
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 4 
Dato og tidspunkt: 26.april 2021, kl. 19.30 – 21.27 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 
 

Til stede: Kari Krum Bang, Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Ingvild Juvkam Dyve, Arif Erkök, Anette 
Gilje, Hanna Marie Michalsen Iversen, Siv-Lene Bjørkly Jakobsen (utvalgets leder), Rose Jahanfarah, Jørn 
Gjennestad og Jeanette Storlien Stenmark.   
 

Forfall: Jonas Bernzten og Anders Myhre.  
 

Møteleder: Siv-Lene Bjørkly Jakobsen, leder av Nærutvalget i kommunedel 4 
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 4 
 

 

Sak 11/21 Kort gjennomgang av utvalgets arbeid siden forrige hovedmøte 
 

Kort beskrivelse: Det har kommet inn mange saker siden forrige møte. Sannsynligvis er det et resultat 
av at medlemmer i utvalget har vært flinke til å fremsnakke utvalget. Pluss det at leder av utvalget 
har delt informasjon om utvalget og utvalgets arbeid på facebooksiden «Hva skjer på Gulskogen». 
Siden forrige hovedmøte i utvalget så har det også vært avholdt et arbeidsmøte. 
 

Vedtak: Intet vedtak. 
 

Sak 12/21 Nye representanter i Nærutvalget 
 

Kort beskrivelse: Anette Gilje ble ønsket velkommen i nærutvalget. Utvalget er da fulltallig så nær 
som på en plass. Det mangler en ungdomsobservatør.  
 

Vedtak: Innspill på aktuelle kandidater som ungdomsobservatør sendes til Hanna Marie Michalsen 
Iversen, ungdommens representant i utvalget, og Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommune-
delen. Lokal koordinator sender ut informasjon om ungdomsobservatørens rolle i utvalget. 
 

Sak 13/21 Samarbeidsavtale for Nærutvalget 
 

Kort beskrivelse: Samarbeidsavtalen for Nærutvalget har fire hovedpunkter: formål, prioriterte 
oppgaver og satsningsområder, arbeidsform og nærutvalgets sammensetning. De fire hoved-
punktenes innhold ble diskutert i møtet, og det kom til enighet når det gjelder avtalens ordlyd.  
 

Vedtak: Samarbeidsavtalen ble vedtatt, og avtalen følger som vedlegg til referatet. 
 

Sak 14/21 Budsjett 2021 
 

Kort beskrivelse: Nærutvalget har for inneværende år et budsjett på kroner 50.000. Dette er 
øremerket for møtevirksomhet (det inkluderer da også møtevirksomhet med innbyggere).  
 

Vedtak: Intet vedtak.    
 

Sak 15/21 Attic, og fremtidig tilbud i dans i Drammen kommune  
 

Kort beskrivelse: Saken ble opprinnelig meldt inn av en innbygger i kommunedelen, og har tidligere 
vært diskutert i et arbeidsmøte. De innspill som da ble gitt til politikerne i utvalget handlet blant 
annet om viktigheten av lokale tilbud for barn og unge, og dette tilbudets betydning for det kulturelle 
mangfoldet i kommunedelen. Politikerne skulle så ta med seg disse innspillene videre.  
 

Saken har nå vært oppe i Hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet, og Arif Erkök redegjorde for 
behandlingen der. Der ble det gjort et vedtak om en intensjon om å kjøpe aksjene i Attic AS, og det er 
i den sammenheng også rettet en bestilling til rådmannen i kommunen. Det er lagt opp til at endelig 
vedtak i saken kan fattes i juni.  
 

Vedtak: Intet vedtak. 
 



Sak 16/21 Togparkering på Gulskogen 
 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av FAU-leder ved Gulskogen skole, og engasjerer også mange 
innbyggere. To forhold knyttet til sikkerhet ble spesielt fremmet i diskusjonen: trafikksikkerhet og 
støy. Jørn Gjennestad viste til planarbeidet i saken, men poengterte at også kommunens politikere er 
opptatt av sikkerhet. Videre vil Gjennestad følge opp at det blir gitt informasjon om hva togparkering 
på Gulskogen vil bety for kommunedelens innbyggere.  
 

