
     
      

   
 

  
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
     

 

   
 

 
 

 

 
  

 

 
  

 

  
  

 

 

   
 

             
 

        
 

   
                 

             
              

                
              

             
 

        
              

              
            

                  
                

         
 

Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 5 
Dato og tidspunkt: 19.mai 2022, kl. 17.30 – 19.38 
Sted: Konnerud nye kirke, Gramsborgveien 3, Drammen 

Innbyggerrepresentanter tilstede: 
Liza M. Christensen 
Mette Hustad 
Geirr Kihle (nærutvalgets leder) 
André Markussen 
Cecilie Nordbæk 
Nina Merethe Paulsen-Sveen 

Politikerrepresentanter tilstede: 
Freddy Hoffmann (møtte i salen under møtets siste del) 
Peter Holst (møtte i salen) 
Trine B. Johansen (møtte i salen som innbygger) 
Hilde Klæboe 
Fred Løwe (deltok i siste del av møtet – gyldig forfall til møtets første del) 

Forfall innbyggerrepresentanter: 
Ingrid Sand Ekeberg 
Sander Lislott 
Hadi Abdulrazak Muktar 

Forfall politikerrepresentanter: 
Simon Nordanger 

Øvrige fremmøtte: 
44 innbyggere/personer 

Møteleder: Geirr Kihle (leder av nærutvalget) 
Referent: Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator i kommunedelen) 

Sak 5/22 Orienteringer fra lokal koordinator 

Kort beskrivelse: orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 5 (Skoger Vest og Konnerud). 

Status for noen tidligere behandlede saker: 

28/21 Stollen 84 
Saken gjelder en byggesak som nærutvalget har fulgt en tid. Status for saken er at politikerne har 
gitt dispensasjon fra høydebestemmelsene i reguleringsplanen. Så kom det i saken klager fra 
naboer, og saken gikk til Statsforvalteren. Statsforvalteren har nå gitt naboene medhold, og har 
konkludert med at vilkårene for en dispensasjon ikke er oppfylt. Det er viktig å påpeke at 
Statsforvalterens oppgave i denne sammenheng kun er å sjekke ut det lovmessige. Altså om 
lovverket er fulgt. Husbygger skal ha bedt om en ny forhåndskonferanse med kommunen. 

30/21 Bespisning ved de kommunale barnehagene (ulik praksis) 
Saken handler om ulik praksis i de kommunale barnehagene når det gjelder bespisning. Ved 
Solhaugen barnehage må barna ha med matpakke til alle måltider, mens andre barnehager tilbyr 
såkalt «smørelunsj». Nærutvalget har i denne saken skrevet brev til hovedutvalgsleder for 
oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy. Her er det bedt om at det sørges for at vedtektene for de 
kommunale barnehagene endres slik at de får en klar og entydig ordlyd. Dette fordi vedtektene i 
dag tolkes forskjellig når det gjelder dette med bespisning. 



 

                
                

             
         

 

      
 

           

   
  

 
  

  
 

 
   

 
     

 

             
 

 
   

 

                   
   
   

 

           
   

    
   

  
     

 

             
              
                

             
               

                
                

                  
            

 

          
               

                
           

             
    

 
 
 
 
 

               
 
 

Nærutvalget har fått svar fra hovedutvalgslederen. Her vises det til at endring av vedtektene vil 
kreve utredninger, og at det i denne omgang nå er gjort utredninger vedrørende to andre områder 
i vedtektene. Men, næreutvalgets innspill blir tatt med videre. Hovedutvalgsleder vil også ta 
kontakt med FAU ved Solhaugen barnehage vedr. denne saken. 

Orientering om kommende sak i kommunestyret: 

Sak 50/22 i Kommunestyret - Utbyggingsavtale Konnerud områderegulering – sluttbehandling 
Denne saken gjelder godkjennelse av utbyggingsavtale for felt BBB5 i Områderegulering for 
Konnerud sentrum, gnr. 80, bnr. 1574 mellom Bjaro AS og Drammen kommune. I område-
reguleringen er det forutsatt opparbeidelse av flere nye samferdselsanlegg, et nytt bydelstorg, og 
folkepark med lek- og aktivitetsområder. Rekkefølgekravet er imidlertid ikke oppfylt, da kollektiv-
traséen ikke er fullfinansiert. Å bruke rekkefølgekrav som stiller krav om «sikret opparbeidet» for 
deretter å gi dispensasjon for de utbyggerne som har bidratt med sin andel, er en kjent måte å 
sikre «spleiselag» til store infrastrukturprosjekter. Utbygger har nå bidratt så langt det etter 
kommunens vurdering er grunnlag for å kreve bidrag. Utbygger vil derfor søke dispensasjon fra 
rekkefølgekravet for sine felter. Det samme gjelder for opparbeidelse av torg og folkepark. 

Henvendelser og brev til/fra nærutvalget: 

E-post fra virksomheten Bibliotek og møteplass - satsninger og utvikling av deres tjenester 
Virksomheten Bibliotek og møteplass ønsker å presentere sin virksomhet og sine satsninger 
fremover. De ønsker også informasjon om hva en lokalt er opptatt av i kommunedelen, og hva 
som er viktig for lokalmiljøet når de skal arbeide med utvikling av sine tjenester. 

