av: Thea Risvik Stokke 

Godkjent av: Leder Frank Y. Grøstad 

Kort beskrivelse:  

Informasjon om frivilligsentralene i Drammen. 

 https://www.drammen.kommune.no/tjenester/frivillighet/frivilligsentralene-info/ 

 Frivilligsentralene | Drammen kommune 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/frivillighet/frivilligsentralene-info/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/frivillighet/frivilligsentralene/

