Oppsummering fra dialogmøte
Krokstadelva/Stenseth 14.03.2019

1. Nærutvalg
Hvem bør sitte i Nærutvalget?


Bør være bredt representert - få med alle deler av lokalsamfunnet, mangfold; flere
aldersgrupper- alle livsfasene i livet; arbeidsaktive, småbarnsforeldre, unge, pensjonister, eldre,
pårørende til eldre, ikke bare fritid, men også tjenestegruppene
o Pensjonister (25/30% av kommunens andel)
o Idrettslag og foreninger (med en viss størrelse) og kultur
o Forskjellige aldersgrupper bør være representert – barne- og ungdomsrepresentanter fra
f. eks elevrådet, videregående opplæring, en MOT-representant f. eks
o Næringslivet
o Handelsforeningen
o Personer med nedsatt funksjonsevne
o Minoritetsgrupper
o Foreningsliv ift. diagnoser
o Birkebeineren må med (de plukker ut en representant selv)
o Også annen kultur enn Birkebeineren
o Jeger og fisk, svømmemiljøet
Det var også et forslag om å ikke ha 8 faste representanter, men forskjellige team som hadde
ansvar for forskjellige temaer som ble tatt opp. F. eks et idrettsteam, et eldreteam osv. Men
det var det ikke full oppslutning om.

Hvordan rekruttere:
















Det må foreligge visse kriterier man velges ut fra
o Må være genuint interesserte; Det er viktig at folk som har lyst til å være med, og som
har et engasjement er med.
o De ulike miljøene (organisasjoner, lag og foreninger) må få et ansvar for å finne
interesserte. Gruppen var redd for at det ville bli vanskelig å rekruttere om folk ble
oppfordret til selv å melde seg på.
Rekruttert gjennom f. eks pensjonistforeningen
Lag og foreninger og næringslivet – direkte henvendelse
Melde sin interesse på nettsted, hvem skal plukke ut?
Via skolene; FAU, barnehager – barn og unges interesser er helt sentralt
Engasjement er viktig. Bør ha interesse for det, og ønske å representere andre. Brenne for saken.
Bør være rullering, slik at flere kan komme til
To år om gangen
Klare rammebetingelser vil hjelpe for å gå ut å finne folk, man må vite hva det er/innebærer
Informasjonskampanje
Noen som er engasjert fra før, som har verv og vet hva verv innebærer
Noen som representere noen/andre
Være engasjert og må representere andre
Må være mulig å melde seg til nærutvalg






Hente folk fra frivilligheten
Spørre velforeninger
Få melder seg til noe pga får kjeft (færre engasjerer seg)
Trekke ut tilfeldig, slik som rettsvesenet gjør med meddommere– her kan man også plukke fra
aldersgrupper. Risiko er at man får uengasjerte medlemmer

Konkrete forslag til kandidater:
 Unge MOT-ledere
o Teodor Dokken
o Lasse Røisli
 MOT- koordinator i Nedre Eiker, Marit Leknes, ønsker å melde sin interesse
 Autismeforeningens leder ønsker seg på lista – Terje Kristiansen
 Aslan Konar (lærer på Solberg skole) – minoritetsrepresentant
 Næringsliv. Konkrete tips:
o Mette Olsen – leder av Buskerud storsenter, bor på Krokstadelva
o Ben Klausen (Baker Klausen)
o Tor Hegg Eriksen (Trelleborg)
o Tor Kristian Kristiansen – Leder av dyrebutikken Pets
Annet:
 Ordningen bør bli følgeevaluert for å se om det fungerer etter hensikten

