
      
 

      
     

 

    

  
  

  
  

  
 

    

    
  

 

  
   

 

   
   

 

   
       

 

        
 

             

    
          

     
        

 
   

  

           
 

     
          

        
        

 

             
 

 
 

   
 

Referat fra møte i Nærutvalget - kommunedel 4 

Dato og tidspunkt: 16.januar 2023, kl. 19.30 - 21.10 
Sted: SIF-huset, Øvre Eikervei 25, 3048 Drammen 

Innbyggerrepresentanter til stede: 

Kari Krum Bang 
Siv-Lene Bjørkly Jakobsen 
Ingvild Juvkam Dyve 
Lucas Storaune 
Jeanette S. Stenmark 

Politikerrepresentanter til stede: 

Sølvi Brandt Bestvold (Ap) 
Rune Kjeldsen (SV) 

Forfall innbyggerrepresentanter: 
Eileen Aall Svendsen 

Forfall politikerrepresentanter: 
Jørn Gjennestad (H) 

Møteleder: Siv-Lene Bjørkly Jakobsen, leder av nærutvalget 
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator, Drammen kommune 

Sak 01/23 Velkommen til møtet, presentasjonsrunde og bli-kjent-oppgave 

Kort beskrivelse: Etter at det var ønsket velkommen til møtet så ble det gjennomført en 

presentasjonsrunde. Hvert enkelt medlem av nærutvalget presenterte seg, og fortalte 
også om to-tre saker vedkommende er spesielt opptatt av. Saker som ble nevnt flere 
ganger var barn/unge og oppvekstvilkår, utvikling av kommunedelen, konsekvenser av 
både påbegynt og planlagt utbygging, idrett og tilbud/aktiviteter for ulike aldersgrupper. 

Vedtak: Intet vedtak. 

Sak 02/23 Opplæring nærutvalg – reglement, årshjul, aktiviteter og utvalgets rolle 

Kort beskrivelse: Lokal koordinatorfor kommunedelen, Per-Vidar Bjerke, gikk igjennom 
reglementet og årshjulet for nærutvalget. Det ble i gjennomgangen lagt spesielt vekt på 

hvordan reglementet er endret siden oppstarten av nærutvalgene i januar 2021. Hvert 
enkelt medlem av utvalget fikk utlevert veiledningsheftet «Velkommen til nærutvalget». 

Det er nå også opprettet en egen nettside på kommunens nettsted med informasjon til 
nærutvalget: https://www.drammen.kommune.no/politikk-
samfunn/politikk/narutvalgene/velkommen-til-narutvalg/ 

Vedtak: Intet vedtak. 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/velkommen-til-narutvalg/
https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/velkommen-til-narutvalg/


         
 

        
 

       
     

 

          
 

          
        

        

         
    

 
         

         
         

         

      
 

           
        

    
 

       
      

          
      

           
           

      
 

            
         

        
      

 

      
 

       
              

   
 

         
         

        
      

          
             

 

 

 

 

Sak 03/23 Konstituering – valg av leder og nestleder 

Kort beskrivelse: Det ble gjennomført valg av leder og nestleder. 

Vedtak: Siv-Lene Bjørkly Jakobsen ble gjenvalgt som leder, mens Kari Krum Bang ble valgt 
som nestleder. Begge er valgt for 1 år. 

Sak 04/23 Nærutvalgets arbeid i 2023, og supplering av nærutvalget 

Kort beskrivelse: Det ble diskutert hvordan nærutvalget ønsker å arbeide i 2023, og 
hvordan årets innbyggerdialog skal gjennomføres. I tillegg ble det diskutert hvordan 
supplering av nærutvalget skal skje. Nærutvalget må suppleres med to innbyggere som 

representerer særegenheten i kommunedelen, og en ungdomsobservatør. Det er opp til 
nærutvalget selv å finne frem til aktuelle kandidater. 

Vedtak: Rutiner fra 2022 videreføres. Møteinnkallinger sendes i Outlook når møtedatoer 
er klare. Innkallinger oppdateres med saksliste en uke før møtet skal holdes, og sakslisten 
sendes da også pr. e-post til utvalgets medlemmer. Det sendes påminnelse om det enkelte 
møte dagen før møtet skal holdes. Referater legges i utvalgets Teamsgruppe, men sendes 

også ut til utvalgets medlemmer pr. e-post. 

Forfall til møter meldes til lokal koordinator. Hovedmøter planlegges gjennomført på to 
timer (tidligere en og en halv time). Nærutvalget nedsetter arbeidsgrupper, og avholder 
arbeidsmøter, etter behov. 