Arif Erkök pekte på de ulike utbyggingene som fremover skal skje på Gulskogen, og viktigheten av at 
nærutvalget i disse prosessene fyller rollen som en lyttepost mellom kommunedelens innbyggere og 
kommunens politikere. Erkök ba også om at eventuelle avviksspørsmål sendes inn til kommunen.  
 

Det ble i diskusjonen vist til at det er behov for god kontakt mellom lokalsamfunnet og utbyggere. Et 
tidligere informasjonsmøte med Bane NOR hadde vært oppklarende, men det har ikke vært holdt 
tilsvarende møter med andre utbyggere. Det ble videre gitt uttrykk for at nærutvalget bør ta en rolle 
når det gjelder dialog mellom utbyggere og nærmiljøet. Får utvalget informasjon så kan også utvalget 
ta en rolle når det gjelder det å få informasjon fra kommunen ut til innbyggerne i kommunedelen. 
 

Det vil i en periode bli mange tyngre kjøretøy som skal inn/ut av området, og det er behov for 
informasjon om hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas. Det er spesielt ved skolestart/-slutt at det 
er mange små barn ute til fots eller på sykkel. Det er allerede dialog mellom skolene/FAU`ene og 
utbyggere om det unngå å tungtrafikk i disse periodene av dagen. Men, flere trafikkvakter ble nevnt 
som et mulig godt trafikksikkerhetstiltak.  
 

Erkök foreslo at nærutvalget, når det er behov for det, inviterer inn fagpersoner fra kommunens 
administrasjon for å få mer utdypende og/eller teknisk informasjon i en sak.  
 

Vedtak: Lokal koordinator for kommunedelen får i oppdrag å sette opp et arbeidsmøte hvor nær-
utvalget kan få informasjon om utbyggingen av et samlet hensettingsanlegg for tog på Sundland.  
 

Sak 17/21 Ny adkomstvei fra Prof.Smiths allè til/fra Sundland 
 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av FAU-leder ved Gulskogen skole. Saken omhandler den nye 
adkomstveien fra Prof.Smiths allè til/fra Sundland. Det er stilt spørsmål ved vikepliktsordningen i det 
aktuelle krysset og om manglende merking for gangfelt.  
 

Innbyggere i utvalget pekte på at barn på sykkel krysser her med ganske stor fart, og at det også er 
uoversiktlig her. Det ble derfor etterlyst tiltak for å øke sikkerheten.  
 

Arif Erkök har forespurt rådmannen om å få en status i saken, og lokal koordinator for kommune-
delen har vært i kontakt med Samferdsel, vei og park i kommunen. Ny adkomstvei fra Prof. Smiths 
allè til/fra Sundland er høyreregulert som andre kryss på strekningen. Dette er et gjennomgående 
prinsipp langs Prof. Smiths allè, som ikke er forkjørsregulert. Når det gjelder merkingen så var ikke 
siste lag med asfalt lagt når saken ble meldt til nærutvalget. Nå er siste lag med asfalt blitt lagt og 
merkingen i vegbanen er på plass.  
 

Vedtak: Nærutvalget opplever ikke at den nye adkomstveien til/fra Prof. Smiths allè er sikker nok, og 
lokal koordinator for kommunedelen ble bedt om bringe dette videre.  
 

Sak 18/21 Utbyggingen av Gulskogen stasjon  
 

Kort beskrivelse: Flere innbyggere har i sosiale medier gitt uttrykk for at de ønsker en fortgang i 
utbyggingen av Gulskogen stasjon. Når det gjelder den nåværende stasjonsbygningen så er imidlertid 
meningene delte. Noen ønsker bevaring, mens andre tenker at den kan rives.  
 

Utvalget er kjent med at den planlagte utbyggingen er utsatt på ubestemt tid. Siden togene nå kan 
snu i Nybyen så ser ikke Bane NOR det samme behovet for å bygge ut Gulskogen stasjon.  
 



Arif Erkök redegjorde for forholdet mellom Drammen kommune og Bane NOR i denne saken. 
Opplevelsen er at Bane NOR bryter løfter som tidligere er gitt. Videre poengterte han at det fra de 
ulike partienes side nå må arbeides på nasjonalt nivå. Erkök beskrev også hvorfor Gulskogen stasjon 
ikke kan bli endestasjon for Flytoget uten en utbygging av stasjonen.  
 

