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Sak 01/22 Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 4
Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 4 (Rødskog og Gulskogen).
Saker nærutvalget har arbeidet med siden forrige hovedmøte:
 Frivillighetsprisen 2021 for kommunedel 4
Nærutvalget har kåret en vinner av Frivillighetsprisen 2021 for kommunedel 4 (Rødskog og
Gulskogen). Vinner ble Ekte kjærlighet på Gulskogen, Strømsgodset IF.
 Årsevaluering/-rapport for nærutvalget
I løpet av første kvartal 2022 så skal det utarbeides en årsevaluering/-rapport for 2021. Det vil
bli laget et ut utkast som nærutvalget kan ta utgangspunkt i.
 Innspill til handlings- og økonomiplan 2022 – 2025
Nærutvalget har gitt innspill til handlings- og økonomiplan 2022-2025. Her har nærutvalget lagt
vekt på at gode tjenester for innbyggerne må opprettholdes, og da spesielt innenfor områdene
helse og skole. Det ble også lagt vekt på viktigheten av et trygt og godt oppvekstmiljø for
kommunedelens barn og unge.
 Innspill til utvalgssak 0078/21 Barnehagestruktur
Nærutvalget har gitt innspill i saken om barnehagestrukturen i Drammen. Her har nærutvalget
trukket frem at tilbudet til barn med særskilte behov må vurderes og drøftes. Det gjelder da
både organisering, plassering av tilbudet og de ansattes kompetanse. Videre ble det lagt vekt

på at det må gjeldet 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.
 Drammen på langs – fra Steinberg til Berger
Drammen på langs - fra Steinberg til Berger er en markering av den nye storkommunen som
skal vise frem kultur-, idretts- og friluftslivstilbudet i hele kommunen. Nærutvalget har gitt
innspill på lokale aktører som kan bidra, og det er gitt forslag på en kontaktperson som
kommunens prosjektleder kan samarbeide med.
Sak 02/22 Møtedatoer og nærutvalgets arbeidsform i 2022
Nærutvalget diskuterte arbeidsform og struktur, og det ble også vedtatt møtedatoer for 2022. I
diskusjonen ble det lagt vekt på at arbeidsmøter må holdes så ofte at nærutvalget kan følge opp
saker, og være tett på. Anslagsvis hver andre, eller tredje måned.
Det ble også diskutert hvordan nærutvalget kan styrke kontakten med kommunedelens
innbyggere, og hvilke arenaer som da kan benyttes. Eksempelvis ble biblioteket nevnt.
Vedtak: Datoer for hovedmøter ble 2.mai, 31.august og 16.november. Lokal koordinator sender ut
et forslag til møtetidspunkt for et arbeidsmøte i mars. Samarbeidsavtalen endres når det gjelder
arbeidsmøter (holdes hver andre eller tredje måned) og det tas her også med at det skal opprettes
en facebookgruppe for å styrke dialogen med kommunedelens innbyggere (ref. vedtak i 2021).
Lokal koordinator sender ut et utkast til ny samarbeidsavtale til alle medlemmene av nærutvalget.
Sak 03/22 Kommunedelplan Gulskogen Nord
Kort beskrivelse: Administrasjonen i Drammen kommune har holdt et orienteringsmøte om
forslaget til ny kommunedelplan for Gulskogen Nord tidligere samme dag som nærutvalgets møte
(10.januar). Nærutvalget var invitert til dette møtet sammen med representanter for idretten.
Frist for å komme med innspill til forslaget er 24.januar 2022.
Nærutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til ny kommunedelplan. Det ble spesielt diskutert
hvilke arealer som oppleves som best egnet for henholdsvis skole og idrett. Flere av nærutvalgets
medlemmer viste også til behovet for et sentralt plassert knutepunkt (et bydelshus eller -senter) i
kommunedelen. Videre ble det poengtert at det må avsettes arealer, og bygges en infrastruktur,
som støtter oppunder lokale aktiviteter og tilbud for barn og unge. Det må unngås at unge trekker
inn til Drammen sentrum etter skoletid fordi det mangler tilbud og/eller møteplasser. Bredden av
tilbud må ivaretas, også tilbud til andre grupper enn barn og unge, og styrkes etterhvert som
kommunedelen vokser. Det handler om å bygge et sosialt miljø, og en identitet, i kommunedelen.
Vedtak: Nærutvalget ber lokal koordinator om å utarbeide et utkast til innspill basert på
diskusjonene i utvalget. Utkastet sendes til alle utvalgets medlemmer.
Sak 04/22 Temaplaner
Kort beskrivelse: Eivind Knudsen, leder av hovedutvalget for helse, sosial og omsorg, orienterte
nærutvalget om arbeidet med temaplaner innenfor områdene kvalitet og innhold for oppvekst og
læringsløp, for tekniske tjenester, i kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet,
og i helse, sosial og omsorgstjenestene. Satsninger i temaplanene springer utfra mål og delmål i
samfunnsdelen av kommuneplanen, mens tiltak er aktiviteter og tiltak som skal inngå i årlig
handlings- og økonomiplan. Temaplanene rulleres hvert fjerde år, og leger rammer for hvordan
rådmannen i kommunen skal prioritere når forslag til budsjett og økonomiplan skal legges frem.
Det er ønsket å ha med nærutvalget, og flest mulig av kommunens innbyggere, i arbeidet med
temaplaner. I arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen så kom det flere innspill som

