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    1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

    2. Krokstadelva og Stenseth 

    3. Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 

   4.  Rødskog og Gulskogen 

    5. Konnerud og Skoger vest 

    6. Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 

    7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 
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I Drammen er det ti nærutvalg, en i hver kommunedel. 
I nærutvalget sitter det 11 medlemmer; 8 innbyggere og 
3 politikere som møtes fre ganger i året. 

    8. Bragernes og Øren 

    9. Skoger og Åskollen

    10. Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger 
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Velkommen til nærutvalget 
Denne veilederen er laget for deg som er medlem av et nærutvalg. Her får du 
blant annet informasjon om ulike roller og ansvar i nærutvalget, nærutvalgets 
viktigste oppgaver og eksempler på hvordan nærutvalget kan påvirke og 
hvordan nærutvalget selv kan involvere andre. 

Lykke til! 

Roller og ansvar i nærutvalget 

Et nærutvalg består både av innbyggere og politikere. I tillegg følges hvert nærutvalg opp av en lokal 
koordinator, ansatt i kommunen. Vi har forskjellige roller med ulike ansvar og oppgaver, men alle er viktige for 
at nærutvalget skal fungere. 

Å være medlem av et nærutvalg gir mange muligheter, men også noen forpliktelser. 

Innbyggers rolle og ansvar i nærutvalget  
Som innbygger i nærutvalget får du mulighet til å; 

• bidra til utvikling av eget nærmiljø 

• synliggjøre lokalt engasjement, utfordringer og muligheter for politikerne i Drammen 

• realisere lokale aktiviteter og tiltak (kommunestyret setter av en årlig sum) 

• bli enda bedre kjent i din kommunedel og hva som rører seg i drammenssamfunnet 

• være med å utvikle nærutvalgsordningen 

Som innbygger i nærutvalget forplikter du deg til å: 

• delta på nærutvalgets fre årlige møter  

• gjennomføre årlig innbyggerdialog, og fortelle politikerne om resultatet 

• dele informasjon fra nærutvalget, særlig til den innbyggergruppen du er valgt inn for 

Noen nærutvalg har utover dette valgt å etablere arbeidsgrupper som jobber med konkrete saker. Dette er 
frivillig. 

Leders rolle og ansvar i nærutvalget 
En av innbyggerne i nærutvalget skal velges som leder. Det skal også velges en vara for leder. Det er 
innbyggerne i nærutvalget som velger hvem det skal være.   

Å lede nærutvalget innebærer å; 

• planlegge nærutvalgets fre årlige møter, med støtte fra lokal koordinator  

• lede de fre faste møtene 

• uttale deg på vegne av nærutvalget (for eksempel overfor media) 
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Politikers rolle og ansvar i nærutvalget 
Som politiker i et nærutvalg får du mulighet til å; 

• bli godt kjent i kommunedelen 

• holde deg oppdatert på hva lokalmiljøet er særlig opptatt av  

• være med å utvikle nærutvalgsordningen 

Å være politiker i nærutvalget innebærer å;  

• delta på nærutvalgets fre årlige møter 

• være en lyttepost og bruke informasjonen og kunnskapen du får inn i saker du behandler i utvalg og 
kommunestyret 

• gi råd om hvordan det kan være klokt å gå frem for å synliggjøre sakene nærutvalget har engasjert seg i 

• nyansere, oppklare og forklare dilemmaer du som politiker står overfor i konkrete saker 

• primært representere de politiske organene i kommunen, og ikke eget parti, når beslutninger/vedtak skal 
formidles  

Som politiker har du ikke stemmerett i nærutvalgene. 

Lokal koordinator sin rolle og ansvar i nærutvalget 
Drammen kommune har tre lokale koordinatorer (2,5 årsverk) som bistår kommunens 10 nærutvalg. 
Lokal koordinator sin rolle er å; 

• delta på nærutvalgets fre årlige møter, samt bistå leder med forberedelser og skrive referat  

• samarbeide med nærutvalgene i forhold til samarbeidsavtalen   

• gi råd, veilede og videreformidle saker som ikke tilhører nærutvalget til andre  

• ivareta at reglementet følges  

Administrasjonen sin rolle og ansvar i nærutvalget 
Administrasjonen sin rolle er å; 

