
 

Referat fra møte i nærutvalget kommunedel 7 
Dato og tidspunkt: torsdag 30.september 2021, kl. 20:00-21:30 
Sted: Knutepunkt Strømsø, møterom «Gyldenløve» (innenfor kafeen i A-bygget) 
 
Til stede: Line Johnsen, Torill Flyen, Ida Elise Kortvedt (på Teams), Nasim Karim (på Teams), 
Christpher Aaslund, Carl Emil Vogt (vara for Herman Ekle Lund), Helle Hertzberg, Caroline Hoff 
 
Ikke til stede: Johan Jaksland, Pinar Gunaydin, Rawan Sayed, Hamdi Dagane, Herman Ekle Lund 
(representert ved vara) 
 
Også til stede: lokal koordinator Kine Korsmo (referent), fungerende virksomhetsleder for Arealplan 
Solveig Bergstrøm (i sak 33/21) og byantikvar Vegard Lie 

 

Sak 33/21 Detaljregulering for kvartalet begrenset av Doktor Hansteins gate – Ryddinggangen – 
Tollbugata – Hesselbergsgate, 1. gangsbehandling 

Bakgrunn: Formannskapet fikk orientering om kommende plansaker i møte 21.september, 
deriblant detaljregulering for kvartalet begrenset av Doktor Hansteins gate – Ryddinggangen – 
Tollbugata – Hesselbergsgate, 1. gangsbehandling. Planforslaget legges fram i formannskapet 26. 
oktober. Hvis formannskapet vedtar å legge planforslaget ut på høring/offentlig ettersyn, har alle 
mulighet for å sende inn innspill i høringsperioden. Høringsperioden varer vanligvis 6 uker fra det 
blir sendt ut. Presentasjonen fra formannskapet ligger her, og kan også sees i opptak: Kommende 
plansaker (drammen.kommune.no) 
 
Referat: Fungerende virksomhetsleder for Arealplan, Solveig Bergstrøm, presenterte planforslaget. 
Byantikvaren supplerte med faglig vurdering av kulturminnevern på Strømsø generelt og i knyttet 
til planforslaget spesielt. Nærutvalget vil informere om muligheten for å gi høringsinnspill når 
saken legges ut på offentlig ettersyn (etter politisk behandling). 

Sak 34/21 Interessegruppe vern av kulturminner  

Bakgrunn: Forslag om å opprette en interessegruppe for vern av kulturminner på Strømsø. 
 
Referat: Torill Flyen presenterte forslaget om å opprette en interessegruppe for vern på Strømsø. 
Nærutvalget er opptatt av temaet, og ønsker å være involvert. Politikere og byantikvaren støtter 
forslaget om at nærutvalget involverer seg i dette. Nærutvalget ønsker å følge arbeidet med 
temaplan for kulturmiljøer og -minner tett. Arbeidsgruppa (Torill og Line) møter lokal koordinator 
for å se videre på hva som ligger innenfor nærutvalgets mandat, og kommer tilbake til nærutvalget 
med konkretisering. 

Sak 35/21 Besøk fra ordfører 17.november 

Bakgrunn: Ordfører besøker alle nærutvalg høsten 2021, for å bli kjent med kommunedelene og 
nærutvalgenes arbeid. Johan har laget forslag til rute og temaer for besøket. 
 
Referat: Saken ble utsatt. Diskusjonen om rute og temaer for besøket fortsetter på Teams. 

Sak 36/21 Tilskuddsordning nærmiljøtiltak, Strømsø 2030 

Bakgrunn: Formannskapet vedtok 21.09.21 å pilotere en tilskuddsordning for nærmiljøtiltak som 
del av områdesatsingen i kommunedel 7, slik det ble foreslått. Nærutvalget involveres i 
utvelgelsen av prosjekter etter søknadsfristen. Det er ønskelig at nærutvalget bidrar til å 
promotere ordningen frem mot søknadsfristen 1.november. 
 
Referat: Nærutvalget oppfordres til å promotere ordningen. 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/presentasjoner-for-politikere/210921-f-kommende-plansaker.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/presentasjoner-for-politikere/210921-f-kommende-plansaker.pdf


 

 

Sak 37/21 Svelvikveien 

Bakgrunn: Leder i nærutvalget har deltatt på møte med andre nærutvalg om Svelvikveien. 
Oppfølging av eventuelt-sak fra møtet 30.08.21. 
 
Referat: Saken ble utsatt. 

Sak 38/21 Underveisevaluering av nærutvalg 

Bakgrunn: Den 19.08.21 var politikere og ledere i nærutvalgene samlet for å dele erfaringer med 
nærutvalgene så langt. Fra kommunedel 7 deltok Herman og Helle. De deler erfaringer fra 
samlingen. Oppsummeringen fra samlingen danner utgangspunkt for en diskusjon om veien videre 
for nærutvalget og planen for høsten. 
 
Referat: Saken ble utsatt. 

Eventuelt 

Torbjørn Andreas Pettersen har trukket seg fra nærutvalget. Han var valgt inn av eldrerådet. Rådet 
velger ny innbyggerrepresentant den 14.10., ut ifra søkerliste. 


