
Referat fra møte i nærutvalget - kommunedel 6 
 
Dato og tidspunkt: 14.januar 2020, kl. 19:30-21:00 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede:  

Catarina Cruchow 
Leif Auke 
Kjetil Balog 
Rutkay Sabri 
Selay Alizai 
Caroline Eilertsen 
Ømer Gulcan 
Kjartan Skogly Kversøy 
Norunn Myhre Lund 
Siri N. Moen 
Rfqa Moftah 
Sajid Mukhtar 
Dhurata Perdja 

 
Lokale koordinatorer Kine Korsmo og Per-Vidar Bjerke deltok på møtet. 
 
Leder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden, deltok på deler av møtet. 
 
Forfall: - 
 
Referent: Kine Korsmo, lokal koordinator   
 

Sak 01/21 Velkommen, praktisk info og gjennomgang av agenda 
Møtet ble ledet av lokal koordinator Kine Korsmo. Agenda for møtet ble gjennomgått. Møtet ble 
streamet. Opptak er tilgjengelig på Drammen kommunes hjemmeside. Presentasjonen som ble 
brukt i møtet er vedlagt.  
 
Rettelse til agendaen: «Forventninger til nærutvalget – med oppgave» utgikk.  
Sak 02/21 Introduksjon til nærutvalg ved leder av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 
Kort beskrivelse: Leder av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden, innledet om 
bakgrunnen for etableringen av nærutvalg, samt mål og forventninger til nærutvalgene.  
Sak 03/21 Presentasjonsrunde 
Medlemmene i nærutvalget presenterte seg. 
 
Rettelse: I møtet ble Rfqa Moftah introdusert som medlem av nærutvalget og Selay Alizai som 
ungdomsobservatør. Det er motsatt: 
Selay Alizai er fast medlem av nærutvalget som ungdomsrepresentant. 
Rfqa Moftah er ungdomsobservatør. 
Sak 04/21 Opplæring – roller og reglement 
Opplæring ble gjennomført av lokal koordinator. Presentasjonen om roller og reglement er 
inkludert i den generelle presentasjonen fra møtet (vedlagt). 



Sak 05/21 Hvordan skal vi jobbe sammen fremover? 
Nærutvalget diskuterte hvordan de ønsker å jobbe sammen fremover, inkl. hvordan de ønsker å 
jobbe med saker, hvordan de vil samhandle mellom møtene og hvordan de kommuniserer med 
innbyggerne. 
 
Det er ønskelig med lav terskel for å melde inn en sak. En overskrift, noen kulepunkter om hva 
saken handler om og hvorfor saken meldes inn er tilstrekkelig. Saker meldes inn til lokal 
koordinator og/eller utvalgets leder. 
 
Lokal koordinator oppretter et team i Teams som nærutvalget kan bruke til intern kommunikasjon 
og samarbeid mellom møtene. Nærutvalget kan bruke kommunens nettsider (Nærutvalg Strømsø 
ovenfor Vestfoldbanen; Strømsø, Danvik, Austad og Fjell | Drammen kommune) og Knutepunkt 
Fjells Facebook-side til informasjon mot og kommunikasjon med innbyggerne.  
 
I henhold til reglementet skal nærutvalget involveres tidlig i prosesser som angår kommunedelen. 
Lokal koordinator, leder og politikerne i utvalget har et særskilt ansvar for å informere og involvere 
medlemmene i aktuelle saker. Alle politiske møter, inkludert saksdokumenter og referat, er 
offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider (Innsyn - Politikk (drammen.kommune.no)). 
Pågående plansaker er også tilgjengelig i en kartløsning (Kartportal | Drammen kommune), slik at 
de som er spesielt interessert kan orientere seg der også. Nærutvalget kan spille inn ønske om 
gjennomgang av spesifikke planer ved behov.  
 
Det er satt av tre datoer for videre møter i 2021:  
Møte #2: 5.mai kl 19:30 
Møte #3: 25.august kl 19:30 
Møte #4: 4.november kl 19:30 
Nærutvalget kan velge å møtes oftere hvis de ønsker det. 
Sak 06/21 Konstituering og valg av leder 
Valg av leder ble gjennomført. 
 
Vedtak: Sajid Mukhtar ble valgt til leder av nærutvalget i kommunedel 6. Leder inviteres til 
ledersamling med lederne i de andre nærutvalgene. 
Sak 07/21 Medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel 
En av nærutvalgets oppgaver er å sørge for bred involvering av kommunedelens innbyggere i saker 
som angår dem. Lokal koordinator informerte om nærutvalgets muligheter til å bidra i 
medvirkningsprosesser knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen settes opp 
som tema på neste møte: Hvordan vil nærutvalget involveres i den neste medvirkningsfasen, når 
kommuneplanen skal på høring (juni-august)? 
 
Oppgave til neste møte: Snakk med tre personer/foreninger/næringsaktører om hva som skal til 
for at de skal engasjere seg i arbeidet med kommuneplanen. 
 
Nærutvalgets medlemmer inviteres til å være gjestebudverter i uke 4-8, som del av den første 
medvirkningsfasen til kommuneplanens samfunnsdel. Lokal koordinator Thea Risvik Stokke 
kontakter medlemmene med mer informasjon om gjestebud. 
Sak 08/21 Medvirkning i planprogram for den gamle sykehustomta 
Nærutvalg skal involveres i planprogrammet til den gamle sykehustomta. Selv om sykehustomta 
ligger i en annen kommunedel, inviteres nærutvalget til å delta i prosessen. Nærutvalget inviteres 
til et eget informasjonsmøte med Arealplan om planprogrammet for sykehustomta. Medlemmene 
kan selv ta stilling til hvorvidt de ønsker å delta på møtet og i den videre prosessen. 
Sak 09/21 Utsjekk: Refleksjonsoppgave 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/narutvalg-for-stromso-danvik-austad-og-fjell/
https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/narutvalg-for-stromso-danvik-austad-og-fjell/
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kartportal/


 
 
 

 

 

Individuell refleksjonsoppgave: Hva har du lært om en av de andre deltakerne i dagens møte, som 
inspirerte deg? Hva gleder du deg til i det videre arbeidet? 
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