• informere nærutvalget om saker som angår kommunedelen, tidlig i prosessen 

• etter forespørsel fra nærutvalgene utdype temaer innbyggerne er opptatt av 

• ha det overordnede ansvaret for å gjøre nærutvalgsordningen kjent 
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Nærutvalgets årshjul (tidslinje) 

Nærutvalgsmøte 1 Nærutvalgsmøte 2 Nærutvalgsmøte 3 Nærutvalgsmø 
Januar Mai August/ september November 

Gjennomføre årlig Gjennomføre Besøk av ordfører 
innbyggerdialog erfaringsutveksling Oktober 
Februar/ april Oktober 

Illustrasjon: Tidslinje for Nærutvalgets årshjul 

Nærutvalgene har ønsket seg et felles årshjul for at de ikke skal utvikle seg i alt for ulik retning. I tillegg til de 
fre årlige møtene og den årlige innbyggerdialogen er det satt av tid til erfaringsdeling og ordførerbesøk hvis 
nærutvalget selv ønsker. Du kan lese mer om forslag til innhold på de ulike møtene på kommunens hjemmeside. 

Nærutvalgets reglement 

Nærutvalgets viktigste oppgaver står beskrevet i reglementet. I dette heftet har vi i tillegg tydeliggjort hva 
oppgavene kan bety i praksis. 

1. Nærutvalget skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte
    og lokalmiljøet. 

Dette betyr… 

Som innbygger og politiker i nærutvalget møtes dere fre ganger i året. Du som er innbygger orienterer 
politikerne om saker lokalmiljøet er opptatt av. Som politiker forteller du innbyggerne i nærutvalgene om 
prosesser og saker av betydning for kommunedelen. 

Nærutvalget har ingen beslutningsmyndighet, men innspill fra lokalmiljøet kan bidra til at viktig informasjon 
kommer på bordet, slik at politiske beslutninger som fattes blir bedre. 

2. Nærutvalget skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger
     Lokalbefolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag overfor nærutvalget. 

Dette betyr… 

Innbyggere må kunne komme i kontakt med sitt nærutvalg. Det er fere måter dette kan gjøres på. Likt for 
alle er innbyggeres mulighet til å ta opp saker; 

• direkte i et av nærutvalgets fre årlige møter, som er åpne for alle 

• i forbindelse med nærutvalgets årlige innbyggerdialog 

• ved å sende e-post til naerutvalg@drammen.kommune.no 

• på nærutvalgenes egne Facebook-sider 

Utover dette er det helt opp til det enkelte nærutvalg hvordan dette løses. 

mailto:naerutvalg@drammen.kommune.no


 
 

 

 

 

 Drammen kommune | 7 

3. Nærutvalget skal sørge for involvering av innbyggerne i kommunedelen. Dette innebærer 
     blant annet å tilrettelegge og gjennomføre ulike aktiviteter for involvering i de sakene 
     nærutvalget har prioritert gjennom en samarbeidsavtale. 

Dette betyr… 

Som innbygger i nærutvalget har du forpliktet deg til å gjennomføre en årlig innbyggerdialog. Det betyr å 
arrangere en aktivitet som gjør at nærutvalget får kunnskap om utfordringer, behov og muligheter i kom-
munedelen. Hvordan dette gjøres er helt opp til det enkelte nærutvalg. 

4. Nærutvalget skal informeres i saker som angår kommunedelen – tidlig i prosessen. 

Dette betyr… 

Ansatte i kommunen (administrasjonen) skal informere nærutvalget om saker som angår kommunedelen 
tidlig i prosessen. Som innbygger i nærutvalget har du et særskilt ansvar for å bringe informasjonen videre til 
den innbyggergruppen du er valgt inn for. Som innbygger i et nærutvalg kan det derfor være lurt å lage seg en 
liten oversikt over grupper eller enkeltpersoner du ønsker å ha litt tettere kontakt med. 

5. Nærutvalget skal involveres i de sakene nærutvalget har prioritert gjennom en 
     Samarbeidsavtale. 

Dette betyr… 

Nærutvalget kan ikke ha like mye fokus på alt. Det kan derfor være lurt å velge ut noen saker dere ønsker 
å prioritere. Det er dere som innbyggere i nærutvalget som bestemmer hvilke saker dette skal være, etter 
dere har gjennomført innbyggerdialog. Hvilke saker dere vil prioritere skrives ned i en samarbeidsavtale. 