Det ble i utvalgets diskusjon pekt på at innbyggerne i kommunedelen har liten tillit til Bane NOR, og 
det ble poengtert at fremtidige løfter som måtte gis av Bane Nor må følges tett opp. Viktigheten av 
nærutvalget som et ekstra talerør for innbyggerne ble fremhevet, og det er ønsket at nærutvalget i 
tiden fremover tett følger alle saker som omhandler samferdsel. 
 

Vedtak: Intet vedtak.  
 

Sak 19/21 Miljøkrav SIF-anlegget på Gulskogen 
 

Kort beskrivelse: Sak meldt inn av leder for Ekte kjærlighet på Gulskogen, Ingvild Juvkam Dyve. Saken 
gjelder de to kunstgressbanene ved SIF-huset på Gulskogen. Strømsgodset IF eier den ene banen, 
mens Drammen kommune eier den andre. En ny forskrift med krav til gjenvinning av granulat er 
angitt å skulle tre i kraft 1.juli 2021. Det må lages et gjenvinningsanlegg og det må på plass gode 
rutiner rundt driften av dette. Strømsgodset I.F. ønsker n dialog med kommunen for å se på et mulig 
samarbeid om et gjenvinningsanlegg.  
 

Lokal koordinator for kommunedelen har vært i kontakt med virksomheten Arena kultur, idrett og 
friluftsliv i kommunen. Kommunen er nå i gang med å stadfeste hva denne nye forurensnings-
forskriften, med bestemmelser om tiltak for å hindre spredning av granulat, vil bety for kommunen 
som anleggseier. Utgangspunktet for regelverket er at det er anleggseier som er ansvarlig for å sikre 
at sine anlegg er i tråd med regelverket.  
 

Strømsgodset I.F. ble oppfordret til å sende til kommunen de planer de har utarbeidet for et 
gjenvinningsanlegg, og da med en forespørsel om et samarbeid. 
 

Vedtak: Intet vedtak.  
 

Sak 20/21 Sommerskoletilbud for elever i grunnskolen 
 

Kort beskrivelse: Saken er meldt inn av leder for Ekte kjærlighet på Gulskogen, Ingvild Juvkam Dyve. 
Drammen kommune har søkt og fått midler av Udir til sommerskoletilbud i 2021. Det er stilt spørsmål 
om hvilke føringer som Udir har gitt, og om hvordan kommunen velger å disponere midlene.  
 

Strømsgodset IF og Ekte kjærlighet på Gulskogen arrangerer i år Summercamp for fjerde året på rad. 
Dette er et gratis tilbud som i beskrivelse stemmer godt overens med det Udir angir er gode tiltak for 
barn og unge. Men, som et tilbud utenfor Sommerskolen så nyter de ikke godt av midlene fra Udir.  
 

I diskusjonen i utvalget ble det stilt spørsmål om innrettingen av sommerskolen, og om kommunen 
her samarbeider med andre idrettslag. Det ble også stilt spørsmål om kommune kunne kjøpe plasser 
på tilbudet til Strømsgodset IF, samtidig som disse plassene kunne være for barn fra kommunedel 4.    
  
Lokal koordinator for kommunedelen har vært i kontakt med prosjektleder for Sommerskolen. Det 
har da allerede vært kontakt mellom Sommerskolen og Strømsgodset IF, men lokal koordinator vil ta 
initiativ til at kontakten tas opp igjen. Det er et etablert samarbeid mellom Drammen kommune og 
Idrettsrådet når det gjelder Sommerskolen. Idrettslag som kommunen pr. april har dialog med er 
blant annet Drammen turn, Sturla, Strømsgodset toppfotball, Mjøndalen IF, Drammen ballklubb, 
Svelvik idrettsforening, med flere. Inneværende år er et unntaksår i form av at det er mulig å søke 
midler fra Udir. Men, da kun til nye og styrkede tiltak (ikke eksisterende tiltak). 
 

Leder av Ekte kjærlighet på Gulskogen uttrykte et ønske om et samarbeid med kommunen hvor man 
får lov til å vokse i det aktive lokalsamfunnet, og hvor ikke alt må foregå i en «Drammen stor-
kommune». Det ble pekt på viktigheten av det å utvikle særegenheten lokalt i kommunedelene. 



 

Videre ble det etterspurt støtteordninger som kan bidra til bærekraftige lokale tilbud. For idretts-
laget handler det om det å kunne lønne de som går inn og gjør jobben med dette tilbudet. Det er 
lønn som er den store utgiftsposten når Strømsgodset IF skal kunne gi barn og unge et tilbud. 
 

