Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 4
Dato og tidspunkt: 15.nov 2021, kl. 19.30 – 21.05
Sted: SIF-huset, Øvre Eikervei 25, Drammen
Til stede for nærutvalget: Kari Krum Bang, Jonas Berntsen, Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Ingvild
Juvkam Dyve, Arif Erkök, Siv-Lene Bjørkly Jakobsen (utvalgets leder), Jeanette S. Stenmark og Lucas
Storaunet
Forfall: Anette Gilje, Jørn Gjennestad, Rose Jahanfarah, Hanna Marie Michalsen Iversen og Anders
Myhre.
Møteleder: Siv-Lene Bjørkly Jacobsen, leder av Nærutvalget i kommunedel 4
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 4

Sak 30/21 Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 4
Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 4:
 På sakslisten til dette møtet står innspill til saken om prinsipper når det gjelder barnehagestrukturen i Drammen. Senere vil det komme en tilsvarende sak når det gjelder skolestrukturen.
 Nærutvalgsmøtene vil fremover bli holdt på SIF-huset (Øvre Eikervei 25) og det vil være enkel
servering til møtene. Hovedmøtene vil være åpne for tilhørere.
 Oversikt over datoer for nærutvalgets hovedmøter i 2022 blir sendt ut i løpet av desember.
 Den planlagte workshopen om «Ekte kjærlighet på Gulskogen» og som skulle vært holdt den
3.november, flyttes til februar 2022. Invitasjon blir sendt ut i egen e-post, og det vil også bli sendt
ut møteinnkalling til denne workshopen.
Under behandling av orienteringer fra lokal koordinator ble det fra innbyggerrepresentanter i
nærutvalget pekt på at det er sterkt ønsket at politikerne i nærutvalget stiller ved flest mulig av
nærutvalgets møter. Inkludert da også arbeidsmøter, orienteringsmøter, workshops, og liknende.
Sak 31/21 Valg av lokal vinner av Frivillighetsprisen
Kort beskrivelse: Nærutvalget har fått i oppgave å kåre en lokal vinner av Frivillighetsprisen. Altså en
vinner av Frivillighetsprisen i kommunedel 4 (Rødskog og Gulskogen).
Oversikt over de nominerte:
Rett fram
Ekte kjærlighet på Gulskogen
Anders Brun og Rune Geir Aass
Bjørn Melbye
Vinneren går videre til en finale der det skal kåres en vinner av Frivillighetsprisen i Drammen
kommune. Utdeling av Frivillighetsprisen skjer søndag 5.desember, som også er Frivillighetens dag.
Vedtak: Etter avstemning i nærutvalget ble det kåret en vinner av Frivillighetsprisen i kommunedel 4,
Rødskog og Gulskogen. Vinneren offentliggjøres senere.
Sak 32/21 Årsrapport og evaluering
Kort beskrivelse: Innbyggerne i nærutvalget har tidligere i år besvart et spørreskjema der de har
evaluert nærutvalgsordningen, mens politikerne i nærutvalgene og nærutvalgslederne har deltatt på
en samling der temaet var underveisevaluering av nærutvalgene.

Dette danner grunnlaget for et utkast til en årsrapport og evaluering som skal utarbeides i første
kvartal 2022. Nærutvalget vil få tilsendt et utkast.
I møtet ble det diskutert et punkt som har kommet opp under underveisevalueringen og som handler
om hvordan nærutvalgene på en enkel og god måte kan kommunisere med innbyggerne i sin
kommunedel.
Vedtak: En arbeidsgruppe bestående av Siv-Lene Bjørkly Jakobsen, Kari Krum Bang, Jeanette S.
Stenmark og Luca Storaunet får i oppgave å etablere en facebookgruppe for nærutvalget. Denne skal
brukes både til å gjøre nærutvalget synlig og til å vise hvilke saker som utvalget til enhver tid arbeider
med. Hvert møte i nærutvalget avsluttes med at det oppsummeres hva som skal legges ut her.
Sak 33/21 Notat; handlings- og økonomiplan 2022 - 2025
Kort beskrivelse: Den 8.november 2021 fikk nærutvalgene presentert rådmannens forslag til
Handlings- og økonomiplan for perioden 2022-2025. Nærutvalgene har så fått muligheten til å
fortelle hva de har hatt størst fokus på i 2021, og hva det er viktig at politikerne kjenner til før de skal
behandle forslaget til handlings- og økonomiplan. Innspillet skal være på maks en side, og frist for
innsending er 18.november.
Innholdet i et innspill fra nærutvalget for Rødskog og Gulskogen ble diskutert.
Vedtak: Lokal koordinator for kommunedelen bes utarbeide et utkast til innspill fra nærutvalget der
det vises til at gode tjenester for innbyggerne må opprettholdes, og da spesielt innenfor helse og
skole. Videre ønskes det lagt vekt på viktigheten av et trygt og godt oppvekstmiljø for kommunedelens barn og unge. Utkastet sendes til samtlige medlemmer av utvalget før innsending.
Sak 34/21 Sak i hovedutvalget for oppvekst og utdanning; barnehagestruktur
Kort beskrivelse: Den 24.november så kommer det opp en sak i Hovedutvalget for oppvekst og
utdanning som handler om prinsipper for barnehagestrukturen i Drammen. Hensikten med saken er
å legge frem prinsipper for en struktur i barnehagedriften i et tiårs perspektiv. Nærutvalget er gitt
mulighet til å komme med innspill i saken. Frist er 22.november.
Det ble diskutert hva som skal være innholdet i nærutvalgets innspill.
Vedtak: Lokal koordinator for kommunedelen bes utarbeide et innspill fra nærutvalget. I innspillet
ønskes det trukket frem at tilbudet til barn og unge med særskilte behov må vurderes og drøftes, og
da både organisering, plassering av tilbudet og de ansattes kompetanse. Videre ønskes det tatt med
at det må gjelde et nærhetsprinsipp ved tildeling av barnehageplass. Prinsippet må imidlertid kunne
fravikes dersom barnets foreldre ønsker plass i en bestemt barnehage som eventuelt ikke er i
nærheten av deres bosted.
Sak 35/21 Eventuelt
 Grunnforhold; nærutvalget er orientert om et planlagt utbyggingsprosjekt på Gulskogen i regi av
Scandinavian Property Group (SPG). I ettertid er det kommet opp et spørsmål om grunnen det skal
bygges på. Det vises til setningsskader både på Gulskogen senter og Strømsgodset Hageby.
Vedtak: Lokal koordinator retter til SPG et spørsmål om hvilke analyser og vurderinger som er gjort
når det gjelder grunnforholdene der det skal bygges.
 Nye tilbud for barn og unge; Ingvild Juvkam Dyve fortalte om planlagte nye tilbud for kommunedelens barn og unge (i regi av Ekte kjærlighet på Gulskogen). Imidlertid er det behov for lokaler for
å kunne få realisert disse tilbudene.

Vedtak: Lokal koordinator sjekker ut om det er offentlige bygninger sentralt i kommunedelen som
kan benyttes.
 Gulskogenhallen; kulde og vedlikehold
Innbyggere har opplevd at det har vært kaldt i Gulskogenhallen, og det er håndballmål som ikke er
i tilfredsstillende stand.
Vedtak: Lokal koordinator bringer dette videre til administrasjonen i kommunen.
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