2. Koordinatorer
Hva tenker dere rundt rolle/oppgaver, kompetanse og ressursbehov?
Må defineres noen kriterier;
 Være samlende, få folk med seg
 Være kreativ og utadvendt
 Ha en fot innenfor en forening f. eks
 Være godt kjent i nærmiljøet – ha lokalkunnskap. Må brenne for Krokstadelva og kjenne
kommunedelen, helst bo/vokst opp her/tilhørighet til kommunedelen
 Stille krav om resultater i koordinatorrollen – må evalueres
 Ønske å få til noe ekstra- skape et miljø, brenne for dette. Det viktigste er engasjement, ikke
kriterier på utdannelse og erfaring
 Egnethet
 Må være en type som har spilt på lag og denne type «ball» før
 Mal etter prosjektleder Fjell 2020
 En som er koordinator bør ha full oversikt over hvor du må henvende deg hvis for eksempel
barnet ditt blir lam. Familier som opplever å få et familiemedlem som får diagnose må få
hjelp – Nedre Eiker har vært elendig på å hjelpe familiene i slike situasjoner
 Koordinator skal hjelpe innbygger til å komme i kontakt med rett person i kommunen
 Koordinatorene må også jobbe på tvers, for eksempel med koordinator i Mjøndalen hvis det
er en tjeneste der som ikke er i egen kommunedel, og for å sikre kompetanse på tvers
(trekke på styrker hos de ulike koordinatorene)
 Likepersoner kan sitte i rotasjon gjennom uka – en dag i uka for eksempel fra foreninger med
mer
 En person for Mjøndalen og Krokstadelva? Kommer an på oppgavene. Hvis oppgaven er å
koordinere info = kan være for begge steder
















Må ha kontroll på politiske beslutninger som gjelder kommunedelen og må spre
informasjonen
Viktigste funksjon å gjøre god jobb med nærutvalgene
Hvis samme ideer fra ulike kommunedeler – skal de kobles av koordinatoren eller
politikerne?
Kontaktpunkt mellom de ulike kommunedelene, hvis «like» saker/med felles interesser
Upolitisk koordinator
Ordne praktisk, få ting til å flyte, kunne litt om alt, legge til rette
Kunne treffes på knutepunktet. Nærmiljøkoordinatoren må ha et sted som vedkommende
kan ha tilhold. Hva med å se litt mer på utviklingen av samlingssted relatert til utbyggingen av
storsentret.
Må være oppegående, lyttende, handlekraftig, bringe videre og gi meldinger tilbake på
spørsmål og henvendelser
Hvor finner man sånne folk? Overalt
Ser for meg en av dem som i dag sitter på innbyggerkontakten. Vi må ikke miste den
nærheten vi har til kommunen i dag og de folka som er lett å få tak i i dag.
Ikke bare idrettslaget, også musikk og kultur
Type menneske: Må kunne organisasjonskartet og kunnskap om hvem og hvor
Være ressurs for det nærmiljøet
Kan eksempelvis de som sitter i nærutvalget peke ut eller foreslå koordinatoren? I hvert fall
gi innspill

Ressursbehov:
 Flertallet mente at det må være lønnet stilling. Mener vi noe med lokaldemokratiet, betyr
det at man må satse på det også
 Vanlig kontortid – full stillingsprosent for enklere rekruttering og kontinuitet (ikke frivillige)
 Kan være koblet opp mot noe annet lønnet arbeid i nærmiljøet – kanskje en delt stilling
 Heltid høres mye ut for 10 kommunedeler. Kommer an på oppgavemengde

Konkret innspill til navn:
 Marit Leknes - MOT-koordinator i Nedre Eiker. Hun kjenner mange i kommunen og har stort
kontaktspenn
Avklaring:


koordinatorstillingen er tiltenkt å være en ansatt

Spørsmål:


Skal dette være 10 nye ansatte?

