Samarbeidsavtale 2021 for nærutvalg i kommunedel 9
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 sørge for en brei involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal
være enkelt å medvirke og interessant å delta. Dette innebærer blant annet tilrettelegging og
gjennomføring av ulike aktiviteter for involvering.
PRIORITERTE OPPGAVER OG SATSINGSOMRÅDER








Gjøre nærutvalgets arbeid kjent i kommunedelen. Det skal være enkelt for innbyggere å ta
initiativ og fremme forslag på saker gjennom FB side og at saker kan sendes inn til lokal
koordinator.
Sikre at nærutvalgets medlemmer blir kjent i hele kommunedelen.
Gjøre kommunedelens kvaliteter og særpreg kjent for hele drammenssamfunnet.
Skape oppmerksomhet og tilrettelegge for medvirkning i kommunale planprosesser som
angår kommunedelen kommuneplanens samfunnsdel og enkelte prioriterte
reguleringsplaner som blant annet Åskollen skole.
Nærutvalget har valgt sakene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bruk av helsestasjonstilbud i kommunedel 10 fra kommunedel 9
Bedre miljø for ungdommer i kommunedelen
Bedre Svelvikvei
Skøytebaner driftet av frivilligheten
Utvikling av knutepunkt Åskollen
Åskollen Skole
Rullering av Åskollen elever.
Hvordan samle og skape en god kommunedel på tvers av gamle grenser

ARBEIDSFORM
Jf. reglement skal nærutvalgene gjennomføre fire møter årlig. Utover dette bestemmer nærutvalget
selv møtehyppighet og arbeidsform.
Nærutvalget vil:
 nedsette arbeidsgrupper etter behov, for forskjellige formål jf. prioriterte oppgaver og
satsingsområder. Saker jobbes med i arbeidsgrupper og deretter legges dette frem i de faste
møtene.
 ha møter hver annen mnd. eller etter behov. Det lages en årlig møtekalender.
 ha fortløpende dialog om aktuelle saker på mail og på FB.
 Møter holdes torsdager, da kommer det ikke i konflikt med andre politiske møter, helst etter
kl. 20.00.



Informasjon og vedlegg for hvert møte legges i kalender samtidig som det sendes på mail.

NÆRUTVALGETS SAMMENSETNING
Nærutvalget består av åtte innbyggere og fire folkevalgte, i tillegg til en ungdomsobservatør.
Medlemmene av nærutvalget er valgt for to år og består av:
Innbyggere:
Politikere:
Leder av nærutvalget 2021-2022:
ANNET
STED/DATO