Arif Erkök formidlet tro på samarbeidet mellom Drammen kommune og idrettsrådet. Men vektla 
også viktigheten av god dialog og et tett videre samarbeid mellom Strømsgodset IF og prosjekt-
lederen for Sommerskolen.   
 

Vedtak: Intet vedtak.  
 

Sak 21/21 Bydelspark Gulskogen Vest 
 

Kort beskrivelse: Sak meldt inn av Hans Georg Røed på vegne av Sameiet Skoglitunet, Sameiet Skogli-
løkka, Sameiet Skogli og Sameiet Gulskogen vest. Det er vist til at det nå er seks år siden Sameiet 
Skoglitunet mottok en sending med en landskapsplan og en igangsettingstillatelse for opparbeidelse 
av en bydelspark i et område ved Skogliveien, Kjerraten barnehage og Olav Bjaalandsgate. Denne 
bydelsparken er imidlertid fremdeles ikke bygget, og det er stilt spørsmål om hva nærutvalget kan 
bidra med i sakens anledning slik at parken kan bli en realitet.  
 

Arif Erkök har forespurt rådmannen om status for saken, og lokal koordinator for kommunedelen har 
vært i kontakt med utbyggingssjefen i kommunen. Den opprinnelige planen omfattet en ballslette, en 
grusbane og en lekeplass tilrettelagt for små barn. Kommunen ønsket en større park med basketball-
bane, sykkelløype, akebakke, aktivtetsløype, med mer. I juni 2016 ble det derfor inngått en avtale 
mellom utbygger Block Watne AS og Drammen kommune hvor kommunen overtar ansvaret for 
oppførelsen, og Block Watne AS skal betale et anleggsbidrag.  
 

Senere foretas det miljøtekniske grunnundersøkelser på området. Datarapporten fra undersøkelsene 
ble klar i 2019. Vannanalyser viser at den kjemiske tilstanden til grunnvannet er dårlig, og det må 
gjøres tiltak her før det kan bygges. Blant annet må det fjernes masse.  
 

Status for prosjektet nå er imidlertid at det ikke foreligger tilstrekkelig med midler til å gjennomføre 
prosjektet slik det er planlagt. Det må da avklares om prosjektet kan prioriteres innenfor allerede 
bevilgede rammer, eller fremmes til neste års økonomiplan.  
 

Under diskusjonen i utvalget kom det klart frem at innbyggere i kommunedelen er skuffet over at 
parken ennå ikke er bygget, og at parken var oppfattet som en lovnad fra Block Watne AS sin side. 
Bydelsparkens potensiale som en møteplass for innbyggerne ble fremhevet. Det ble også diskutert 
hvorvidt en nedskalering av parken kan være aktuelt. Videre ble det pekt på behovet for informasjon. 
Det ble bedt om at kommunen sørger for at informasjonsbehovet dekkes, og at lokal koordinator for 
kommunedelen følger opp dette. Nærutvalget ønsker også å følge saken videre.  
 

Arif Erkök vil ta initiativ ovenfor sitt eget parti sine medlemmer i Hovedutvalget for tekniske tjenester 
og i Formannskapet slik at saken følges opp. Det kan da bes om et litt mer formalisert svar fra 
rådmannen. Så vil lokal koordinator for kommunedelen kunne dele dette med nærutvalget.  
 

Vedtak: Intet vedtak.  
 
 

Sak 22/21 Eventuelt 
 

Busstilbudet for skolebarn-/ungdom, trafikksikkerhet og smittververn 

Sak fra ungdommens representant i utvalget, Hanna Marie Michalsen Iversen. Få avganger gjør at det 
blir fullt på bussene fra Gulskogen gård i retning Langum eller rutebilstasjonen. Noen kommer ikke 
med, og det blir trengsel ved av- og påstigning. Det er uheldig med tanke på smittevernhensyn. En 
løsning som ble diskutert kan være at det settes opp en ekstra buss. Hanne Marie Michalsen Iversen 
sender en henvendelse til Brakar i denne saken. Andre forhold knyttet til trafikksikkerheten i Nedre- 
og Øvre Eikervei, og busstilbudet ellers tas opp i neste møte i nærutvalget. 
 

----- 
 