6. Nærutvalgene skal gi tilskudd til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet  

Dette betyr… 

Kommunestyret setter årlig av en sum som nærutvalget kan dele ut til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet. Det 
er vedtatt retningslinjer for tildelingen.  
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Nærutvalgets samarbeidsavtale 

Erfaringer har vist at nærutvalgene har engasjert seg i mange ulike saker og at arbeidet har tatt mer tid enn 
forventet. For å gjøre arbeidet i nærutvalget mer overkommelig og forutsigbart for medlemmene skal det lages 
en årlig samarbeidsavtale. I avtalen skal det stå hvilke saker nærutvalget prioriterer for året, og hvem som skal 
gjøre hva i forhold til de sakene. Det er dere som innbyggerne i nærutvalget som bestemmer hvilke saker som 
skal prioriteres. 

Sakene som velges skal være saker av betydning for lokalmiljøet (ikke personlige saker) og velges basert på;  

• den kunnskapen om muligheter, utfordringer og behov dere har fått gjennom den årlige innbyggerdialogen 
og innmeldte saker fra innbyggere 

• oversikt over de største planprosessene som kommunen skal gjennomføre i løpet av året 

Det å prioritere saker skal hjelpe nærutvalgene med å lykkes. Det gjør nærutvalget tydeligere overfor 
lokalmiljøet, politikere og kommunens administrasjon om hvilke saker som dere ser som spesielt viktige i deres 
lokalmiljø. 

Lokal koordinator bistår nærutvalget med å gjøre kommunestyret og kommunens administrative ledelse kjent 
med nærutvalgets prioriterte saker. 

Det vil sikkert komme inn saker til nærutvalget gjennom året. Hvis disse ikke er de prioriterte sakene gjennom 
samarbeidsavtale så hjelper lokal koordinator dere å videreformidle saken til andre i kommunen. 

Hvordan kan nærutvalget påvirke 

Nærutvalgets veier til påvirkning vil variere fra sak til sak og det er ikke alltid at sakene trenger å havne på 
politikernes bord. Her er noen eksempler. 

Nærutvalget løser saken selv, eller i fellesskap 

Noen ganger kan nærutvalget løse saker ved å koble ulike aktører og fnne gode løsninger sammen med andre. 

Kommunestyret setter årlig av en sum som nærutvalget kan bruke til arrangementer, prosjekter, møter og 
liknende for å styrke dialogen i kommunedelene. 

Kommunestyret setter også av en årlig sum som nærutvalget kan dele ut til lokale aktiviteter og tiltak. Målet 
er å fremme lokalt initiativ, og pengene kan gis til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet som bygger opp under 
kommunens visjon «et godt sted å leve». Samler man gode krefter i eget nærmiljø kan små midler føre til store 
resultater. 

Dialog med politikere fre ganger i året 

Nærutvalget skal være en gjensidig informasjon- og kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte. 
Politikerne kan bli kjent med befolkningens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger 
og prioriteringer. På den måten kan dialog gi bedre gjensidig forståelse og tillit mellom innbyggere og 
folkevalgte. 

Innbyggerne vil også oppleve at det å bli hørt, ikke nødvendigvis betyr at man får det som man vil. Det er 
politikernes oppgave å veie ulike hensyn opp mot hverandre, før de tar endelige beslutningene. Dette er viktig i 
et demokrati. 

Dialog med tjenestene om temaer som er viktig for lokalmiljøet 

Nærutvalget kan invitere kommunens administrasjon til nærutvalgsmøtene for å utdype temaer innbyggerne er 
opptatt av. Nærutvalget får informasjon og administrasjonen blir kjent med innbyggernes perspektiv og kanskje 
fnner man nye gode løsninger sammen. 

Taletid i politiske møter 

Hvis nærutvalget ønsker er det satt av 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og 
kommunestyremøter. Nærutvalget kan bruke sin taletid på en sak som skal behandles i møtet, eller til å løfte temaer 
som ikke står på dagsorden. Nærutvalget må gi beskjed til lokal koordinator om man ønsker å benytte seg av det. 
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Medvirkning i en planprosess 

Når kommunen skal lage planer, følger det en planprosess. Den er delt inn i faser, og viser hvor innbyggere kan 
involveres og medvirke: 

Involvering her 
innebærer å bidra 

med kunnskap og ev. 
forslag til løsninger 

mens planforslaget er 
under arbeid. 

