
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 5 
Dato og tidspunkt: 5.mai 2021, kl. 17.30 – 18.52 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 
 
Til stede: Per-Vidar Bjerke (lokal koordinator), Ingrid Sand Ekeberg, Mette Hustad, Geirr Kihle, Hilde 
Klæboe, Fred Løwe, Henrik Sand Martinsen, Simon S. Nordanger, Cecilie Nordbæk, Nina Merethe 
Paulsen-Sveen, og Bengt-Egil Myhrene Øhn.  
 
Forfall: Sverre Knudsen, Sander Lislott og Hadi Abdulrazak Muktar. 
 
Referent: Per-Vidar Bjerke, lokal koordinator i kommunedel 5 
  

Sak 10/21 Kort gjennomgang av utvalgets arbeid siden forrige hovedmøte 
 

Kort beskrivelse: Nærutvalget hadde et arbeidsmøte den 25.mars 2021. I dette møtet ble det 
diskutert hvilken arbeidsform nærutvalget skal ha, og det ble behandlet to saker. Den ene saken 
gjaldt hvordan nærutvalget vil arbeide med saker som omhandler områderegulering og utbygging i 
kommunedelen, mens den andre saken gjaldt barnehagestrukturen i Drammen.  
 
Det har siden sist møte vært arbeidet med å finne kandidater til de to ledige plassene i utvalget 
(ungdomsrepresentant og ungdomsobservatør). Det har også vært holdt et informasjonsmøte med 
Arealplan i Drammen kommune hvor medlemmer av nærutvalgene har fått informasjon om 
hvordan planprosesser foregår.  
 
Vedtak: Intet vedtak. 
 

Sak 11/21 Samarbeidsavtale for nærutvalget 
 

Kort beskrivelse: Samarbeidsavtalen for Nærutvalget har fire hovedpunkter: formål, prioriterte 
oppgaver og satsningsområder, arbeidsform og nærutvalgets sammensetning. De fire hoved-
punktenes innhold ble diskutert i møtet, og det kom til enighet når det gjelder avtalens ordlyd.  
 
Under behandling av dette punktet så ble det også stilt et spørsmål om nærutvalgets side på 
kommunens nettsted. Det ble informert om at det nå arbeides med å lage en struktur på denne 
siden slik at informasjon om nærutvalget og nærutvalgets arbeid forløpende kan deles her.  
 
Det ble også diskutert hvordan saker kan bringes videre fra nærutvalget. Når det gjelder saker som 
er rent administrative så er det lokal koordinator som vil være bindeleddet mellom utvalget og 
administrasjonen i kommunen. Når det gjelder politiske saker så er det politikerne som sitter i 
utvalget som løfter sakene videre. De tar med innspillene tilbake til sine respektive partier, og til 
hovedutvalgene og Kommunestyret.  
 
Vedtak: Samarbeidsavtalen ble vedtatt, og avtalen følger som vedlegg til referatet. 
 

Sak 12/21 Nye representanter i nærutvalget 
 

Kort beskrivelse: Nærutvalget er nå fulltallig. Hadi Abdulrazak Muktar har takket ja til å være fast 
ungdomsrepresentant i utvalget, men Sander Lislott har takket ja til å være ungdomsobservatør.  
 
Vedtak: Intet vedtak.  
 

Sak 13/21 Budsjett 
 

Kort beskrivelse: Budsjettet for inneværende år er på kroner 50.000. Dette beløpet er da 
øremerket møtevirksomhet, men dette kan inkludere møter med kommunedelens innbyggere.  
 



 

----- 
 

 

Når det gjelder nærutvalgets møter så ble det diskutert hva som kan være aktuelle møtesteder. 
Konnerud helse- og omsorgsdistrikt har lokaler som kan være aktuelle, i tillegg ble Svensedammen 
ungdomsskole nevnt. Det ble også fremmet et ønske om at møter streames. Videre ble det 
fremmet et ønske om at noen møter kan legges til Skoger. 
 
Det tas sikte på at det første hovedmøtet for nærutvalget etter sommeren holdes i lokalene til 
Konnerud helse- og omsorgsdistrikt.  
 
Vedtak: Intet vedtak   
 

Sak 14/21 Kommuneplanens samfunnsdel – medvirkningsperiode 2 
 

Kort beskrivelse: Nærutvalgene er blitt oppfordret til å skape engasjement og tilrettelegge for 
dialog om kommuneplanen i den enkelte kommunedel. Hvordan kan dette gjøres i kommunedel 5 
Konnerud og Skoger Vest?  
 
Lokal koordinator orienterte kort om kommuneplanen som strategisk dokument og om hvordan 
samfunnsdelen angir en retning for den utviklingen som ønskes for kommunen. Forslaget til 
kommuneplanens samfunnsdel skal til politisk behandling i juni og i oktober. Høringsperioden er 
satt til 21.juni til 3.september 2021.  
 
Simon S. Nordanger orienterte om den politiske prosessen når det gjelder arbeidet med ny 
kommuneplan (samfunns-, areal- og handlingsdel). 
 
Det ble stilt spørsmål om nærutvalget kan få tilgang til de innspillene som kommunedelens 
innbyggere har kommet med så langt i prosessen. Lokal koordinator for kommunedelen lager en 
sammenstilling av innspillene, og gjør denne tilgjengelig for utvalgets medlemmer.  
 
Under diskusjonen så ble det trukket opp et spørsmål som er tatt opp med lokal koordinator 
tidligere. Det handler om eventuelle konsekvenser dersom nærutvalget eventuelt ikke har blitt 
involvert/ikke har blitt involvert tidlig i en sak som angår kommunedelen. Spørsmålet er blitt spilt 
inn til administrasjonen i kommunen, og lokal koordinator kommer tilbake til dette spørsmålet når 
det foreligger et svar fra administrasjonen. 
 
Vedtak: Det innkalles til et eget arbeidsmøte med kommuneplanen som tema. Møtet ble 
berammet til 17.juni 2021, klokken 19.00. Lokal koordinator sender ut innkalling til møtet.  
 

Sak 15/21 Eventuelt 
 

Discgolfbane: En innbygger har meldt inn en sak med et ønske om en Discgolfbane på Konnerud. 
Involvert er allerede Konnerud IL og Geirr Kihle orienterte om hva de har gjort i saken så langt. 
Prislappen for kurver til en 9-hullsbane ble oppgitt til å være på cirka kroner 60 000. Det er blitt 
foreslått en beliggenhet, men det kan også finnes andre mulige arealer for en slik bane. Politikerne 
Fred Løwe og Henrik Sand Martinsen fremmer innspillet i sine respektive politiske partier, med 
tanke på behandling i Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet. Gjensidigestiftelsen ble også 
nevnt som en mulighet med tanke på å søke midler for å få realisert en bane.  
 


