
     

 
 

 
             

   

        

           

  

           
 

     
         

          

        

     

        

       

     

      

           

         

     

      

       

          

       

  
 

  
         

         

        

       

          

        

      

         

 

            

      

 

        

 

          

         

Samarbeidsavtale 2022/23 for Nærutvalget i kommunedel 8 – 
Øren/Bragernes 

FORMÅL 
 Nærutvalget er en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon og dialog mellom 

lokalmiljøet og de folkevalgte. 

 Nærutvalget skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen 

skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen over 

nærutvalget. 

 Nærutvalget skal søke å skape involvering av innbyggerne i kommunedelen. 

PRIORITERTE OPPGAVER OG SATSINGS OMRÅDER 2022/23 
 Fortsette arbeidet med å gjøre nærutvalgets arbeid kjent i kommunedelen 

 Nærutvalget vil følge opp prosessene i forbindelse med etablering av nytt sykehus på 

Brakerøya og arbeidet med reguleringen av den gamle sykehustomten 

 Arbeide for å imøtekomme innbyggernes ønske om opprettelse av 

knutepunkt(er)/møteplasser for alle; spesielt barn og unge. Herunder medvirke til 

egnede øvingslokaler for Øren skolekorps og trenings-/ aktivitets «forhold» for 

frivillighet for barn og unge og skolene 

 Være opptatt av trafikksikkerhets situasjonen i kommunedelen: Trygge skoleveier, 

flere sykkelveier, forhold knyttet til bygging av ny bybro, evt ny Holmen/Strømsø bro, 

trafikk situasjonen på Brakerøya knyttet til nytt sykehus, varslede renoveringsarbeider 

i Bragernes tunellen med mulig stenginger 

 Forøvrig være delaktig i ulike høringssaker, planarbeid og budsjettprosesser. Og 

øvrige oppgaver administrasjonen eller de folkevalgte organer setter Nærutvalget til 

 Være oppmerksom på fortetning/høyder på bygg og ivaretakelsen av grøntområder 

ved utbygninger i sentrumsområdene på Bragernes(fra byparken til nye 

sykehus/helse parken) 

ARBEIDSFORM 
 Jfr reglement skal nærutvalgene gjennomføre fire ordinære åpne møter årlig. 

 Utover dette gjennomføres minst 6 arbeidsmøter; ett i forkant av hver av de ordinære 

møtene og i forbindelse med årsplanlegging og årsevaluering/årsrapport . De politisk 

valgte repr møter på disse kun hvis de har anledning 

 Det utarbeides en årlig møteplan for dette; jfr Årshjulet for Nærutvalgsarbeidet 

 I tillegg nedsettes arbeidsgrupper for enkeltsaker ved behov. Disse kan jobbe 

innstillingsbasert i større prinsipielle saker, eller utfra mandat. 

 Medlemmene skal ha fortløpende dialog om aktuelle saker på intern 

kommunikasjonsplattform 

 Nærutvalget(repr fra…) bør delta på sentrale arrangement i kommunedelen i regi av 

samarbeidende nettverk; eks FAU ved skolene, «Sterkere sammen – 
Øren/Bragernes» 

 Det bør etableres kontakt med sentrale ressurspersoner og lag/foreninger i 

kommunedelen 

 Møter bør holdes på ulike arenaer i kommunedelen: Rådhuset, Bragernes skole og 

Bydelshuset til DBK på Øren, klubbhuset på Brakerøys, Bragernes menighetshus 



       

     

 

 

 Erfaringsutveksling med de øvrige Nærutvalgene ved å årlig møtes. Utvalgsleder 

deltar i nettverk med de øvrige Nærutvalgene 

Drammen, 25.8.2022 


