
Fast møte 3 med nærutvalget i kommunedel 8  

Dato og tidspunkt: 30.08.2021 19:30 – 21.00. 

Sted: Ballkluben på øren 

 

 

 

Til stede 

Innbyggere: 

 Nina Ladehaug Hopland 

 Auduns Støren. 

 Helle Collett Reffhaug 

 Muharrem Emeci 

 Ine Hatleberg Knutsen 

 Ole J. Gustavsen 

 

 

 

 

Folkevalgte: 

 MDG Kari Palm 

 Arbeiderpartiet Per Olav Horne 

 H Kjell Arne Hermansen 

 

Administrasjon 

 Thea Risvik Stokke 

 

Frafall: 

 V Maud Vestnes 

 Bawan Abdullkadir 

 Hilde Glenne 

 

 

 

 

 



Sak 18/21 Grønne bokser på torget til sykler 

Kort beskrivelse: 

 

Innmeldt sak fra eier av cafe Bragernes. Grønne bokser til sykler på torget. Hindrer 

uteservering. Infrastruktur og samferdsel. Innlegg fra kommunalsjef Johannes Havnevik 

Devold. 

 

Kort om saken -  

Mange bruker sykkel i stedet for bil. Trygg på å sette fra seg sykkelen. Det skal være 

sentralt. Se om det kan settes andre steder. Det vil alltid berøre noen. Fremmet politisk 

sak. Mulig alternativ for å flytte boksen. Prøve det ut for å se det kunne før man bestemte 

det. Spesielt dette med serveringsbransjen. Kommet frem at man kan bruke større deler 

av torget. Kom mange klager i etter kant. Skulle de flyttes vil de kunne berøre andre på 

torget. Innspill ville komme for sent inn.  Ikke mulig å tilfredsstille alle ønsker fra alle 

interessenter av befolkningen.  

 

Saken er behandlet politisk. 

 

Bruken av et offentlig torg. Hva skal man bruke torget til. Det skal være mest mulig til 

innbyggere og ikke privatisere. Hvor mye skal være åpent for allmenheten og business på 

torget. Tidligere – stor interesse for torget. Det er mange ulike grupper som skal bruke 

dette. (Også motorsykkelfolket) Hvordan skal man bruke et offentlig torg.  

 

Prøveprosjekt for å høste erfaringer. Dette tar litt tid. Vedtaket er neste år. Man kan 

snakke om hvordan de kan skal se ut. Hvordan kan man bruke nærutvalget rundt dette? 

 

Høyt bruk av boksene. Flere steder i Drammen. Økende bruk. Oppbevaring er gratis å 10 

timer, kan sette varer der og el sykler er kostbare.  

 

Kommer en politisk sak for bruk av uteområder i hele kommunen. 

 

Et ønske om fokus på trygge sykkelveier også.  

 

Drammen har et mål om at flere skal bruke sykler. Større andel av politikerne ønsker å bli 

grønnere. Innspill på dette etter hvert hvordan man skal tenke.  

 

Avviser denne saken. Saken er diskutert og innspill tas med videre. Ordningen med 

sykkelbokser er midlertidig. Nærutvalget føler saken ved evaluering. 

 

 

Sak 17/21  Samarbeidsavtale 



Kort beskrivelse:  

I forhold til dokumentet som nå er utarbeidet ønsker nærutvalget å jobbe med en 

samarbeidsavtale og hvilken profil man har. Nærutvalget ønsker å møtes igjen i et 

arbeidsmøte for å bestemme seg for hvordan man kan jobbe videre. 

 

 

Sak 19/21  Støy på nattestid på den nye sykehustomta. 

Kort beskrivelse:  

 Saken utsettes 

 

Sak 20/21 Kommuneplanens arealdel 

Kort beskrivelse: 

Kommuneplanens arealdel - https://www.drammen.kommune.no/politikk-

samfunn/kunngjoringer/kommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---

varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram/   

Dette tas videre på mail 

Sak 04/21 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kort beskrivelse: 

Kommuneplanens samfunnsdel er på høring. Kommunen tester nå ut en ny måte å 
komme i dialog med innbyggerne på. Sjekk ut https://drammen.smartbyene.no/  
 
Nærutvalget har sendt høringsuttalelse. 
 

Sak 21/21 Oppsummering midtveisevaluering Fossekleiva 

Kort beskrivelse: 

Gjennomgang av underveisevalueringen på Fossekleiva. Hvilken rolle skal nærutvalget ha? 

 Viktig med legitimitet og forankring i kommunedelen. 

 Nærutvalget skal være bindeledd, lytteport og et dialogforum 

 Politikere løfter inn saker de ønsker tilbakemelding på fra kommunedelen. 

 Nærutvalget avdekker saker som er viktig for nærmiljøet og løfter utfordringer i 

dialog med politikerne.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drammen.kommune.no%2Fpolitikk-samfunn%2Fkunngjoringer%2Fkommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7Cf516f44bba7b4738319108d93584e822%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637599667348290039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6i4XKKyy%2FpEwMDe1DjOuL%2BHbnMysm9AVw7ZjSkh5Lc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drammen.kommune.no%2Fpolitikk-samfunn%2Fkunngjoringer%2Fkommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7Cf516f44bba7b4738319108d93584e822%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637599667348290039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6i4XKKyy%2FpEwMDe1DjOuL%2BHbnMysm9AVw7ZjSkh5Lc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drammen.kommune.no%2Fpolitikk-samfunn%2Fkunngjoringer%2Fkommuneplanens-arealdel-for-drammen-kommune-2022-2040---varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7Cf516f44bba7b4738319108d93584e822%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637599667348290039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6i4XKKyy%2FpEwMDe1DjOuL%2BHbnMysm9AVw7ZjSkh5Lc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrammen.smartbyene.no%2F&data=04%7C01%7CThea.Risvik.Stokke%40drammen.kommune.no%7C8c201898e4e449f18fb908d937d473e6%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637602207888645651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X0mep5foi%2FF9JqlnMiBInsus6Xlcyj6xhN6gwzbqpL8%3D&reserved=0
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Referat: 

 

 

 

 

 

Thea Risvik Stokke 

Godkjent av: Helle Reffhaug 

 

 

 Politikerne har ansvar for å bringe dette videre til sine partier, utvalgsledere og 

kommunestyre. Det er et ønske om at man synligjør hva som skjer med saken. 

 Nærutvalgene er ett av virkemidlene i Drammensmodellen, med mål om å styrke 

lokaldemokratiet og sikre medvirkning i hver enkelt kommunedel. Nærutvalget er 

ikke underlagt kommuneloven og har ingen vedtaksmyndighet 

 Det oppleves som utfordrende at nærutvalget ikke har vedtaksmyndighet. 

 

Sak 22/21 Trafikkstøy 

Kort beskrivelse: 

 Saken utsetter 

Sak 23/21 Ønske om sjakkbord i parken Bragernes 

Kort beskrivelse: 

 Saken utsetter 

Sak 24/21 Kommunikasjonsplan – hvordan komme i kontakt med innbyggere 

Kort beskrivelse: 

 Det kalles inn til et samarbeidsmøte der man jobber med Facebook side. 

 Det inngås et samarbeid med Øren Ballklubb for å forankre FB siden i nærmiljøet 