Medvirkning i en 
høringsperiode 

innebærer å komme 
med synspunkter/ 

innspill til et 
planforslag. 

Planarbeid 1. gangs politisk 
behandling 

Høring og offentlig 
ettersyn 

2. gangs politisk 
behandling 

Planforslag Vedtatt plan 

Figur: Planprosess i Drammen kommune 

For noen planer starter planprosessen med et planprogram. Det handler om selve planprosessen; om planens 
formål, hva som skal diskuteres, om medvirkning og fremdrift. Den legges ut på offentlig høring, som betyr at 
innbyggere kan komme med innspill før planarbeidet starter. 

Som medlem av et nærutvalg vil du få informasjon om hvilke planprosesser kommunen planlegger å 
gjennomføre i løpet av året. Nærutvalget kan prioritere å følge noen planprosesser spesielt. Det kan i så fall 
legges inn i samarbeidsavtalen.  

Noen ganger kan det være aktuelt å sende høringsinnspill til en plan. I en kommunedel kan innbyggere ha ulike, 
og også motstridende meninger om en sak. Det kan derfor være greit for nærutvalget å ha tenkt igjennom 
hvilken rolle man vil ta/ha i saken. Eksempler: 

• Nærutvalget kan informere innbyggere om saker som er/skal på høring, slik at innbyggere selv kan sende inn 
høringsinnspill 

• Nærutvalget kan invitere innbyggere til å uttale seg om en sak, og deretter sende inn høringsinnspill på 
vegne av, eller for disse. Nærutvalget bør i forkant ta stilling til hvordan innspillene skal komme frem i 
høringsinnspillet; for eksempel om alle innspill skal listes opp, om innspillene skal oppsummeres i noen 
felles punkter, og hvordan eventuelle motstridende innspill skal presenteres. Nærutvalget bør også ha tenkt 
igjennom om høringsinnspillet skal sendes av innbyggerne i nærutvalget* på vegne av kommunedelen eller 
på vegne av de som har deltatt. 

*Som politiker i nærutvalget kan du delta i dialogen med innbyggere om høringer, men du kan ikke være med 
som innsender av høringsinnspill. Grunnen til det er at dere som politikere skal behandle saken i etterkant. Som 
politiker må du bruke andre veier inn for å fremme ditt syn. 

NB: alle høringsinnspill er offentlige.  
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Rammesaken 

Hver vår behandler kommunestyret en «rammesak». I rammesaken gir politikerne de første signalene på hvilke 
prioriteringer de vil rådmannen skal forholde seg til i arbeidet med handlings- og økonomiplan. Politikerne kan i 
forbindelse med kommunestyrets behandling av rammesaken be rådmannen om å prioritere eller utrede saker 
nærutvalget er særlig opptatt av. 

Handlings- og økonomiplan 

Handlings- og økonomiplanen er den årlige oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel. Planen har et 
freårs perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for det kommende året er en del av behandlingen. 

Innbyggere i nærutvalget kan sende innspill til handlings- og økonomiplan. 

Innspillene blir lagt med som vedlegg når politikerne skal behandle saken. 

Hvordan involvere andre innbyggere 

En av nærutvalgets oppgaver er å sørge for involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det fnnes mange ulike 
måter å involvere innbyggere på, og det fnnes også noen gode råd for å lykkes med dette; 

1. Først bør man bli enige om HVORFOR man vil involvere innbyggere; hva er hensikten – hva 
ønsker man å oppnå? Det er  for eksempel forskjell på om man ønsker å vite hva innbyggere 
mener om en bestemt sak  og å få nye ideer og ønsker til et uteområde som skal utvikles. 

Når man er enige om hensikten, kan man diskutere HVEM som bør delta. 

2. Det er sjelden at en sak er relevant for alle, og ofte er noen mer berørt enn andre. Man lykkes 
også oftere med involveringen dersom man spisser målgruppen. Et alternativ er å gi alle 
informasjon om muligheten til å delta/gi høringsinnspill, men å invitere enkelte grupper/ 
innbyggere til dialog. 

