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• Lyttepost- og talerør

• Kommunikasjon

• Tidsbruk

• Arenaer 

• Informasjon

• Saksgang
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Hvem er vi til for



• Nærutvalgets sammensetning

• Ordinære møter og arbeidsmøter

• Arbeidsgruppe rundt spesielle saker / tema

• Kontaktpersoner for ulike områder i kommunedelen

• Ressurspersoner 

• Nettverk – eks «Sterkere sammen»

• Synliggjøring
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• Som ringer i vann

• Ingen omkampsarena eller saksorientert folkemøte

• Konkrete resultater

• Nærhet til beslutningene

• TTT
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Møteplasser

Trafikk

Kulturaktivitet

Kommunale 
tjenester

Byggesaker

Hvem er 
nærutvalget?



Hvorfor er nærutvalg viktig?

Nærutvalg har i stor grad fremhevet sakene som engasjerer og 
som innbyggerne er opptatt av. 

DE VIKTIGE SAKENE

Åpner opp for at enkeltpersoner kan engasjere seg, bidra og 
medvirke uten å høre til et politisk parti, organisasjon, lag eller 
forening.

ARENA FOR MEDVIRKNING

Både innbyggere og medlemmer av nærutvalget opplever 
ekstra støtte, hjelp og veiledning.

STØTTE, HJELP OG VEILEDNING

Nærmiljøet kan, med de rette ressursene, være en viktig 
bidragsyter til økt engasjement og at gode tiltak blir gjennomført 
i nærmiljøet

LØFTE FREM GODE TILTAK



Engasjement
kan ikke bestilles

Engasjement
kan legges til rette for



Lokal koordinator

Næruvalg Knutepunkt



Lokal koordinator

Næruvalg Knutepunkt

• Ønsker å gjøre en forskjell for eget nærmiljø
• Kjenner nærmiljøet og innbyggere
• Erfaring fra egne opplevelser
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• Stabilitet og fagkunnskap
• Kvalitetssikrer i viktige prosesser og samlinger
• Viktig bindeledd mellom innbygger og kommunen.
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Lokal koordinator

Næruvalg Knutepunkt

• Ønsker å gjøre en forskjell for eget nærmiljø
• Kjenner nærmiljøet og innbyggere
• Erfaring fra egne opplevelser

• Stabilitet og fagkunnskap
• Kvalitetssikrer i viktige prosesser og samlinger
• Viktig bindeledd mellom innbygger og kommunen.
• Limet mellom Nærutvalg og Knutepunkt

• Møteplass for alle aldre
• Kommunale tjenester
• Veiledning og ressurs
• Kulturaktivitet (kulturarbeider)



Videre utvikling

Ansatte som er 
tilgjengelig for 
innbyggere med 
kunnskap, råd og 
ressurser.

Ansatte

Møteplassen må 
oppleves funksjonell og 
innbydende.
Åpningstider som 
treffer alle innbyggere.
Gode fasiliteter.

Attraktive 
knutepunkt

Støtteordninger til 
lokale prosjekter.
Søkbar for alle.
Nærutvalg er 
kvalitetssikrer.

Økonomisk 
handlingsrom

Finnes det en 
langsiktig plan for 
utvikling av f.eks 
Knutepunktet?
Nærutvalgene og 
innbyggere må kjenne 
til dette for å kunne 
medvirke og bidra.

Handlingsplan 
for nærmiljøet



Drammens tre 
bærebjelker

Tjenester nær 
innbyggerne

En offensiv 
stedsutvikling som 
skaper attraktive 

lokalsamfunn

Et sterkt 
deltakerdemokrati 

gjennom aktiv 
innbyggermedvirkning


