
     
      

 
 

  
 

  
 

   
   

 

 
 

    
 

     
 

  
   

 

 

  
 

            
 

    
 

              
                  

          
 

             
           

 

           
 

         
            

               
                   

                
                

                
     

 

     
              

                  
                 

           
              

                   
                

 

     
              

               
 
 

Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 5 
Dato og tidspunkt: 13.januar 2022, kl. 19.30 – 21.11 
Sted: Digitalt møte avholdt på Teams 

Innbyggerrepresentanter tilstede: 
Liza M. Christensen, Ingrid Sand Ekeberg, Geirr Kihle, Sander Lislott, André Markussen, Cecilie Nordbæk 
og Nina Merethe Paulsen-Sveen. 

Politikerrepresentanter tilstede: 
Hilde Klæboe, Fred Løwe, Henrik Sand Marthinsen og Simon Nordanger. 

Øvrige tilstede: 
Per-Vidar Bjerke, Lokal koordinator for kommunedel 5, Drammen kommune 
Cathrin Janøy, leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning (fra kl.20.00) 

Forfall: Mette Hustad (innbyggerrepresentant) og Hadi Abdulrazak Muktar (innbyggerrepresentant) 

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

Sak 1/22 Orienteringer fra lokal koordinator 

Orienteringer fra lokal koordinator i kommunedel 5 (Konnerud og Skoger Vest) 

 Status åpne saker: 

Sak 28/21 Stollen 84 – Nærutvalget har tidligere vedtatt å avvente den politiske behandlingen 
av denne saken. Det har nå kommet inn en klage på det politiske vedtaket i saken. Klagen skal 
behandles i hovedutvalget for tekniske tjenester den 25.februar 2022. 

Sak 30/21 Bespisning ved de kommunale barnehagene (ulik praksis) – lokal koordinator for 
kommunedelen kommer tilbake til denne saken i nærutvalgets neste hovedmøte. 

 Innspill fra Nærutvalget (innspill til politiske og administrative saker): 

Innspill til handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 
Nærutvalget har i november 2021 gitt innspill til handlings- og økonomiplan 2022-2025. 
Utvalget har her pekt spesielt på at det lokale tjenestetilbudet må opprettholdes og styrkes slik 
at kommunedelen oppleves som et godt sted å bo for alle. Videre at det må være midler til å 
sikre en godt infrastruktur, og at det må legges vekt på kvalitativt gode og varige løsninger. 
Nærutvalget har også vist til at det er et stort press på idrettsanleggene i kommunedelen, og 
påpekt at det må avsettes nok midler til drift, vedlikehold og utvikling av både eksisterende og 
fremtidige nye idrettsanlegg i kommunedelen. 

Innspill til saken om barnehagestruktur 
Nærutvalget ga i november 2021 innspill til utvalgssak 0078/21 i Hovedutvalget for oppvekst og 
utdanning. Her ble det pekt på at en redusering av antall barnehager lokalt ikke vil være klokt i 
et lengre perspektiv, og det ble da vist til den store planlagte utbyggingen på Konnerud. Det ble 
stilt spørsmål ved beregningsgrunnlaget når det gjelder det fremtidige behovet for barnehage-
plasser. Det ble også poengtert at det etter nærutvalgets syn bør være nok barnehageplasser 
lokalt slik at ingen må reise flere kilometer for å levere barn i barnehage. Videre ble det pekt på 
at barnehage lokalt sikrer at barna kjenner andre barn i nærmiljøet før de begynner på skolen. 

Innspill vedr. utbygging på Konnerud 
Nærutvalget sendte i oktober 2021 et innspill til Drammen kommune og utbyggere involvert i 
de igangsatte og planlagte utbyggingene sentralt på Konnerud. Det er spesielt fire forhold som 

https://kl.20.00


 

               
            

           
 

          
            

             
              

                 
                 

        
 

        
 

       
             

              
 

             
          

                
            

            
             
             

 

      
               

            
 

            
                

           
           

 

         
              

             
            

 

      
                 

              
         

 

    
              

              
 

 

   
 

  
 

     
 

   
 

 

nærutvalget har pekt på i dette innspillet. Det er pekt på nødvendigheten av at kjørebaner 
holdes åpne og frie til enhver tid, forhold knyttet til trafikksikkerhet, parkeringsforholdene 
under anleggsarbeidene og etter utbyggingene og tidspunkt (klokkeslett) for byggearbeidene. 