3. Først når hensikt og målgruppe er bestemt, bør man velge HVORDAN man skal gjennomføre 
involveringen/medvirkningen. Det fnnes mange metoder for hvordan involvere innbyggere og drive 
medvirkning, her er noen eksempler: 

Gjestebud  

Gjestebud er en god metode for å få innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke stiller på åpne 
folkemøter. Arrangør for gjestebudet (gjestebudsverten) inviterer andre innbyggere hjem til seg for å diskutere 
ett eller fere defnerte temaer som nærutvalget ønsker tilbakemelding på.  

Sosiale medier  

Alle nærutvalg skal ha en egen Facebook-side. Gjennom Facebook kan informasjon deles med lokalmiljøet, 
mens nærutvalget kan få informasjon om utfordringer, muligheter og behov i kommunedelen. Her kan også 
invitasjoner til ulike arrangementer deles. 

Digital medvirkningsløsning for innbyggere - Decidim 

Drammen kommune jobber for å ta i bruk en helt ny digital medvirkningsløsning som heter Decidim. Løsningen 
er per januar 2023 ikke helt klar til bruk enda. Innbyggere kan opprette egen profl, og få varsler når det legges 
inn medvirkningsprosesser på temaer som de er interessert i. Nærutvalget kan sette opp egne medvirknings-
prosesser i Decidim og invitere kommunedelens innbyggere til å delta i disse. 
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Temasamlinger/dialogmøte/åpent møte 

Nærutvalget kan invitere til åpne møter om ulike temaer. Møtene kan gjennomføres på mange ulike måter 
(kafedialog, verdenskafé, walk and talk). Husk at det er ikke alle som synes det er like enkelt å ta ordet i store 
forsamlinger. Hør med din lokale koordinator om tips og råd. 

Et annet tips er å tenke tre opplevelser i en; 

• Enkel servering (mat og drikke er med på å sette stemningen) 

• En opplevelse (litt underholdning, en liten «gave», noe uventet)  

• Mulighet til å komme med innspill 

Pop-up 

En pop-up handler om å være synlig i kommunedelen, og være tilstede der innbyggerne er. Her inviteres 
innbyggerne til samtaler om det de bryr seg om, og med denne metoden får nærutvalget et øyeblikksbilde av 
holdninger til, og meninger om, et bestemt spørsmål i lokalmiljøet. Planlegg hvordan pop-upen skal se ut. 
Vekk nysgjerrighet! 

Delta på arrangementer i kommunedelen 

Faste, årlige arrangementer som Svelvikdagene og Mjøndalsdagene samler innbyggerne i en kommunedel. 
Gjennom selv å delta med en åpen stand kan nærutvalget komme i kontakt med lokalmiljøet. Standen 
kan brukes for samtaler med innbyggerne om saker de er opptatt av, men også for å dele informasjon om 
nærutvalget. Der det ikke er aktuelt å ha stand så kan nærutvalgets medlemmer gå rundt og eksempelvis dele 
ut fyveblader om utvalget og utvalgets arbeid. 

For deg som vil lese litt mer 
På kommunens hjemmeside kan du lese mer om nærutvalgsordningen og om det enkelte nærutvalg. 

https://www.drammen.kommune.no/narutvalg 

“I Drammen skaper vi fremtida sammen”  

Takk for at du er med i nærutvalget 

Drammen kommune 

https://www.drammen.kommune.no/narutvalg
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Kommunikasjonsplan for 
nærutvalgsordningen 
Tema: Gjøre nærutvalgsordningen mer kjent 

Innledning 

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de 10 
kommunedelene. Nærutvalgene skal skape lokalt engasjement og bidra til at lokalmiljøet får synliggjort og 
gjennomført saker i sitt lokalmiljø. 

Hensikten med kommunikasjonsplanen er å identifsere målrettede tiltak som kan gjøre nærutvalgsordningen 
mer kjent, samt avklare hvem som gjør hva i kommunikasjonsarbeidet. 

