Referat fra møte nærutvalget i kommunedel 9.
Dato og tidspunkt: 10.05.2021 19:30 – 21.00.
Sted: teams

Til stede
Innbyggere:







Stephan Jacobsson
Martin Langteig
Solveig Risan Taranger
Jacob Vik
Astrid Husmo
William Hauge

Folkevalgte:




Robin Brekke Voss
Camilla Fjeld Gustavsen
Harald Wessel-Berg

Administrasjon


Fraværende Thea Risvik Stokke

Frafall:





Rolf Haugerud
Elisabeth Hazel Paulsen
Miriam Helfjord
Heidi Frantzen

Sak 21/21 Åskollen skole
Kort beskrivelse:
Informasjon om Åskollen skole fra Drammen Eiendom v/Gjermund Riise Borgersen
Status: jobber med regulering og planlegging av Ungdomsskole på Åskollen. Åskollen skole og
idrettspark - kommunestyrevedtak 5/12 2020.
Utredning til 1-10 skole. Alternativ til ungdomsskole - ikke ren ungdomsskole. Massen skal være
lik, påvirker ikke reguleringen. Byggestart senest 2023. Mulig å realisere innenfor de rammer som
er gitt. Lokalt skoletilbud, flerbrukshall og utvide idrettsareal fra Ås kollen idrettspark1. Regulering av området 2. Byggeprosjekt.
Planmyndigheter legger premisser for gjennomføring. Drammen Eiendom styrer byggeprosjekt
som en ordinær byggesak. Samme prosess som i Fjell 2020. Reguleringsplanarbeid - som skal/er
under arbeid.
Medvirkning mai til oktober 2021.
Planforslag 2021 - deretter behandles i kommunen. Behandles i formannskapet i april og i
kommunestyret i mai 2022.
Stadfestet regulering juni 2022 etter klagefrist.
Skole ferdig i 2025. Medvirkning i denne fasen vi er i nå. Egne organisasjoner men i tillegg råd og
utvalg til å komme med innspill.
Vedtak i kommunestyrer i økonomiplan 21 - 24, kostnadsramme på 320 mill.
Hva skjer med ungdom skoletilbudet til Nesbygda og Skoger. Informasjon ettersendes
Sak 22/21 Høring ruleringsplan for elevene på Åskollen
Kort beskrivelse:
Rulleringsplan for elevene på Åskollen. Høringsfrist er 12.mai.
Rådmannen har utarbeidet forslag til ulike alternativer til rulleringsplan for elevene på Åskollen
frem til ny skole på Åskollen står ferdig. Rådmannen ønsker å legge til rette for at de som berøres
av ordningen får mulighet til å gi innspill til alternativene.
Rådmannen vil på bakgrunn av høringssvarene fremme et forslag til rulleringsplan til møtet i
hovedutvalget juni 2021.

Felles uttalelse fra nærutvalget. Thea sjekker ut om dette gjelder nærutvalget som helhet eller
bare innbyggere.
Uttalelsen sendes ut på mail 11/5. Den godkjennes før en sendes til høring.
Nærutvalget ble enig med om alternativ 1med fem stemmer. En stemme gikk for alternativ 5, med
sekundært 1. Representant fra Nei til Bomring og Senterpartiet meldte seg inhabile.
Sak 23/21 Arbeidsstruktur for nærutvalget
Kort beskrivelse






Hvordan kan vi jobbe godt sammen. Hvordan kan vi bli mer effektive? Finne gode
løsninger sammen.
Koordinators kapasitet. Hva er det viktigste for nærutvalget.
Saksinformasjon i forkant av møtene. Informasjon om agenda, legges ut både i selve
teamsmøte og sendes på mail så alle er godt oppdatert.
Opprette mindre arbeidsgrupper for hver sak, etter interesse. Arbeidsgruppe presentere
det de har jobbet med på de faste møtene.
Innkalling og oppdatering av vara. Hvordan gjør vi det med vara og bruk av vara. Hvem
kaller inn vara ved frafall. Thea finner riktig retningslinje for dette.

Sak 24/21 Kjøreregler for deltagelse
Kort beskrivelse:




Ved frafall, gi beskjed i forkant av møte.
Leder og sekretær tar kontakt ved flere frafall
Martin tar ansvar for å minne på at det er møte

Sak 04/21 Kommuneplanens samfunnsdel
Kort beskrivelse:
Kommunestyret ønsker at nærutvalgene skal ta en aktiv rolle i å skape oppmerksomhet og dialog
rundt kommuneplanen. Nærutvalget bestemmer selv om man ønsker å ta en slik rolle, og
bestemmer selv hvordan dette evt. kan gjøres.
Nærutvalget tar en avgjørelse rundt dette på mail. Informasjon sendes v/Thea

Referat:

Thea Risvik Stokke

Godkjent av:

Leder Stephan Jacobsen

