Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 4
Dato og tidspunkt: 14.januar 2021, kl. 17.30 – 18.49
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams
Til stede: Kari Krum Bang, Jonas Bernzten, Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Ingvild Juvkam Dyve,
Arif Erkök, Hanna Maria Michalsen Iversen, Siv-Lene Bjørkly Jacobsen, Jørn Gjennestad, Kine Korsmo
(lokal koordinator) og Jeanette Storlien Stenmark.
I tillegg var leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden, med på første del av
møtet.
Forfall: Rose Jahanfarah og Anders Myhre.
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 4

Sak 01/21 Agenda for møtet, streaming av møtet og møteregler
Kort beskrivelse: Møtet ble ledet av lokal koordinator i kommunedelen. Agenda for møtet ble
gjennomgått. Møtet ble streamet (tilgjengelig på Drammen kommune sine nettsider). Under
møtet ble funksjonen med håndsopprekking i Teams benyttet.
Vedtak: Intet vedtak.
Sak 02/21 Kort innledning ved leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet
Kort beskrivelse: Mads Hilden (leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet) holdt en kort
innledning. Han fortalte om bakgrunn og forventinger til etableringen av nærutvalgene.
Vedtak: Intet vedtak
Sak 03/21 Presentasjonsrunde
Kort beskrivelse: Medlemmene i nærutvalget presenterte seg (presentasjonsrunde).
Vedtak: Intet vedtak.
Sak 04/21 Valgt medlem av nærutvalget har trukket seg
Kort beskrivelse: En av innbyggerplassene i nærutvalget velges av rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne. Den som ble valgt for kommunedel 4 har imidlertid trukket seg.
Vedtak: Nærutvalgets leder og lokal koordinator for denne kommunedelen får i oppgave å sørge
for at den ledige plassen i utvalget dekkes av en person som kan representere personer med
nedsatt funksjonsevne.
Sak 05/21 Ungdomsobservatør er ikke valgt
Kort beskrivelse: Ungdomsrådet velger både en representant og en observatør til nærutvalget. Det
er imidlertid ikke blitt valgt en ungdomsobservatør.
Vedtak: Ungdommens representant i nærutvalget, Hanna Marie Michalsen Iversen, og lokal
koordinator for kommunedel 4 får i oppgave å sørge for at den ledige plassen som observatør
dekkes av en ungdom fra kommunedelen.

Sak 06/21 Konstituering – valg av leder
Kort beskrivelse: Det ble gjennomført valg av leder.
Vedtak: Siv-Lene Bjørkly Jakobsen ble valgt som leder av nærutvalget i kommunedel 4.
Sak 07/21 Opplæring nærutvalg – roller og reglement
Kort beskrivelse: I henhold til reglementet for nærutvalg, punkt 8 Annet, så ble det etter
konstituering gjennomført en opplæring i nærutvalget. Lokal koordinator i kommunedelen stod for
opplæringen. Benyttet presentasjon følger som vedlegg til referatet, sammen med reglement for
nærutvalg (nedsatt av kommunestyret 19.november 2019).
Vedtak: Intet vedtak.
Sak 08/21 Hvordan skal nærutvalget arbeide fremover?
Kort beskrivelse: Det skal avholdes minimum 4 møter i nærutvalget i løpet av et år. Utvalget velger
arbeidsform selv, og kan eksempelvis velge å bruke Teams og/eller arbeidsmøter i arbeidet. Det
sendes ut møteinnkalling til møtene. Ved frafall så sendes det en e-post om dette til utvalgets
leder og til lokal koordinator for kommunedelen. Politikerne tar selv kontakt med sin personlige
vara ved frafall til et møte. Orienteringer om saker som berører kommunedelen spesielt, og som er
til behandling i kommunen, vil være et fast punkt på møteagendaen. Saker som ønskes behandlet i
utvalget sendes til utvalgets leder og lokal koordinator. Referat fra møtene sendes pr. e-post til
utvalgets medlemmer, sammen med eventuelle presentasjoner som er blitt holdt i møtet.
Vedtak: Neste møte i Nærutvalget avholdes onsdag 28.april 2021, klokken 17.30.
Det skal være lav terskel for å melde inn saker til Nærutvalget, og det settes derfor ikke krav til
noen form for forarbeid og/eller fremlegg.
Sak 09/21 Kommuneplanens samfunnsdel – oppgave til neste møte i nærutvalget
Kort beskrivelse: En av oppgavene som nærutvalget har er å sørge for en bred involvering av
kommunedelens innbyggere. I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan så ønskes det
innspill fra innbyggerne. Det vil bli gjennomført flere medvirkningsaktiviteter, og utvalgets
medlemmer vil senere bli kontaktet om en av disse aktivitetene (Gjestebud).
Men, hvordan kan det skapes engasjement rundt kommuneplanen? Hvordan mobilisere
innbyggerne i kommunedelen? Dette kommer til å være en sak på agendaen for møte nummer to i
utvalget. Utvalgets medlemmer oppfordres nå til å snakke med tre av kommunedelens innbyggere
om hva som kan få de til å involvere seg, og bidra med innspill til kommuneplanens samfunnsdel.
Lokal koordinator sender ut til medlemmene i nærutvalget informasjon om de mål og delmål som
politikerne har fastsatt for hvert politikkområde i kommuneplanens samfunnsdel.
Det ble stilt spørsmål ved om det kunne være aktuelt med et folkemøte i denne forbindelse. Lokal
koordinator for kommunedelen tar opp dette spørsmålet med de to andre lokale koordinatorene
og med lokaldemokratikoordinator i kommunen.
Vedtak: Intet vedtak.
Sak 10/21 Eventuelt
Ekte Kjærlighet på Gulskogen: Det ble spurt om informasjon om prosjektet «Ekte Kjærlighet på
Gulskogen». Ingvild Juvkam Dyve, som har en rolle i prosjektet, fortalte at det ble startet opp i
2017 og at det er et samarbeidsprosjekt med Strømsgodset IF og skolene Rødskog og Gulskogen.

Målet med prosjektet er å finne meningsfylte aktiviteter som inkluderer flest mulig barn og unge i
bydelen. FAU`ene i bydelen har engasjert seg i det som gjøres i prosjektet, og det arbeides også
med å involvere andre i arbeidet. Ungdom kurses nå for å få aktive rollet inn mot prosjektet.
Tilbudene i prosjektet er gratis for brukerne. Potensialet er stort, men det krever også ressurser
som en trenger en garanti for. Det drives enn så lenge på frivillighet, men det arbeides med å få en
lederstilling knyttet til prosjektet.
Vedtak: Intet vedtak.
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