Mål med kommunikasjonen 

• Gjøre nærutvalgsordningen bedre kjent (rolle/mandat og funksjon) 

• At innbyggere vet at og hvordan de kan melde inn saker til sitt nærutvalg 

• Vise frem saker der nærutvalgene har vært involvert 

Hvem gjør hva i kommunikasjonsarbeidet 

Både Drammen kommune og nærutvalgene selv har et ansvar for kommunikasjonen rundt nærutvalgene. 

Kommunes ansvar 

Drammen kommune har det overordnede ansvaret for å gjøre nærutvalgsordningen kjent. 

Ansvaret er fordelt mellom lokaldemokratikoordinator og kommunikasjonsstaben. 

Lokaldemokratikoordinator Har det overordnede ansvar for kommunikasjonsplanen. 
Koordinerer kontakten mellom nærutvalgene og 
kommunikasjonsstaben. 

Hovedansvaret for at informasjon om nærutvalgsordningen er 
oppdatert på kommunens nettside. 

Kommunikasjonsstaben (etter 
forespørsel fra lokaldemokrati-
koordinatoren) 

Gjennomføre større, felles kommunikasjonstiltak som besluttes 
iverksatt, herunder både planlegging, utvikling, produksjon og 
publisering. Et eksempel på dette er rekruttering til nærutvalgene. 

Rådgivningsbistand, som for eksempel hvordan få mediene 
interessert i en sak, eller opplæring i bruk av Facebook. 

Lage enhetlig profl på for eksempel nærutvalgenes Facebook-side, 
samt lage maler for trykksaker/fyers. 
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Nærutvalgenes ansvar 

Nærutvalgene har det overordnede ansvar for å gjøre sitt nærutvalg kjent i kommunedelen via de 
prioriterte kanalene (se under), samt synliggjøre lokale saker som nærutvalgene har prioritert gjennom sin 
samarbeidsavtale. 

Målgrupper for kommunikasjonsarbeidet 

• Målgruppen for kommunens kommunikasjonsarbeid er alle innbyggere i kommunen. 

• Målgruppen for nærutvalgenes kommunikasjonsarbeid er alle innbyggere i kommunedelen. 

For nærutvalgene kan det være aktuelt å prioritere enkelte målgrupper ut i fra sak/tema (hvem ønsker vi 
å nå og hvordan når vi dem). Basert på kunnskap om den enkelte kommunedel bør nærutvalgene lage en 
oversikt over aktuelle målgrupper i kommunedelen (for eksempel elevråd, FAU, lag/foreninger, engasjerte 
enkeltpersoner, media). 

Budskap 

Budskapet vil variere ut i fra hensikten med kommunikasjonen. 

Når kommunen eller det enkelte nærutvalget skal fortelle hva nærutvalgsordningen er, kan dette brukes: 

Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker 
av betydning i sitt lokalmiljø. 

Tiltak 

Gjennom året bør det gjennomføres en rekke kommunikasjonstiltak. Både kommunen og nærutvalgene 
skal utarbeide en årlig tiltaksplan som konkretiserer dette. Den årlige tiltaksplanen er en del av 
kommunikasjonsplanen. 

Prioriterte kanaler 

Siden det er store variasjoner mellom målgruppene med hensyn til hvilke kanaler de forholder seg til, må det 
tas i bruk en rekke kanaler og måter å informere på. 

I tabellen under ser du hvilke kanaler som kommunen og nærutvalgene først og fremst skal ta i bruk. 

Ansvar Prioriterte kanaler 

Drammen kommune Drammen kommunes nettside 

Kommunens egen Facebook-side og Instagram-konto. 

Trykksaker (roll-up, plakater, fyers) til for eksempel bibliotek, 
legekontor og knutepunkt. 

Workplace (intern kommunikasjonskanal for ansatte i kommunen) 

Nærutvalgene Facebook-side for eget nærutvalg 

Årlig innbyggerdialog jf. reglement (nærutvalgene velger selv hvordan 
dette gjøres). 

Medlemmer i nærutvalgene har tidligere kommet med innspill på mulige kanaler for kommunikasjon. 
Innspillene er oppsummert i vedlegg 3 og kan brukes som inspirasjon om ønskelig. 
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Evaluering 

Både kommunen og nærutvalgene evaluerer årlig kommunikasjonsarbeidet. 

Hva har fungert bra og dårlig? Har innsatsen ført frem? Tips: se på statistikk fra Facebook, snakk med 
samarbeidspartnere, har det vært relevante artikler eller leserinnlegg i lokale medier etc.).  

