
Referat fra arbeidsmøte i nærutvalget – kommunedel 7 
Dato og tidspunkt: torsdag 25.mars 2021, kl. 19:00-20:30 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede:  

Christopher Aaslund 
Caroline Hoff / Victoria Fevik 
Herman Ekle Lund 
Helle Hertzberg 
Torill Flyen 
Johan Jaksland 
Line Johnsen 
Nasim Karim 
Ida Elise Solbakken 

 
Victoria Fevik stilte som vara for Caroline Hoff. De to deltok på hver sin del av møtet. 
 
Lokal koordinator Kine Korsmo deltok på møtet. 
 
Nasim Karim ledet møtet. 
 
Forfall: Simen Robertsen (har trukket seg), Torbjørn Andreas Pettersen, Rawan Sayed, Hamdi Dagane 
(ungdomsobservatør) 
 
Referent: Kine Korsmo, lokal koordinator   
 

Sak 10/21  Velge ny innbyggerrepresentant  
Bakgrunn: Simen Robertsen har trukket seg fra nærutvalget. Må velge ny innbyggerrepresentant 
til nærutvalget. Skal sikre særpreget i kommunedelen. Hele nærutvalget velger ny kandidat 
sammen.  
 
Behandling i møtet: Det var seks tilgjengelig søkere. De folkevalgte avsto fra å stemme. 
Innbyggerrepresentantene stemte anonymt digitalt.  
 
Vedtak: Pinar Gunaydin ble valgt inn som ny innbyggerrepresentant i nærutvalget i kommunedel 
7. Hun blir kontaktet av lokal koordinator og inviteres inn i teamet og til kommende møter. 
Sak 11/21a Bestemme arbeidsform 
Bakgrunn:  

- Hva vil nærutvalget jobbe med? Forslag fra sekretær: Velg 1-2 konkrete saker nå. Opprett 
arbeidsgrupper til hver sak/hvert tema dere ønsker å jobbe med. Avtal neste møte nå. 
Arbeidsgruppa/-ene rapporterer til nærutvalget i de faste møtene + involverer evt 
leder/sekretær ved behov. Velg en som leder/driver prosessen i arbeidsgruppa. Gi leder og 
sekretær beskjed om hva dere trenger for å komme fremover. 

- Hvordan vil dere følge opp andre saker som dukker opp underveis (fra kommunen eller fra 
innbyggere)? 

- Hvordan vil dere kommunisere med hverandre? 
 



 

Behandling i møtet: Utvalget diskuterte de folkevalgtes rolle i utvalget. Utvalget mener at de 
folkevalgte kan og bør være aktive deltakere og bidragsytere inn i diskusjoner og utvalgets arbeid, 
og samtidig at nærutvalget ikke skal være en lobbyarena for politiske meninger.  
 
Nærutvalget kan jobbe reaktivt (ved å svare ut bestillinger og invitasjoner fra andre, f.eks 
kommuneadministrasjonen) og/eller proaktivt (ved å initiere egne saker). Hvordan sakene tas 
videre fra nærutvalget vil avhenge av sakens natur.  
 
Flere av medlemmene er opptatt av byutvikling. Det er mange pågående og kommende plansaker i 
kommunedelen. Utvalget diskuterte hvordan de kan kobles på tidlig i prosessen, for å sikre at 
innbyggernes stemme blir hørt. Det kan være behov for at administrasjonen presenterer aktuelle 
saker for nærutvalget før behandling i hovedutvalg (eksempel: presentasjon av innkomne 
plansaker for teknisk hovedutvalg; se Innsyn - Politikk (drammen.kommune.no). 
 
Vedtak/oppfølging:  

- Nærutvalget vil utarbeide en prioriteringsliste med saker som de kan og vil jobbe med, 
fordelt på overordnede kategorier med mål som kan konkretiseres og operasjonaliseres. 
Line Johnsen lager et utkast som deles på Teams. De som er opptatt av spesifikke saker 
kan ta ansvar for å lage arbeidsgrupper. 

- Mål og tiltak for 2021 settes på agendaen på neste ordinære møte. 
- Orientering om områdesatsingen Strømsø 2030 settes på agendaen på neste ordinære 

møte. 
- Teams er nærutvalgets foretrukne kommunikasjonskanal. Alle oppfordres til å følge med 

på det som diskuteres i teamet. 
Sak 12/21  Invitasjon til rusletur med ordfører  
Bakgrunn: Ordfører ønsker å gå en tur med to medlemmer i nærutvalget (leder + 1) på dagtid en 
gang etter påske. Dato og varighet er ikke avklart. Ordfører ønsker å høre litt om hvordan dere 
jobber og hvilke saker dere er opptatt av. Ellers er det opp til nærutvalget selv hva dere vil 
formidle.  
• Bestem hvem fra nærutvalget som skal delta. 
• Bestem hvor dere ønsker å gå/hva dere ønsker å vise frem 
• Bestem hva dere ønsker å ta opp/fortelle ordfører. 

 
Vedtak: Nasim Karim og Johan Jaksland går (eller sykler) tur med ordfører, fra Tangen mot 
Strømsø torg/bybrua. Lokal koordinator følger opp med Nasim og Johan etter dialog med 
ordførers kontor. 
Sak 13/21 Eventuelt 

- Utvalget ønsker å møtes igjen før neste ordinære møte. Lokal koordinator og leder 
kommer med forslag til dato. 

- Victoria Fevik er valgt inn som fast vara for Caroline Hoff (H) i nærutvalget. 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460085/sak/100201958
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