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Sak 8/22 Informasjon om temaplanarbeid i kommunen (Tidligere sak 1/22)
Kort beskrivelse:
Nærutvalget gjennomførte temakveld i forbindelse med høringsperioden til temaplan torsdag 21. april.
Innspillene blir behandlet i hovedutvalgene i uke 23. Det blir skrevet en oppsummering som legges ut på nærutvalget
hjemmeside.

Sak 9/22 Møteplass for ungdom på Åskollen (Tidligere sak 33/21)
Kort beskrivelse:
Saken utsettes.
Sak 10/22 Helsestasjonen i Svelvik (Tidligere sak 20/21)
Kort beskrivelse:
Det ble behandlet sak om «Dekningsgrad av helsesykepleiere og andre faggrupper i Helsefremmende tjenester 0 - 100
innenfor P03 i knutepunktene, inkludert Knutepunkt Strømsø» i hovedutvalget for Oppvekst og utdanning. 8/6.
Vedlagt ligger vedtak:
Vedtak (2).pdf
«Det utredes mulige løsninger for et nærere helsestasjonstilbud for innbyggerne på Åskollen og i Skoger. Det bør
utredes en satellitt på Åskollen, og det bør ses på muligheten for at de kan tilhøre helsestasjonen på Knutepunkt
Strømsø»
Det ventes på en utredning.
Nærutvalget avventer svar vedrørende innbyggerinitiativ send før jul. Det har vært utfordrende å få
saksbehandlingsinformasjon om denne saken fra kommune.
Sekretær følger opp saken.
Sak 11/22 Knutepunkt Åskollen (Tidligere sak 30/21)
Kort beskrivelse:
Saken utsettes.
Sak 12/22 Lindum (Tidligere sak 5/22)

Kort beskrivelse:
Nærutvalget informerer kort om at det ble holdt et dialogsmøte om Lindum, mulig eierskifte, 30. mars 2022. Referat
ligger på nærutvalgets hjemmeside.
Innbyggere i Skoger har gitt signaler om at de ønsker å mobilisere, men opplever det som krevende å vite hvor i
prosessen man skal jobbe, at det skjer på riktig tidspunkt. Nærutvalget ønsker å inviter formannskapet til en eventuelt
dialog. Eventuelt at man spør om å få taletid i et av formannskapets møter.
Sak 13/22 Åskollen ungdomsskole (Tidligere sak 21/21)
Kort beskrivelse:
Saken blir avgjort i kommunestyret mandag 20.06.22
Sak 14/22 Historiekveld for kommunedelen (tidligere sak 7/22)
Kort beskrivelse:
Saken utsettes til høsten.
Sak 15/22 Tverrfaglig samarbeid i kommunedelen
Kort beskrivelse:
Saken utsettes
Sak 16/22 Forslag til hvordan fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester kan møtes.
Kort beskrivelse:
Saken har ikke blitt behandlet grunnet for kort frist.
Sak 17/22 Svelvikveien (Tidligere sak 13/21)
Kort beskrivelse:
Saken utsettes
Sak 18/22 Vedtatt års jul
Kort beskrivelse:
Sak utsettes til høsten
Sak 19/22 Samarbeidsavtale 2022
Kort beskrivelse:

Sak utsettes til høsten
Sak 20/22 Måking skøytebaner som driftes på frivillighet (Tidligere sak 14/21)
Kort beskrivelse:
Nærutvalget i kommunedel 3 ønsker å skrive et notat til hovedutvalget for kultur idrett og frivillighet. Dette ønsker
nærutvalget i kommunedel 9 å samarbeide om.
Sekretær videreformidler.

Sak 21/22 Informasjon fra tjenesten bibliotek og møteplass
Kort beskrivelse:
Leder for innbyggertorg og leder for Drammens bibliotek holdt kort informasjon om tilbudene i kommunen. Leder for
innbyggertorg hadde fokus på behov for møteplass, det å bli gode på å fange opp hva som betyr noe i bydelen og
hvilke tjenester er det mest etterspørsel etter.
Hva er kommunedelen opptatt av, hva trenger kommunen i vite om og hva kan man få til sammen med befolkningen.
Tilbakemeldinger fra nærutvalget:




Føler lite tilknytning til knutepunktet.
Opplever at tjenestene på Åskollen Bo og servisesenter legger føringer for tilbud.
Det mangler nærhet til tjenester og at det ikke alltid henger på greip med visjonen og bærebjelken i
kommunen.



Største behovet kommunedelen har er møteplasser. Men man opplever ikke at Møteplassen representerer
ikke behovet eller identiteten i kommunedelen.
Det er mange frustrasjoner rundt dette med tredeling av kommunen, hvor er det er naturlig fra tidligere av at
man trekker mot en møteplass. Kort om hvordan Nesbygda opplever sin identitet opp mot Skoger Øst og
Åskollen.
Dette med ungdomskolen og forventet møteplass der har vært viktig.










Nærutvalget syntes det er utfordrende å vite hva er hensikten med knutepunktet egentlig er. Det kommer
ikke frem.
Det er et stort ønske om at leder for innbyggertorg ser på viktighet av et samarbeid med knutepunkt Åskollen
på tross at det hører til forskjellige programområder. Som utfordringer med økonomi når det er forskjellige
programområder. Opplevelse av at det ikke finnes penger til å utvikle.
Manglende åpningstider, hovedfokus på seniorer. Sitter i stua til de eldre.

Sak 22/22 Leder melder seg ut av nærutvalget
Kort beskrivelse:
Leder av nærutvalget i kommunedel 9 Stephan Jacobsson trekker seg som leder og representant i nærutvalget. Heidi
Frantzen trekker seg også på samme grunnlag.
Årsaken til dette er:
• Opplever at nærutvalget ikke blir hørt, møtt eller tatt hensyn til i saker man har frontet på vegne av innbyggere.
• Man ble lovet nærhet til tjenestene, men ingenting blir tilrettelagt. Derimot opplever man at det blir pyntet på. Det
oppleves som vanskelig å ha tiltro til kommunen. Det er mange brente broer.
• Leder opplever at han brenner for nærutvalget, men at man ikke har fått til noe.
• Manglende struktur der det skulle være en link inn til beslutningstaker.

