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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.
• Sikre at nærutvalgets medlemmer blir kjent i hele kommunedelen.
• Gjøre kommunedelens kvaliteter og særpreg kjent for hele drammenssamfunnet.
• Gi innspill til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan på bakgrunn av innspill fra
lokalmiljøet.
• Skape oppmerksomhet og tilrettelegge for medvirkning i kommunale planprosesser som
angår kommunedelen (f.eks. kommuneplanens samfunnsdel og enkelte prioriterte
reguleringsplaner).
• Bli kjent med kommunens tjenester i kommunedelen og invitere administrasjonen til et årlig
dialogmøte for å utdype temaer innbyggerne er opptatt av.
• «Et attraktivt og levende sentrum» - være med å sette tema på agendaen.
ARBEIDSFORM
Jf. reglement skal nærutvalgene gjennomføre fire møter årlig. Utover dette bestemmer nærutvalget
selv møtehyppighet og arbeidsform.
•
•
•

nedsette arbeidsgrupper etter behov, for forskjellige formål jf. prioriterte oppgaver og
satsingsområder.
ha møter hver annen mnd. eller etter behov. Det lages en årlig møtekalender.
ha fortløpende dialog om aktuelle saker på interne kommunikasjonsplattformer.

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: Ronny Andersen, Gjermund Asplund, Siri Baklid, Einar Bassøe, Torill Sæterkvist Hansen,
Per Oskar Sandberg, Fareshta Shaheed, Alexandra Solberg og Rian Adam Sadiq.
Politikere: Sara Tellefsen (vara Turid Solberg Thomassen), Leni Halvorsen (vara Tor Tveter), Kjetil
Sannan (vara Ole Morten Sørli) og Øyvind Hvidtsten (vara Ronny Rype).
Leder av nærutvalget 2021-2022: Einar Bassøe
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