E-post fra Konnerud IL – ønske om et møte i uke 23 (skisser og tanker om Konnerud Nye Arena) 
Styret i Konnerud IL har i en e-post bedt om et møte med nærutvalget. De ønsker å presentere 
skisser og tanker om Konnerud Nye Arena. 

Nærutvalgets innspill i sak 06/22 i Hovedutvalget OU: barnehagestrukturen i Drammen 
Når denne saken var oppe i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning tidligere i år så sendte 
nærutvalget inn et innspill til hovedutvalgsleder Cathrin Janøy. Her ble det fra nærutvalgets side 
pekt på hvordan det er behov for å se fremover når det gjelder befolkningsutviklingen, og behovet 
for å avklare hva fleksibilitet skal bety når det gjelder prinsippene for barnehagestrukturen. Det ble 
også pekt på at det er stor lokal motstand mot en nedleggelse av Konnerud barnehage. 

Nærutvalgets innspill i sak 60/22 i Kommunestyret: Balanse 2022 - Nye tiltak 
Denne saken ble behandlet i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg den 12.mai. Nærutvalget 
hadde i forkant av behandlingen sendt et brev med innspill i saken. Brevet ble sendt til hoved-
utvalgsleder, faste medlemmer av dette hovedutvalget og til de politiske gruppelederne. Her har 
nærutvalget vist til at Fredholt sykehjem er en spesialenhet med en helt spesiell kompetanse, at 
tilbudet ved dette sykehjemmet blir viktigere og viktigere fordi demens nå er å regne som en 
folkesykdom, at pårørende ikke skal måtte ta på seg et omsorgsansvar som er det offentlige sitt, 
og at økonomi ikke må settes foran alt annet når det gjelder de svakeste gruppene i samfunnet. I 
tillegg har nærutvalget pekt på opplevelsen av manglende involvering/medvirkning i saken. 

Høringssvar fra nærutvalget i sak 21/34238 Forslag til temaplaner 
I april i år holdt nærutvalget for Skoger Vest og Konnerud en kommunedelskonferanse. Tema for 
konferansen var «På lag med frivilligheten», og her ble det blant annet arbeidet med innspill til 
kommunens temaplaner innenfor områdene helse, sosial og omsorg, oppvekst og læringsløp, 
kultursektorens utvikling av kunst- og kulturlivet, og tekniske tjenester. Innspillene er sendt inn 
som høringssvar til temaplanene. 

Vedtak: Det ble gjort vedtak om å invitere virksomheten «Bibliotek og møteplass» til nærutvalgets 
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neste hovedmøte, og nærutvalget takker også ja til Konnerud IL sin invitasjon til et møte der de 
kan presentere skisser og tanker om Konnerud Nye Arena. Ingen andre vedtak ble gjort. 

Sak 6/22 Forslag om avvikling av de to sykehjemmene Fredholt bo- og servicesenter og 
Gulskogen bo- og servicesenter 

Kort beskrivelse: Kommunestyret skal tirsdag 24.mai behandle sak 60/22 Balanse 2022 – Nye 
tiltak. Her foreslås det å legge ned de to sykehjemmene Fredholt og Gulskogen. Saken har vært 
oppe i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg tidligere i år. 

Lokal koordinator for kommunedelen orienterte om status for saken: 
Saken var oppe i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg, torsdag 12.mai (sak 28/22). Her falt 
først et utsettelsesforslag, og deretter ble rådmannens forslag, med et tilleggsforslag, vedtatt. 
Imidlertid ble saken anket, i henhold til politisk reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 
(punkt 9.3 om mindretallsanke). Saken ble derfor sendt til kommunestyret for endelig behandling 
(sak 60/22 i kommunestyret). 

Etter en kort diskusjon i nærutvalget ble det åpnet for innlegg fra salen. Flere av de fremmøtte 
fortalte om egne erfaringer som pårørende, og det ble i innleggene vist til at mange med demens-
sykdommer hverken kan bo hjemme eller i omsorgsboliger. Videre ble det pekt på at dette er 
mennesker med behov for trygge, kjente omgivelser for at de skal kunne fungere best mulig. Det 
ble uttrykt bekymring for hvordan en eventuell flytting vil kunne påvirke deres helse, og over det å 
ha mennesker med demenssykdommer i somatiske sykehjem. 

Det kom også innlegg som handlet om de økonomiske beregningene i fremlegget av saken. Det ble 
stilt spørsmål ved de beregnede besparelsene, og da spesielt når det gjelder lønn og lokaler. Det 
ble også stilt spørsmål om beregningen av antallet plasser i omsorgen. Andre innlegg handlet om 
saksbehandlingen, og det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke flere av kommunens politikere stilte 
på møtet. Videre ble det pekt på at saken har blitt kjent kun kort tid før politisk behandling. Det 
ble også vist til at under behandlingen av saken i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg så var 
det politikere som tok til ordet for en utsettelse av saken. 

Vedtak: Intet vedtak ble gjort. Det ble imidlertid gjort kjent at nærutvalget arbeider med en appell 
i saken. 

Sak 7/22 Eventuelt 

Kort beskrivelse: Det ble ikke fremmet noen saker under sak 7/22 Eventuelt. 

Vedtak: Intet vedtak. 