Innspill vedr. Drammen på langs – fra Steinberg til Berger 
I desember 2021 ga nærutvalget sitt innspill Drammen kommune vedrørende den planlagte 
markeringen av den nye storkommunen (Drammen på langs – fra Steinberg til Berger). 
Markeringen skal vise det store tilbudet i kommunen innenfor kultur, idrett og friluftsliv, og 
være en feiring av dette. Nærutvalget har gitt innspill på aktører som det bør tas kontakt med 
og har ellers poengtert at det er viktig at det blir arrangementer og aktiviteter ikke bare på 
Konnerud, men også i Skoger. 

 Henvendelser, brev og notater til Nærutvalget: 

E-post fra Konnerud pensjonistforening: «et morgendagens aktivitetssenter» 
Konnerud pensjonistforening viser til at det ønskes et «flerbrukshus» på Konnerud som kan 
være en moderne møteplass, fylt med tilbud og aktiviteter på tvers av generasjoner. 

Vedtak: Nærutvalget ser dette i sammenheng med kommunens strategi om Drammen som en 
flerkjernet kommune og knutepunkter som møteplasser i den enkelte kommunedel. Nær-
utvalget har også hatt et møte med Konnerud IL der idrettslaget blant annet orienterte om sine 
tanker om et «Arena Konnerud». Nærutvalget ser at pensjonistforeningen og idrettslaget har 
flere sammenfallende tanker. Nærutvalget setter opp et eget arbeidsmøte for å behandle 
saken om et fremtidig knutepunkt på Konnerud. Lokal koordinator for kommunedelen vil i 
dette møtet orientere om kommunens strategier når det gjelder knutepunkt og møteplass. 

Notat fra Byggesak, Drammen kommune: 
Nærutvalget har tidligere pekt på at det er viktig at kommunen opptrer etterrettelig når det 
gjelder byggesaker, og at organiseringen av virksomheten Byggesak må være god. 

Nærutvalget har nå mottatt et notat fra virksomhetsleder for Byggesak, Drammen kommune. 
Her er det vist til hvilke tiltak som er gjort etter korrupsjonssaken i gamle Drammen kommune, 
endringer i form av omorganisering, organiseringen i den nye kommunen, rådmannens tiltaks-
plan, kvalitetssikring og oppfølging av arbeidet i nye Drammen kommune. 

E-poster fra utbyggere og Drammen kommune v/Utbygging og infrastruktur 
Nærutvalget har som tilsvar på sitt innspill vedr. de igangsatte og planlagte utbyggingene på 
Konnerud mottatt e-poster fra både utbyggere og kommunen. Her er det spesielt nærutvalgets 
bekymring for trafikksikkerheten og tidspunkt for anleggsarbeidene som er svart opp. 

Sak om skolestrukturen i Drammen kommune: 
Nærutvalget er varslet om at det i løpet av første halvår 2022, i hovedutvalget for oppvekst og 
utdanning, vil komme opp en sak om skolestrukturen i kommunen. Nærutvalget vil få mulighet 
til å komme med innspill til denne sakene. 

 Årsevaluering/-rapport for nærutvalget 
I løpet av første kvartal 2022 så skal det utarbeides en årsevaluering/-rapport for 2021. 
Nærutvalgets medlemmer vil få tilsendt et utkast og kan så komme med innspill. 

Sak 2/22 Møtedatoer og nærutvalgets arbeidsform i 2022 

Kort beskrivelse: Nærutvalgets samarbeidsavtale og utvalgets arbeidsform ble diskutert. 

Vedtak: I tillegg til de fire fastsatte hovedmøtene i 2022 så vil nærutvalget avholde arbeidsmøter 
etter behov. Det gjøres ingen endringer i samarbeidsavtalen utover at den oppdateres når det 
gjelder punktet om nærutvalget sammensetning. Nærutvalget ønsker å være tilstede og være 
synlige både under vår- og høstmarkedet på Konnerud. 



  
 

  
  

      
 

  
  

     
 

 
 

 
 

 
 

     
  

    
            

   
   

 

    
  

  
   

 

  
 

     
  

 

    
     

   
 

   
  

 
 

    
     

      
 

 
 

  
  

   
  

 

  
   

 

 
   

 

Sak 3/22 Temaplaner 

Kort beskrivelse: Orientering fra Hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy. 
Det skal nå utarbeides temaplaner innenfor områdene oppvekst, kultur, teknisk og helse, sosial og 
omsorg. Med utgangspunkt i delmål og strategier kommuneplanens samfunnsdel skal det angis 
satsninger og tiltak. I april 2022 er det så planlagt en aktiv høring med innspill. 

