
 

Referat fra møte i nærutvalget kommunedel 6 
Dato og tidspunkt: onsdag 25.august 2021, kl. 19:30-21:00 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede: Kjetil Balog, Catarina Cruchow, Heidi Biseth, Norunn Myhre Lund, Siri N. Moen 
 
Lokal koordinator Kine Korsmo var til stede på møtet. 
 
Møteleder: Heidi Biseth 
 
Forfall: 
Dhurata Perdja, Kehler Moghen, Caroline Eilertsen, Leif Auke, Rutkay Sabri, Selay Alazai, Mikail Rana 
 

 

Sak 18/21 Velge ny ungdomsobservatør 

Orientering: Oppfølging av sak 10/21 (24.03.21) og 14/21 (05.05.21) Velge ny 
innbyggerrepresentant. Ungdomsobservatør Rfqa Moftah har trukket seg. Elevrådene ved 
Galterud og Marienlyst ungdomsskole er blitt invitert til å foreslå ny kandidat. Mikail Rana er valgt 
inn som ungdomsobservatør i nærutvalget i kommunedel 6. 

Sak 19/21 Medvirkning i høringsperioden til kommuneplanens samfunnsdel 

Bakgrunn: Oppfølging av sak 17/21 (05.05.21) Medvirkning i høringsperioden til kommuneplanens 
samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er på høring i uke 24-35. Kommunestyret ønsker at 
nærutvalgene skal ha en rolle i å skape oppmerksomhet og dialog rundt kommuneplanen i 
høringsperioden. Det enkelte nærutvalg bestemmer selv om og eventuelt hvordan de ønsker å 
skape engasjement og tilrettelegge for dialog om kommuneplanen. Hvordan har nærutvalget 
bidratt til å skape engasjement om kommuneplanen? 
 
Referat: Høringsfristen for samfunnsdelen er utsatt til 15.september. Medlemmer i nærutvalget 
har delt kommunens videoer om kommuneplanens samfunnsdel på Facebook og skrevet innlegg 
på Facebook-siden til Knutepunkt Fjell. Det oppleves utfordrende å nå ut til innbyggerne – særlig i 
sommerferien. 

Sak 20/21 Busstilbud til Frydenhaug og Danvik 

Orientering: Norunn har sendt brev til Brakar angående busstilbudet til Skogerveien, Fjellsbyen, 
Frydenhaug og Danvik, på vegne av nærutvalget. 

Sak 21/21 Trafikksikkerhet rundt Fjell skole 

Orientering: Politiker Kjetil Balog sendte spørsmål til rådmannen på vegne av nærutvalget. 
Spørsmålene er blitt besvart: 2021spm120msvar.pdf (drammen.kommune.no) 

Sak 22/21 Høringssvar til sykkelplanen 

Orientering: Siri har sendt høringssvar fra nærutvalget til sykkelplanen. 

Sak 23/21 Plan for 2021 for nærutvalget i KD6 

Bakgrunn: Planen skal konkretisere mål og fokusområder for nærutvalget for 2021 og danne 
grunnlag for evaluering på slutten av året.  
 
Referat: Saken utsettes til neste møte grunnet få deltakere. 

Sak 24/21 Velge ny innbyggerrepresentant 

Bakgrunn: Sajid Mukhtar har trukket seg fra nærutvalget. Nærutvalget velger ny 
innbyggerrepresentant som skal bidra til å sikre særpreget i kommunedelen. Nærutvalget kan 
velge  

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-svar/2021spm120msvar.pdf


 

 

 
Referat: Saken utsettes til neste møte grunnet få deltakere. 

Sak 25/21 Velge ny leder og vara 

Bakgrunn: Leder i nærutvalget, Sajid Mukhtar, har trukket seg. Nærutvalget velger ny leder blant 
innbyggerrepresentantene. Lokal koordinator foreslår at nærutvalget også velger en vara for leder, 
slik at utvalget er mindre sårbart for fravær. 
 
Referat: Saken utsettes til neste møte grunnet få deltakere. 

Sak 26/21 Eventuelt 

Sykkelfelt i Austadveien 
Viken fylkeskommune vil fjerne et sykkelfelt i Austadveien, som er fylkeskommunal vei. Politiker 
Arve Vannebo (Ap) har stilt spørsmål om saken (spørsmål 164): 2021spm164usvar.pdf 
(drammen.kommune.no). Nærutvalget følger med på saken. 
 
Innmelding av feil til kommunen 
Innbyggere som bruker kommunens feilmeldingstjeneste til å melde inn feil som handler om f.eks 
gatelys, veistandard eller brøyting – som angår fylkesveier, får til svar at de må kontakte Viken 
fylkeskommune selv. 
 
Nærutvalget mener at innbyggerne bør ha ett punkt å forholde seg til – til kommunen, 
fylkeskommunen, vegvesenet – hvis man har et innspill eller behov. Kan kommunen for eksempel 
videresende innspill til Viken når det handler om fylkesvei, slik at innbyggerne slipper å gjøre ting 
to ganger? Lokal koordinator undersøker kommunens rutiner for oppfølging av feilmeldinger. 
 
Besøk fra ordfører 
Ordfører vil besøke alle kommunedeler, og møte to fra nærutvalget. Dette ble planlagt våren 2021, 
og gjennomføres høsten 2021. Caroline Eilertsen og Norunn Lund er vertskap/guider fra 
nærutvalget i kommunedel 6. Lokal koordinator følger opp med informasjon når dato settes. 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-svar/2021spm164usvar.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-svar/2021spm164usvar.pdf