egner seg bedre for temaplanene og disse tas med nå inn i temaplanarbeidet.
Administrasjonen arbeider nå med utkast til temaplanene, og disse skal politikerne arbeide videre
med i arbeidsverksteder. Endelig utkast skal behandles førstegang i hovedutvalgene i april, og
sendes så på høring. Det er da nærutvalgenes oppgave å sikre at lokalmiljøet blir hørt, gjennom
innspillsmøter, slik at det kommer frem hva innbyggerne synes er viktig innenfor de ulike temaplanområdene. Politikerne har en forventing om at nærutvalget i dette arbeider bruker den lokaldemokratiske verktøykassen, og mulighetene den gir for å sikre en god medvirkning. Det er opp til
nærutvalgene selv å velge metode, og utvalgene velger selv om de vil ha fokus på alle temaområdene eller kun noen. Nærutvalget kan også selv sende inn innspill. Administrasjonen vil så
behandle og bearbeide alle innspill. Sluttbehandling av temaplanene vil skje i juni.
Når det gjelder innspillsmøter så er det ønsket at nærutvalget bruker ulike tilnærminger, også
fysiske møteplasser, at det sørges for bred medvirkning fra ulike miljøer, at både nærutvalg og
politikere gis anledning til korte orienteringer og at det kommer innspill som er konkrete.
Etter orienteringen ble det diskutert vektingen av ulike innspill, hvor konkrete innspillene bør
være, og handlingsrommet for denne medvirkningen. Det ble også diskutert hvilke(t) område(r)
som det kan være aktuelt for nærutvalget å fokusere på. Det ble vist til diskusjonen i «sak 03/22
Kommunedelplan Gulskogen Nord» der det var fokus på tilbudet til barn og unge og behovet for et
samlende knutepunkt i kommunedelen. Det kom forslag om å fokusere på frivillighetens rolle. Som
eksempler på aktuelle problemstillinger ble det nevnt det frivilliges rolle i omsorgsarbeidet og hva
som er det mest effektive omsorgsnivået. Samt hvordan avstanden mellom innbyggere og
politikere kan gjøres kortere slik at politikerne ser innbyggernes behov og hvilke rammer det
frivillige trenger for å kunne bidra til å dekke behovet.
Vedtak: Nærutvalget vil i medvirkningsperioden for de fire temaplanene gjennomføre ett, eller
flere, innspillsmøte(r). Nærutvalget starter arbeidet med planlegging når utvalget har fått tilsendt
de fire temaplanforslagene.
Sak 05/22 Eventuelt
 Ekte kjærlighet på Gulskogen
Nærutvalget er tidligere blitt invitert til en workshop om prosjektet «Ekte kjærlighet på
Gulskogen». Workshopen ble da avlyst, men det vil nå bli sendt ut en ny invitasjon. Her vil det
bli delt visjoner, tegninger og tanker om området rundt Gulskogen idrettspark, og det vil bli
presentert hvordan det i prosjektet arbeides og tenkes strategisk. Hele nærutvalget er invitert,
og det er spesielt ønsket at alle politikerne i utvalget deltar (også varaer).
 Lokaler på Sundland (Strømsgodset IF sitt behov for lokaler)
Utvidelse av aktivitetene gjør at Strømsgodset IF har hatt befaringer på Sundland, og sett på
lokaler som eies av Bane NOR. Men, Bane NOR har vist til at Drammen kommune tidligere har
vist interesse for de samme lokalene. Det ble avtalt at lokal koordinator for kommunedelen
sjekker ut om kommunen eventuelt kan avstå fra disse lokalene.
 Ønske om bydelshus/grendehus (henvendelse fra FAU Gulskogen skole)
Det har kommet en henvendelse til nærutvalget fra FAU ved Gulskogen skole som ønsker et
bydelshus/grendehus hvor det er mulig å arrangere aktiviteter for alle kommunedelens
innbyggere. Det er pekt på at det mangler lokaler til aktiviteter som ikke er relatert til sport, og
det er spesielt vist til at det er behov for et sted der ungdom bare kan «henge» og et sted med
gratis tilbud til barn og unge. Det er poengtert at dette ville vært et bidrag til å minske utenforskap og skape inkludering i en kommunedel som rommer alle lag av samfunnet.
Vedtak: Nærutvalget deler FAU Gulskogen skole sitt ønske, og har ved flere anledninger tidligere
diskutert behovet for et knutepunkt/en møteplass i kommunedelen. Nærutvalget vil følge opp
dette og ber lokal koordinator om en orientering i neste hovedmøte om kommunens knute-

punktsatsning. Nærutvalget vil deretter bestemme hvordan saken skal løftes.
 Kommunens renseanlegg – situasjon/status
Jonas Berntsen opplyste om situasjonen når det gjelder kommunens renseanlegg, og viste til
brev fra Statsforvalteren som har påpekt alvorlige avvik. Det kan få konsekvenser i form av at det
ikke gis tillatelse til nye påslipp (hverken private eller bedrifter). Problematikken forsterkes ved
nye, strengere, krav til rensing. Nærliggende kommuner ønsker et samarbeid med Drammen
kommune om et nytt renseanlegg, men venter på en avklaring i saken.
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