Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 4
Dato og tidspunkt: 15.september 2021, kl. 19.30 – 21.27
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams

Til stede: Kari Krum Bang, Sølvi Brandt Bestvold, Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Ingvild Juvkam
Dyve, Siv-Lene Bjørkly Jakobsen (utvalgets leder), Rose Jahanfarah og Jørn Gjennestad.
Forfall: Jonas Bernzten, Anette Gilje, Hanna Marie Michalsen Iversen, Anders Myhre og Jeanette
Storlien Stenmark.
Møteleder: Siv-Lene Bjørkly Jakobsen, leder av Nærutvalget i kommunedel 4
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 4

Sak 23/21 Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 4
Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 4:
• Frivillighetsprisen 2021: nærutvalgene vil kåre lokale vinnere, og disse går så videre til en finale
der det vil bli kåret en vinner av Frivillighetsprisen for Drammen kommune.
• Markedsførings-/promoteringsmateriell: det er budsjettmessig rom for produksjon av noe
materiell, men det må avklares hva det konkret er behov for.
• Kommunikasjonsplan: det vil bli utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for nærutvalgene.
• E-postadresse: nærutvalgene har nå en egen e-postadresse: naerutvalg@drammen.kommune.no
• Handlings- og økonomiplan 2022-2025: for nærutvalgene så vil det i november, ved rådmann
Elisabeth Enger, bli holdt en gjennomgang av rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan.
• Neste hovedmøte i nærutvalget holdes mandag 15.november.
Sak 24/21 «Gulskogen – den grønne stasjonen»
Kort beskrivelse: Scandinavian property group (SPG) ønsker å møte nærutvalget i forbindelse med
et utbyggingsprosjekt på Gulskogen. Prosjektet har arbeidstittelen «Gulskogen – den grønne
stasjonen». Formålet med møtet er å opprette en dialog mellom SPG og nærutvalget, og SPG
ønsker i møtet å presentere sine initiale tanker om utviklingen av det aktuelle området.
Link til SPG sin omtale av utbyggingsprosjektet: https://spg.no/projekt/gulskogen-drammen/
Vedtak: Nærutvalget ber lokal koordinator for kommunedelen om å sette opp et møte mellom
nærutvalget og Scandinavian Property Group (SPG), samt formidle kontakt mellom SPG og
Strømsgodset IF (som en av utbyggingsprosjektets nærmeste naboer).
Sak 25/21 Gjennomgang og status for saker behandlet av nærutvalget i 1.halvår 2021
Gjennomgang og status for noen saker som ble behandlet av nærutvalget i 1.halvår 2021:
Ungdomsobservatør (sak 05/21) - det er en ledig plass som ungdomsobservatør i nærutvalget.
Ungdomsobservatøren bistår og støtter ungdommenes faste representant i utvalget. I møtet kom
det forslag på en mulig kandidat.
Vedtak: Nærutvalgets leder Siv-Lene Bjørkly Jakobsen tar kontakt med den mulige kandidaten til
den ledige plassen som ungdomsobservatør i nærutvalget.
Nærutvalgets arbeid (sak 08/21) - arbeidet i nærutvalget følger den samarbeidsavtalen som ble
utformet den 26. april 2021.

