
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 5 
Dato og tidspunkt: 25.august 2021, kl. 17.30 – 18.55 
Sted: Konnerud bo- og servicesenter 
 

Til stede: Per-Vidar Bjerke (sekretær), Mette Hustad, Trine B. Johansen, Geirr Kihle, Hilde Klæboe, 
Fred Løwe, Henrik Sand Martinsen, Cecilie Nordbæk og Nina Merethe Paulsen-Sveen. 
 

Forfall: Ingrid Sand Ekeberg, Sander Lislott, Hadi Abdulrazak Muktar, Simon S. Nordanger og Bengt-
Egil Myhrene Øhn. 
 

Møteleder og referent: Per-Vidar Bjerke 
 

 Sak 16/21 Orienteringer fra lokal koordinator for kommunedel 5 
 

Kort beskrivelse:  
• Sverre Knudsen har trukket seg fra nærutvalget. Nytt medlem velges av politikerne i 

nærutvalget.  
 

• Det er opprettet en egen epostadresse for nærutvalgene: 
naerutvalg@drammen.kommune.no 
  

• #pandefri Drammen  
#pandefri Drammen er en mobiliserings- og kommunikasjonskampanje der aktivitetsglede, 
sosial inkludering og samarbeid står i sentrum. Kampanjen går i ukene 38-40, og er en del av 
Drammensidrettens utstrakte samfunnsarbeid, Aktive lokalsamfunn.  
 

Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets, Musikkrådene i Viken, 
Viken teaterråd, Viken barne- og ungdomsråd, Forum for natur og friluftsliv eller Ombudet for 
barn og unge i Viken kan søke midler her: https://pandefri.no/sok-pandefri-stotte/ 

 

Link til kampanjens nettside:  https://pandefri.no/ 
Link til Drammen idrettsråd:  www.drammenir.no 

 

Vedtak: Intet vedtak. 
 

Sak 17/21 Underveisevaluering nærutvalg  
 

Kort beskrivelse:  
Lokal koordinator orienterte om resultatene av den gjennomførte underveisevalueringen av nær-
utvalgsordningen. Innbyggerrepresentantene har først svart på en spørreundersøkelse der de har 
blitt spurt om hva som fungerer godt med ordningen, hva som oppleves som utfordrende og 
hvordan utvalget kan bli enda bedre. Deretter har politikerne i nærutvalgene hatt en samling, 
sammen med lederne av nærutvalgene, og her deltok også ordføreren i kommunen, rådmannen 
og leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet. Hensikten med denne samlingen var å 
dele erfaringer på tvers av nærutvalgene etter de første seks månedene i drift.  
 

Av evalueringen så fremkommer det at innbyggerne opplever å få innsikt i lokale politiske saker, at 
nærutvalgene har et stort potensial og at det er bra å få flere perspektiver på en sak. Videre er det 
trukket frem at struktur, god organisering og et tett samarbeid mellom innbyggere og politikere er 
viktige forutsetninger for suksess. Det er også pekt på at det må arbeides mer med hvordan nær-
utvalgene kan nå ut til andre innbyggere i kommunedelene.    
 

Etter orienteringen ble det kort diskutert hvordan nærutvalget for Konnerud og Skoger Vest kan 
sikre at utvalget kommer tidlig inn i saker som berører kommunedelen.  

 

Vedtak: Intet vedtak. 
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----- 

Sak 18/21 Kommunikasjon med innbyggerne - oppfølging av sak fra arbeidsmøte 17.06.2021 
 

Kort beskrivelse:  
Kommunikasjon med innbyggerne – det arbeides med å opprette en facebookside for nærutvalget 
og det er utarbeidet tekst til en presentasjon av nærutvalget.  
 

Vedtak: Intet vedtak 
 

Sak 19/21 Kommuneplanens samfunnsdel (oppfølging av sak 09/21 og 14/21) 
 

Kort beskrivelse:  
Lokal koordinator orienterte om at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ligger ute på 
kommunens nettsider, og at det frem til 15.september 2021 testes ut en ny måte å medvirke på.  
 

Link til forslaget: https://www.drammen.kommune.no/politikk-
samfunn/medvirkning/drammen2040/kommuneplan%20 
 

Link til medvirkningsmulighet: https://drammen.smartbyene.no/ 
 

Det er også laget podcastserie om temaer i kommuneplanens samfunnsdel. Denne serien har fått 
navnet PlanPodden, og er laget for og av unge i Drammen.  
 

Link til podkastserien: https://anchor.fm/planpodden 
 

Vedtak: Intet vedtak 
 

Sak 20/21 Kommuneplanens arealdel + planlagte utbygginger + reguleringsplaner 
 

Kort beskrivelse:  
Lokal koordinator orienterte om at det nå er mulig å komme med innspill til kommuneplanens 
arealdel. Innspill kan gis frem til 13.september 2021.  
 

Link til innspillsmulighet: https://geoinnsyn3.nois.no/arealinnspill_drammen/home/1 
 

Lokal koordinator orienterte videre om at det blir satt opp et eget informasjonsmøte for nær-
utvalget hvor Drammen kommune ved Utbygging og infrastruktur vil orientere om planlagte 
utbygginger på Konnerud. Utbygging og infrastruktur har også samlet innspill fra kommunedelens 
ungdom, og har dialog med Elevrådet ved Svensedammen ungdomsskole.  
 

Vedtak: Intet vedtak 
 

Sak 21/21 Discgolfbane på Konnerud (oppfølging av sak 15/21) 
 

Kort beskrivelse:   
Oppfølging av tidligere innmeldt sak med ønske om en Discgolfbane på Konnerud. Medlemmene i 
nærutvalget har nå fått tilsendt et forslag til en slik bane (tegnet inn på kart). I møtet diskuterte 
nærutvalget både beliggenhet, hvem som kan eie og drifte anlegget, vedlikehold, med mer.  
 
Vedtak: Nærutvalget ber Lokal koordinator for kommunedelen om å legge frem saken for 
Samferdsel, vei og park i Drammen kommune. Saken følges opp på neste møte i Nærutvalget. 
 

Sak 22/21 Eventuelt 
 

• Neste hovedmøte i nærutvalget holdes onsdag 3. november 2021, klokken 17.30 til 19.00, 
og holdes også da på Konnerud bo- og servicesenter. Nærutvalget vil senere vurdere om 
møter også skal avholdes andre steder i kommunedelen.  
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