Økonomi 

Kommunen dekker kostnader for å oppfylle kommunens ansvar knyttet til kommunikasjonsplanen (produksjon 
av kommunikasjonstiltakene, lønn). 

Nærutvalgene dekkes kostnader for å oppfylle nærutvalgenes ansvar knyttet til kommunikasjonsplanen. 
Gjennom handlings- og økonomiplan setter kommunestyret årlig av en sum til hvert av nærutvalgene. Midlene 
skal benyttes til å gjennomføre innbyggerdialog, møter, markedsføring og liknende. Dette inkluderer også 
eventuelle betalte innlegg på Facebook. 

Vedlegg 

1. Tiltaksplan for kommunen 2023 

2. Årlig tiltaksplan for det enkelte nærutvalg (mal) 

3. Gode råd i kommunikasjonsarbeidet 

4. Innspill fra nærutvalgene på mulige kommunikasjonskanaler 
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Vedlegg 1: Tiltaksplan for kommunen 2023 

Tidspunkt Hva Tiltak 

Januar Bistand til nærutvalgene Gi råd når nærutvalgene skal opprette Facebook-
side 

Januar Overordnet informasjon om at 
nytt nærutvalg er i gang 

Informasjon i kommunens prioriterte kanaler 
samt medieinnsalg. Inkludert Workplace 
(internkommunikasjon). 

Januar Forbedre informasjonen på 
kommunens nettside 

Se på mulighet for en tydeligere inngang 
Tydeliggjøre hvordan man tar kontakt 
Mer engasjerende landingsside 
Lenke opp nærutvalgenes Facebook-side på 
landingssiden 
Opprette eksempel-samling som viser hvordan 
nærutvalgene jobber 
Informasjon om Drammensmodellen 

Februar-april 
(ca.) 

Informasjon om 
tilskuddsordning 

Innbyggere kan en gang i løpet av året søke 
nærutvalget om tilskudd til aktiviteter og tiltak i 
lokalmiljøet. 

Februar-april Innbyggerdialog Informasjon i kommunens prioriterte kanaler samt 
medieinnsalg 

September-
oktober 

Rekruttering av nye medlemmer Informasjon i kommunens prioriterte kanaler samt 
medieinnsalg. Plakater og informasjonsskjermer. 
Workplace (internkommunikasjon). 

Oktober Ordfører besøker nærutvalgene Informasjon i kommunens prioriterte kanaler samt 
medieinnsalg. 

Ved behov Trykksaker 
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Vedlegg 2: Årlig tiltaksplan for det enkelte nærutvalg (mal) 

Tidspunkt Hva Tiltak Ansvar 

Vedlegg 3: Gode råd i kommunikasjonsarbeidet  

• Tenk på mottakeren når du skriver og snakker. Hva er hovedbudskapet ditt? Hva skal til for å fange 
mottakerens interesse? 

• Sjekk om mottakeren forstår det du prøver å formidle ved for eksempel å først teste det ut på ektefelle, 
kollega etc. 

• Tenk på hvordan du best når målgruppen(e) for saken/temaet. Er det for eksempel viktig å nå personer 
som har barn i barnehagene kan et oppslag i barnehagene samt kontakt med FAU være nyttig i tillegg til et 
innlegg på Facebook. Spør også om barnehagene kan dele Facebook-innlegget dere lager på sine Facebook-
sider. 

• Vurder om noe innhold skal gis på fere språk. 

• Bruk bilder eller illustrasjoner når du skal formidle et budskap, men sørg for at du følger både 
personvernloven og åndsverkloven. 

• Reglene for Klarspråk og universell utforming skal alltid følges: Enkelt språk, teksting av videoer, ikke tekst 
som kun ligger på et bilde på Facebook etc. 

• Bruk kommunens profl på trykksaker, roll ups, plakater etc 

Spesielt om Facebook: 

• Skriv så det engasjerer: Spiss budskapet, illustrer med bilder, bruk emojis, vær positiv. Benytt du-form (Visste 
du at..) 

• Følg med på statistikk på Facebook for å se hvilke innlegg som fungerer og ikke med tanke på spredning og 
engasjement. 