Vedtak: Det gjøres ingen endringer i arbeidsform, men nærutvalget vil i tiden fremover ha ekstra
fokus på kontakt og dialog med innbyggerne i kommunedelen.
Kommuneplanens samfunnsdel (sak 09/21) - nærutvalget fikk tidligere i år en oppgave i form av å
skape engasjement rundt kommuneplanens samfunnsdel. Flere av kommunedelens innbyggere
har deltatt i ulike medvirkningsaktiviteter i den forbindelse.
Vedtak: Intet vedtak.
Ekte kjærlighet på Gulskogen (sak 10/21 Eventuelt) - det ble i nærutvalgets møte den 14.januar i
år gitt en kort orientering om prosjektet «Ekte kjærlighet på Gulskogen.
Vedtak: Det gis på et senere tidspunkt en bredere orientering om prosjektet. Ingvild Juvkam Dyve
og lokal koordinator for kommunedelen planlegger dette.
Kommunens intensjon om kjøp av aksjer i Attic AS (sak 15/21) - lokal koordinator for kommunedelen orienterte om status for saken nå og videre saksgang. Attic AS har startet høstsemesteret,
og det er meldt om stor aktivitet og påmelding til kursene. Det er god dialog mellom kommunen
og selskapets styre. Avtaleutkast og utredning av fremtidig driftskonsept skal behandles i Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i slutten av oktober.
Vedtak: Intet vedtak.
Togparkering på Gulskogen (sak 16/21) - når denne saken var oppe i nærutvalget i april så var
utvalget spesielt opptatt av trafikksikkerhet under anleggsarbeidene, støy og informasjon ut til
innbyggerne. Det ble da fremmet et ønske om et eget arbeidsmøte vedr. denne saken.
Vedtak: Det settes opp et eget arbeidsmøte der nærutvalget kan få informasjon om utbyggingen
av et samlet hensettingsanlegg for tog på Sundland og den opprinnelig planlagte utbyggingen av
Gulskogen stasjon. Dette arbeidsmøtet ønskes satt opp på et tidspunkt etter jul 2021. Lokal
koordinator for kommunedelen følger opp dette ønsket.
Midlertidig adkomstvei Prof.Smiths allè til/fra Sundland (sak 17/21) - lokal koordinator for
kommunedelen har bragt videre til administrasjonen i kommunen ved Samferdsel, vei og park at
den nye midlertidige adkomstveien til/fra Sundland ikke oppleves som sikker nok. Det er i denne
saken så blitt vist til utredning i 2020, og vedtak i teknisk hovedutvalg (sak 181/20).
Jørn Gjennestad redegjorde for behandlingen i teknisk hovedutvalg i 2020.
Under nærutvalgets gjennomgang av status i denne saken så ble det diskutert hvilke tiltak som
eventuelt kunne øke trafikksikkerheten. Tiltak som ble nevnt i diskusjonen: lysregulering,
trafikkvakter og strupemekanismer (tiltak som begrenser farten til de syklende).
Vedtak: Jørn Gjennestad tar opp saken i hovedutvalget for tekniske tjenester, og stiller i denne
saken spørsmål til rådmannen om det kan gjøres tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Lokal
koordinator for kommunedelen tar kontakt med Bane Nor med spørsmål om det kan settes inn
trafikkvakter ved denne inn-/utkjøringen.
Utbyggingen av Gulskogen stasjon (sak 18/21) – den planlagte utbyggingen av Gulskogen stasjon
er nå utsatt på ubestemt tid. Ettersom togene nå kan snu i Nybyen så ser ikke Bane Nor det
samme behovet for å bygge ut Gulskogen stasjon. Når saken var oppe i nærutvalget tidligere i år så
besluttet utvalget at de ønsker å følge denne saken tett.
Vedtak: Sees i sammenheng med sak «16/21 Togparkering på Gulskogen».

.

