
 

Agenda for møte i nærutvalget kommunedel 6 
Dato og tidspunkt: onsdag 5.mai 2021, kl. 19:30-21:00 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede: 
Leif Auke 
Kjetil Balog 
Heidi Biseth 
Selay Alazai (første 45 min) 
Norunn Myhre Lund 
Siri N. Moen 
Caroline Eilertsen 
 
Forfall: 
Sajid Mukhtar, Dhurata Perdja, Catarina Cruchow (og vara Grethe Beck), Rutkay Sabri  
 

Sak 13/21 Utvalgets arbeid siden forrige ordinære møte 
Bakgrunn: 

- Arbeidsmøte 24.mars 2021 
- Oppdatering fra arbeidsgrupper 
- Status på høringsinnspill til sykkelplan 

 
Behandling i møtet:  

- Fritidstilbud på Fjell (Dhurata Perdja): Har etablert kontakt med Neon fritidsklubb.  
 

- Trafikkutfordringer på Fjell (Caroline Eilertsen): Kjetil Balog sender spørsmål til rådmannen 
om fotgjengeroverganger i Lauritz Hervigs vei og trafikksituasjonen rundt Fjell skole (og 
andre skoler i området). 

 
- Busstilbud til Frydenhaug og Danvik (Norunn Myhre Lund): Norunn skriver brev til Brakar. 

Deles på Teams for innspill og godkjenning fra resten av nærutvalget.  
 

- Sykkelplanen – høringsinnspill: Siri N. Moen skriver utkast til høringsinnspill.  Deles på 
Teams for innspill og godkjenning fra resten av nærutvalget. 

Sak 14/21 Velge ny innbyggerrepresentant 
Bakgrunn: Saken var oppe i arbeidsmøte i nærutvalget 24.mars (sak 10/21), og ble besluttet utsatt 
til ordinært møte 5.mai.  
 
Ømer Gulcan har trukket seg fra nærutvalget. Det skal velges ny innbyggerrepresentant til 
nærutvalget, som skal bidra til å sikre særpreget i kommunedelen. Hele nærutvalget velger ny 
kandidat sammen. 
 
Kjartan Kversøy har også trukket seg. Han var valgt inn av rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Rådet valgte ny kandidat 15.april. Heidi Biseth ble valgt inn i nærutvalget i 
kommunedel 6.  
 



 

Ungdomsobservatør Rfqa Moftah har også trukket seg. Det må velges ny ungdomsobservatør. Det 
var to ungdommer som søkte om å være med i nærutvalget i kommunedel 6. Begge ble valgt inn i 
første runde. Nærutvalget kan finne ny ungdomsobservatør på én av følgende måter: 
a) Ungdomsrepresentanten kan selv foreslå en ny observatør til nærutvalget.  
b) Vi kan be ungdomsrådet velge en ny observatør. 
 
Behandling i møtet: Ungdomsrepresentanten hadde ingen forslag til kandidater som ny 
ungdomsobservatør. Nærutvalget foreslår å invitere elevrådene ved Galterud og Marienlyst 
ungdomsskoler om å velge ny ungdomsobservatør (fra eller med tilknytning til kommunedel 6). 
 
Vedtak/oppfølging:  

- Sekretær inviterer elevrådene ved Galterud og Marienlyst ungdomsskoler om å velge ny 
ungdomsobservatør 

- Kehler Moghen ble valgt inn som ny innbyggerrepresentant.  
Sak 15/21 Bestemme arbeidsform 
Bakgrunn: Saken var oppe i arbeidsmøte i nærutvalget 24.mars (sak 11/21b), og ble besluttet 
utsatt til ordinært møte 5.mai. 
 
Hvordan vil nærutvalget følge opp saker som dukker opp fra kommunen eller fra innbyggere 
mellom møtene? Hvordan vil dere kommunisere med hverandre? 
 
Behandling i møtet: Nærutvalget oppretter arbeidsgrupper per sak, uten å binde seg til bestemte 
tema på forhånd. Den som er engasjert forbereder saken ved å skrive saksfremlegg/utkast. Hvis 
man ønsker innspill kan man involvere ett eller flere andre medlemmer. Gruppa legger frem 
saken/skrivet for resten av nærutvalget, som kan godkjenne det. Innspill/skriv sendes i 
nærutvalgets navn. 
 
Alle saker tas også opp i et møte, til behandling eller informasjon. 
 
Nærutvalget ønsker bedre struktur på Teams. 
 
Vedtak/oppfølging:  

- Samarbeidsavtale/plan for 2021 blir tema på arbeidsmøtet i juni. Utkast deles på Teams 
- Heidi Biseth lager utkast til ny struktur på Teams. 

Sak 16/21 Møtedatoer 2021 
Bakgrunn: Oppfølging av sak 11/21b Bestemme arbeidsform fra arbeidsmøtet 24.mars 2021. Det 
ble foreslått at nærutvalget møtes oftere enn de fire ordinære møtene i året. Det ble foreslått å 
sette av et fast møtetidspunkt i måneden. Saksdokumenter sendes ut på forhånd, og de som ikke 
kan delta på møtet oppfordres til å sende sine innspill til lokal koordinator i forkant av møtet. 
 
Forslag til møtedatoer for resten av 2021: 
• Torsdag 10.juni - arbeidsmøte 
• Onsdag 25.august – ordinært møte 
• Onsdag 15.september – arbeidsmøte 
• Mandag 18.oktober - arbeidsmøte 
• Torsdag 4.november – ordinært møte 
• Mandag 6.desember – arbeidsmøte 

 
Tidspunkt for alle møter: kl 1930-2100 
 
Vedtak/oppfølging: Møteplanen ble vedtatt. Sekretær kaller inn. 



 

 

Sak 17/21 Medvirkning i høringsperioden til kommuneplanens samfunnsdel 
Bakgrunn: Kommuneplanens samfunnsdel skal 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.  
 
Spørsmål til diskusjon: Vil nærutvalget være med? Hvordan kan nærutvalget skape engasjement og 
tilrettelegge for dialog om kommuneplanen i deres lokalmiljø? 
 
Behandling i møtet: Nærutvalget diskuterte ulike måter de kan skape engasjement og dialog om 
kommuneplanen på: For å konkretisere innholdet i planen kan man for eksempel velge ut enkelte 
tema som er særlig relevant for kommunedelen, søke medieoppslag og lage filmer. Det er 
problematisk at høringsperioden er lagt til sommerferien. 
 
Planforslaget blir tilgjengelig i slutten av mai. Oppsummering fra politisk arbeidsverksted 13.april 
ligger på nettsiden Drammen2040:  Drammen 2040 | Drammen kommune 
 
 Oppfølging/vedtak: Diskusjonen fortsetter på Teams frem mot neste møte.  

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/medvirkning/drammen2040/
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