Nærutvalget har tidligere vedtatt å invitere kommunedelens innbyggere til et åpent møte 
om utbygging/utvikling av kommunedelen. Til dette møtet inviteres både utbyggere og 
Drammen kommune. Hensikten med møtet er dialog og påvirkning når det gjelder 
utviklingen av kommunedelen. Utvalget ønsker å bruke dette møtet som årets 
innbyggerdialog, men det kan også være aktuelt å ta kontakt med enkelte grupper av 
innbyggere og FAU ved skolene for å få innspill på aktuelle saker. Utvalget ber lokal 

koordinator innkalle innbyggerne i utvalget til et planleggingsmøte i februar. 

Det ble i møtet gitt innspill på aktuelle kandidater til de ledige plassene i utvalget og lokal 
koordinator bes om å ta kontakt med disse personene. Når det gjelder den ledige plassen 
som ungdomsobservatør så følges det opp av Lucas Storaunet, som er ungdommens 
representant i utvalget, og lokal koordinator. 

Sak 05/23 Orienteringer fra lokal koordinator 

Henvendelser fra/til nærutvalget: Nærutvalget har siden forrige hovedmøte gitt innspill 
til handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, og det er også gitt innspill til handlingsplanen 
for barnehage- og skolebygg. 

I forbindelse med en tidligere behandlet sak i nærutvalget om bydelspark Gulskogen vest 
så har det for utvalget vært dialog mellom lokal koordinator og en representant for 
Sameiet Skoglitunet, Sameiet Skogliløkka, Sameiet Skogli og Sameiet Gulskogen Vest. Det 
har nå kommet en ny henvendelse som handler om parkeringsløsninger i Skogliveien. En 
sak som er aktualisert i forbindelse med etableringen av et nytt boligfelt. I den nye 
henvendelsen er det ikke stilt spørsmål til nærutvalget direkte, og henvendelsen er mer 
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rettet mot administrasjonen og politikerne i kommunen. Lokal koordinatorer svarer opp. 

Informasjon om arealdelen av ny kommuneplanen: Arealplan i kommunen har invitert 
nærutvalgene til et eget orienteringsmøte. Møtet finner sted den 23.januar, klokken 18.00 
– 19.30, og møteinnkalling sendes det enkelte utvalgsmedlem. For innbyggere i 
kommunedel 4 holdes det et åpent informasjonsmøte den 6.februar, klokken 18.00 – 
20.00. Møtet holdes på Gulskogen skole, og nærutvalget er medarrangør. 

Årsrapport: Det arbeides nå med en årsrapport for 2022 for nærutvalgene. 

Facebookside for nærutvalget: Nærutvalget har nå fått sin egen facebookside. Etter at det 
er lagt ut et åpningsinnlegg her så vil nye innlegg kunne legges ut fortløpende. Siden heter 

«Nærutvalget for Rødskog og Gulskogen». 

Åpne saker: Nærutvalgets liste over åpne saker ble gjennomgått. 

Vedtak: Nærutvalget ønsker at det i neste hovedmøte gis en status for bydelspark 

Gulskogen Vest. 

Nærutvalget ønsker å følge/arbeide med disse sakene videre: 
Kommunedelplan Gulskogen Nord 
Arealdelen av ny kommuneplan 

Bydelspark Gulskogen Vest 
Samfunnsprosjektet Ekte kjærlighet på Gulskogen 

Utviklingen av Gulskogen idrettspark 
Utbyggingene i, og utviklingen av, kommunedelen 
Åpent møte med innbyggere, utbyggere og Drammen kommune 
Innbyggerdialog 2023 

Sak 06/23 Eventuelt 

Kommunedelens navn – det ble stilt spørsmål ved navnet på kommunedelen. Det er fra 

innbyggere pekt på at Strømsgodset kunne være et mer naturlig kommunedelsnavn enn 
«Rødskog og Gulskogen». 

Utvikling av Gulskogen idrettspark – det er nå behov for flere avklaringer når det gjelder 
Gulskogen idrettspark (banen). Det handler om utvikling av anlegget og Strømsgodset I.F. 

trenger avklaringene for å kunne komme videre med sine planer. Det arbeides nå i 
kommunen med en temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Etter planen skal 

denne vedtas våren 2023, og den vil da si noe om eksempelvis driftsmodeller. 

Vedtak: Lokal koordinator kommer tilbake til spørsmålet om kommunedelsnavn i neste 

hovedmøte i utvalget. 

Sølvi Brandt Bestvold og lokal koordinator følger opp saken om utvikling av Gulskogen 
idrettspark. Henholdsvis politisk og administrativt. 