Miljøkrav SIF-anlegget på Gulskogen (sak 19/21) – sak meldt inn av leder for Ekte kjærlighet på
Gulskogen, Ingvild Juvkam Dyve. Det er ønske om et felles anlegg for håndtering av gummigranulat
for de to kunstgressbanene ved SIF-huset på Gulskogen. Den ene banen eies av Strømsgodset IF,
mens den andre eies av Drammen kommune. Idrettslaget ser det imidlertid ikke som mulig å vente
lenger, men igangsetter nå bygging av et gjenvinningsanlegg for gummigranulat for sin bane.
Vedtak: Sølvi Brandt Bestvold løfter spørsmålet om et felles gjenvinningsanlegg for gummigranulat
og stiller spørsmål til Rådmannen om saken. Rådmannens svar vil bli formidlet til nærutvalget.
Sommerskoletilbud for elever i grunnskolen (sak 20/21) – sak meldt inn av leder for Ekte
kjærlighet på Gulskogen, Ingvild Juvkam Dyve. Saken gjelder Sommerskolen i Drammen, både
innretting av tilbudet og fordelingen av midler. Det er et ønske om et godt samarbeid mellom
Strømsgodset I.F. og Drammen kommune. Samtidig ønsker en å utvikle særegenheten ved
samfunnsprosjektet Ekte kjærlighet på Gulskogen, og det er et ønske om at plassene ved tilbud
som for eksempel Summercamp kan forbeholdes barn og unge fra kommunedelen.
Ingvild Juvkam Dyve kunne opplyse om at årets Summercamp ble gjennomført i samme form som
tidligere, men med flere nye aktiviteter. Blant annet et helt nytt barne- og ungdomsteater. I
underkant av 200 barn og unge fra skolene Rødskog og Gulskogen deltok på årets Summercamp.
Vedtak: Intet vedtak.
Bydelspark Gulskogen Vest (sak 21/21) - Sak meldt inn av Hans Georg Røed på vegne av Sameiet
Skoglitunet, Sameiet Skogliløkka, Sameiet Skogli og Sameiet Gulskogen vest. Saken gjelder en
bydelspark i området Gulskogen Vest og som er planlagt finansiert gjennom et anleggsbidrag fra
Block Watne AS, spillemidler og bidrag fra Drammen kommune. Det er stilt spørsmål om hva
nærutvalget kan bidra med for å sikre at bydelsparken blir en realitet.
Status for prosjektet er imidlertid at det ikke foreligger tilstrekkelig med midler til å gjennomføre
prosjektet slik det er planlagt. Det må avklares om prosjektet kan prioriteres innenfor allerede
bevilgede rammer, eller fremmes til neste års økonomiplan.
Vedtak: Nærutvalget ønsker fortsatt å følge saken, og ber om at informasjonsbehovet følges opp.
Busstilbudet for skolebarn-/ungdom, trafikksikkerhet og smittevern (sak 22/21 Eventuelt) – sak
fra ungdommens representant i nærutvalget, Hanna Marie Michaelsen Iversen. Saken handler om
busstilbudet der få avganger gjør at det ofte blir fullt på bussene. Det er uheldig både med tanke
på trafikksikkerhet og smittevernhensyn.
Vedtak: Nærutvalget vil fortsatt følge opp denne saken.
Sak 26/21 Arbeidsmøter i nærutvalget, og møtested for kommende møter
Kort beskrivelse: Det ble kort diskutert hvordan nærutvalget ønsker å arbeide fremover.
Vedtak: Det etableres ingen arbeidsgrupper nå, men det holdes arbeidsmøter ved behov. Neste
møte holdes fysisk, og da på SIF-huset på Gulskogen.
Sak 27/21 Informasjon fra ordførerens besøk i kommunedelen den 8.september 2021
Kort beskrivelse: Ordføreren besøkte kommunedelen, og nærutvalget, den 8. september. Siv-Lene
Bjørkly Jakobsen og Jeanette Storlien Stenmark representerte nærutvalget under besøket. Noen
saker som ble tatt opp og diskutert under besøket: trafikkforholdene i kommunedelen og sikring
av skoleveier, de planlagte utbyggingene i kommunedelen, anleggssituasjonen (behovet for
vedlikehold og utvikling av idrettsanleggene), samt nærutvalgsordningen.

Vedtak: Intet vedtak.
Sak 28/21 Underveisevaluering nærutvalgsordningen
Kort beskrivelse: Den 19.august i år ble det holdt en samling for nærutvalgslederne og politikerne i
nærutvalgene. Tema for samlingen var underveisevaluering av nærutvalgsordningen. I forkant av
denne samlingen hadde innbyggerne i nærutvalgene svart på en spørreundersøkelse der de også
hadde evaluert nærutvalgsordningen.
Underveisevalueringen viser at rolleforståelse og rammer er viktig for nærutvalgene, og at det er
behov for å arbeide videre med kontakt med innbyggerne og hvordan involvere bredt.
Vedtak: Intet vedtak
Sak 29/21 Eventuelt
•

Fritidskortet
Sølvi Brandt Bestvold minnet om Fritidskortet. Barn mellom 6 og 18 år, med folkeregistrert
adresse i Drammen kommune kan få 1000 kroner i halvåret som de kan bruke på en eller flere
organiserte fritidsaktiviteter.
Link til informasjon om Fritidskortet:
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/fritidskortet/

•

Knutepunkt
Det ble stilt spørsmål om hva som er tenkt når det gjelder Knutepunkt i kommunedelen. Lokal
koordinator viste til at dette er en sak som vil komme opp senere.
Vedtak: Nærutvalget vil følge opp saken om Knutepunkt, og ber lokal koordinator i kommunedelen om å komme tilbake til nærutvalget når det er noe nytt i saken.
-----