• Vurder å bruke Facebook for å få inn innspill 

• Prøv å få fest mulig følgere på Facebook-siden. En effektiv måte er å invitere alle som liker et innlegg til å like 
siden 

• Husk å svare på spørsmål, innspill etc. som kommer via Facebook, også kritikk 

• Oppfordre gjerne til at leserne skal dele innlegget 

• Ta kontakt med andre relevante grupper/sider for kommunedelen for å høre om innlegg kan deles der. 
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Vedlegg 4: Innspill fra nærutvalgene på mulige kommunika-
sjonskanaler og tiltak 

Under følger en opplisting av innspill fra nærutvalgene som kom frem i Viken kommerevisjons undersøkelse om 
lokaldemokratiske løsninger 2022. Listen er ment som inspirasjon. 

• Stand på arrangementer etc. 

• Brev til alle innbyggere i kommunedelen 

• Benytte eksisterende nettverk: Lokale/frivillige foreninger/Pensjonistforbundet, FAU etc. 

• Gi informasjon i rådene (Eldrerådet, Ungdomsrådet, Studentrådet, Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse) 

• Oppsøke miljøer der ferspråklige er 

• Knytte seg til kommunens oppsøkende tjeneste til alle over 75 år 

• Informasjon/stand på Drammensbadet, Fossekleiva, Frivilligsentralene, idrettshaller, nærbutikker, 
utstyrsbasene, Ungdomstorget, ungdomsklubber 

• Knytte til seg ambassadører/nøkkelpersoner i nærmiljøet utover de som sitter i nærutvalget. For eksempel 
imamer, idrettsledere, frivillige organisasjoner, rektorer og innbyggere som har søkt nærutvalg og ikke fått plass. 

• God kontakt med innbyggertorgene 

• Benytte lokale Facebook-sider ala «Vi som bor på Øren» for å synliggjøre nærutvalget. (Be om tillatelse 
først). Kommentarer/innspill må da følges opp. Vurderes fra sak til sak. 

• Kartlegge om det er andre aktører som kunne vært oppfordret til å dele i sine kanaler på sosiale medier. 

• Fremme innlegg på Facebook (annonsere) 

• Opprette Facebook-arrangement, gjerne for hvert møte. Oppfordre til å komme med innspill der. 

• Benytte lokale medier (annonser og innsalg) 

• Nyhetsbrev 

• E-post 

• Sakspapirer legges ut på nettsiden før møtene og deles på Facebook 

• Vise frem tilbakemeldinger/dialog 

• Ha tydelige talspersoner i kommunedelene 

• Samarbeid med fornøyde innbyggere/lag og foreninger om å tipse inn saker til media, slik at det ikke alltid er 
nærutvalget som tipser 

• Video, for eksempel små historier om de som sitter i nærutvalgene. 

• Presentere medlemmene av utvalget for innbyggerne i kommunedelen på for eksempel Facebook 

• Være bevisst hvilken informasjon som kommer opp når man googler nærutvalget 

• Åpne dialogmøter (fysisk eller digitalt) 

• Streame møtene 

• Stimulere til å følge Facebook-siden til nærutvalget. Arrangere en konkurranse for å få følgere? 

• Vurdere egen Instagram-konto for eget nærutvalg siden ungdom er på Instagram, ikke Facebook. Det er 
anbefalt å betale for innlegg for å nå ungdommen siden det er lite trolig at de vil følge nærutvalgets konto. 

• Informere om at innbyggere kan spille inn saker direkte i nærutvalgets fre årlige møter. 
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Innspill som er aktuelle for kommunen 

(lokaldemokratikoordinatorene og kommunikasjonsstaben): 

• Legge møtereferat lett tilgjengelig for media 

• Når/hvis det lages nyhetsartikkel på kommunens nettside må det lenkes til nærutvalgenes Facebook-sider 

• Nærutvalgene kan gjennom lokale koordinatorer tipse kommunikasjonsstaben dersom det er innlegg som er 
egnet for å dele på kommunens facebook-side. 

• Vurdere å bruke https://drammen.friskus.com/ for å synliggjøre møtene 

• Spørre om de politiske partiene kan dele grunnleggende informasjon om nærutvalgsordningen på sine 
Facebook-sider. 

https://drammen.friskus.com
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