Nærutvalgenes rolle i arbeidet med temaplaner vil være å rigge innspillsmøter. Det er ønsket ulike 
tilnærminger, bred deltakelse og mest mulig konkrete innspill. Politikerne vil gjerne delta i 
innspillsmøtene, og vil i disse kunne bidra med korte orienteringer. 

Vedlagt referatet ligger Cathrin Janøy sin presentasjon. 

Sak 4/22 Eventuelt 

Barnehagestrukturen i Drammen – forslag om nedleggelse av barnehager 
Kort beskrivelse: Det foreligger et forslag om å legge ned tre barnehager i Drammen fra 1.august 
2022. Disse tre er Konnerud barnehage, Marienlyst barnehage og Stensethaléen barnehage. I 
tillegg er det forslag om å flytte en avdeling fra Svensedammen barnehage til Gulskogen barne-
hage, avdeling Øvre Eikervei. Leder av hovedutvalget for oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy, 
ønsket å besvare eventuelle spørsmål fra nærutvalget vedrørende denne saken. 

Det ble stilt flere spørsmål til hovedutvalgslederen. Det ble spurt om det etter en nedleggelse av 
Konnerud barnehage vil være nok barnehageplasser lokalt til barna på Konnerud. Hovedutvalgs-
lederen viste til at administrasjonen i kommunen har gitt en forsikring om at barn som nå går på 
Konnerud barnehage vil få plass lokalt på Konnerud. 

Det ble også stilt spørsmål ved om et reelt likeverdig tilbud i kommunedelen opprettholdes når Gul 
avdeling ved Svensedammen barnehage skal flyttes til Gulskogen barnehage. Hovedutvalgsleder 
viste til at det ved Gulskogen barnehage vil være et sterkt og godt fagmiljø når det gjelder arbeid 
med barn med sammensatte behov. 

Flere av medlemmene i nærutvalget stilte spørsmål ved beregningsgrunnlaget når det gjelder det 
fremtidige behovet for barnehageplasser. De viste til den påbegynte og planlagte utbyggingen på 
Konnerud, og opplysninger fra utbyggere om at det i stor grad er Konnerudbeboere som kjøper de 
leilighetene som nå bygges. Det ble pekt på at det da frigjøres eneboliger og rekkehus som kan 
antas at vil bli kjøpt av barnefamilier eller unge voksne som planlegger å få barn. Det ble også vist 
til at idretten i kommunedelen opplever vekst, og at dette er en indikator når det gjelder antallet 
barn i kommunedelen. 

Hovedutvalgsleder pekte på usikkerhet knyttet til fremtidig barnetall på Konnerud, og viste til 
demografien nå, statistikk og en nasjonal trend der det over hele landet fødes færre barn. Det 
søkes nå færre barn inn i barnehagen i Drammen, og barnehagesektoren er i kraftig underskudd. 

Det oppstod så en diskusjon rundt de prinsippene som ble vedtatt når Hovedutvalget for oppvekst 
og utdanning i desember 2021 behandlet sak 0078/21 Prinsipper for barnehagestruktur. Hoved-
utvalgsleder viste til at dette er prinsipper som administrasjonen i kommunen kan jobbe etter, og 
som de forventes å levere på. Prinsippene er ment å gjelde i en ti-års periode, samtidig skal de 
kunne være fleksible og revideres om forholdene endrer seg. Om demografien endres så skal det 
være mulig å raskt få opp barnehager igjen. 

Det fremkom i nærutvalgets møte at det er uenighet mellom de politiske partiene både når det 
gjelder prinsippene i seg selv, og anvendelsen av disse. 

Etter at hovedutvalgsleder hadde besvart de spørsmålene som ble stilt fortsatte nærutvalget å 
diskutere saken, og nærutvalget gjorde også et vedtak. 
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Vedtak: Nærutvalget ber lokal koordinator utarbeide et utkast til et brev til leder av Hovedutvalget 
for oppvekst og utdanning. Cathrin Janøy. Elementer som ønskes med i brevet er motstand mot 
nedleggelse av Konnerud barnehage, spørsmål om beregningsgrunnlaget og spørsmål om hvordan 
det er tenkt at fleksibilitet skal sikres. Utkastet sendes til samtlige medlemmer i nærutvalget. 