3.Lokale tjenester
Hvilke typer tjenester og aktiviteter bør finnes i deres kommunedel – frivillige og kommunale?
Har i dag;
 Idrett, kulturskole, skatepark, barnehage, to barneskoler, en vanlig ungdomsskole en alternativ
ungskole, matbutikk og nytt sykehjem kommer





Svømmehallen må oppgraderes, eller aller helst en ny svømmehall
Årbogen har fine uteområder
Må ha de tjenestene vi har i dag; tannleger, barneskole, barnehager, ungdomsskole,
idrettsforeninger, kulturskole – viktig å ikke miste det vi har. Opprettholde det som eksisterer av
tilbud som minimum

Trenger;
 Fins ikke noen samlingslokale for ungdommen – noe sånt som Down under
 Ungdomshus, samlingssted, møteplass, et sted å være – er et ønske på alle dialogmøter (ref
Drammen)
 Vi har egentlig byggene, men: Gi plass til Ungdomsaktiviteter og helsetjenester på skolene: er
altfor mange sperrer for å bruke skolebygg og andre bygg utenom driftstida. Må ha mye større
åpenhet for å bruke skolene
 Ønsker dagsenter
 Flerbrukshall med møteplasser og aktivitetstilbud
 Der det er skole bør det være idrettshall/flerbrukshall. Innendørs fotball
 Ønsker frivilligsentral i knutepunktet og utlånssentral
 Tilbud inne psykisk helse – samtalegrupper med mer for ungdom
 Aktivitetstilbud i feriene for barn/unge
 Folk har et sted å gå for å spørre om kommunale tjenester – servicetorg – viktig. Må ha noen
fysisk å snakke med. Et sted hvor man får hjelp til å sende søknader, kopiering. Bla. lag og
foreninger trenger hjelp til dette
 Må hensynta demografien i området
 Må gå buss til knutepunktet
 Aktivitetssenter/knutepunktssted/Samlingssted for ulike brukergrupper, et seniorsenter,
bespisningssenter – forebyggende helsearbeid; Det trengs en møteplass med enkel café som er
åpen hele dagen, og hvor man kan ha kurs, møtes mm. Klausen og Jordbærpikene på
Storsenteret på storsenteret er møtestedet i dag, i mangel av noe annet
 Kulturaktiviteter, møteplasser der man kan treffes, lavterskel helse (eks friskliv – gågrupper må
være lokale så tiltakene videreføres) På lavterskel helse må det være kvalifisert personale. Noen
tilbud er det viktig at deltakerne er herfra/lokalt
 Bør være universell utforming på møtestedet
 Det må finnes analoge løsninger i tillegg til digitale løsninger – hensynet til pensjonister/eldre.
Biblioteket i Mjøndalen har gode løsninger/hjelp til dette. Ikke alle som er fortrolige med å bruke
nettet. Det må være noen lokalt som kan hjelpe de som ikke er så gode til å bruke internettet
eller det må være mulig å få kontakt på telefon. Eksempler både på nyttighet av nettet og
nyttighet av at relevant personal er tett på
 Bibliotek – sentralt i Nedre Eiker, eller også noe ute i kommunedelen?
 «Vi må over til Mjøndalen på alt»
o Vi må regne med å bruke Mjøndalen fortsatt til mye
o Ikke råd til å alt i alle kommunedeler
o Koordinatoren må derfor ha god kjennskap og samarbeid med koordinator i
Mjøndalen
 Omsorgsboliger
 Helsetjenester trengs;
o Helseknutepunkt med aktivitet i sentrum – trenger et levende sentrum
o Tannhelsetjeneste, kanskje i samarbeid med en av de andre kommunedelene
o Legesenter
o Helsestasjon lokalt






Leksehjelptilbud, fritidsklubb – vanskelig å se separat uten Mjøndalen, fordi dette brukes på tvers
i dag. Så lenge det er i Mjøndalen er det greit
Noe som handler om inkludering bør være i kommunedelene så man føler seg inkludert der
Kan man gjøre noe i forbindelse med 1000 års stedet – f. eks et sted der man kan gå og ta en
kopp kaffe
(Øvingsbane for kjøreopplæring for barn)

Spørsmål:





Det har vært tre plasser i den kommunen – Mjøndalen, Solbergelva og Krokstadelva. Da
Buskerud Storsenter kom (1984) ble det mer tett knytning mellom de tre delene. Hvorfor kan
vi ikke fortsette med å ha den eksisterende kommunen som ny kommunedel – spesielt
Krokstadelva/Steinberg/Mjøndalen/Åsen. Det må være noe mer her hvis
Krokstadelva/Stenseth skal være en egen del. Det er en opplevelse av at kommunesentret er
i Mjøndalen. Her er det f.eks bibliotek – skal vi da ha eget bibliotek i kommunedelen?
Tekniske – vei/vann/kloakk – hva er tenkt? Skal teknisk avdeling i Mjøndalen opprettholdes?
Hvor blir driftsstasjonene?
Mjøndalen og Krokstadelva har nå begynt å jobbe sammen – hvorfor skal vi nå bryte det opp
igjen.

4. Knutepunkt
Hva kan være et egnet knutepunkt i denne kommunedelen?









Eknes skole/Ekneshallen (Men må da bygges om/tilpasses). Ligger sentralt. Lokalhistorisk er
Eknes mest aktuell. Nær på svømme- og idrettshall, ballbinge, fotballbane, butikk, lett å parkere,
ved kollektivtransport, muligheter for utbygging
Buskerud Storsenter (det er der folk er). Hva med bad ++ som ble lovet ifm. Buskerud Storsenter?
Folkets hus
Tusenårsstedet
Ta tilbake Wollhjørnet, Tråkka
Trelleborg (har lokaler)
Krokstad skole
Burde finne en mer sentral tomt for det nye sykehjemmet slik at det kan bli et nytt knutepunkt
(det toget har gått)

Viktig at bussen stopper der/må være lett tilgjengelig med kollektivtrafikk.
Ble også nevnt at Hermansenteret (ligger i annen kommunedel) kan ta imot flere, hvis de blir kjørt dit

Åpent tema
Hvilke andre tanker og synspunkter har dere til «Veivalg Nye Drammen»?
Flere av gruppene ønsket seg kortfattet informasjon i forkant av møtet, eller at veivalgsdokumentet
ble delt ut i forkant. For sent med SMS samme dag.



Kommunedelen bør kalles Krokstadelva! Unaturlig at Stenseth er tatt med uten at de andre
tettstedene er med, da bør det i så fall hete Krokstadelva, Stenseth, Hovjordet og Langløkka.
Kommunevåpen: bør bruke/ta vare på byvåpenet til Drammen!










Hva er det viktigste vi skal ta med oss herfra når vi skal bygge ny kommune;
o Én kommune – se på det samlet som Drammen
o Viktig med politisk representasjon fra hele den nye kommunen
o Ta vare på markagrensa
Bedre bussforbindelse opp til Stenseth. Årbogen idrettsanlegg, Hovjordet
Viktig at disse tjenestene finnes nært eksempelvis barn/unge/eldre; Skoler, barnehager,
sykehjem, kultur.
Hvordan kan man klare å øke skatteinntektene i kommunedelen
Transport – ikke samkjørt tider mellom tog og buss (når toget kommer fem på fire har bussen
nettopp gått.)
Viktig at det videreutvikles samarbeid mellom kommunen og idrettslagene. Birkebeineren og
Årbogen stadion er bygd på dugnad. Opplevd at mye tildeles MIF og ingenting til IBK
Både for leger og fysioterapeuter har vi benyttet Solbergelva og Mjøndalen – hva blir riktig for
den nye kommunedelen? Kan man fortsatt benytte seg av helsehuset legesenter – hvis man skal
splitte det opp får man igjen solsiden og skyggesiden. Kan det være tjenester i Mjøndalen som
også dekker behovet på Krostadelva/Stenseth.

Har dere helt konkrete innspill dere vil komme med?







Bli sterkere på foreningsmiljø i Krokstadelva
o Foreningene bør markere seg og bli tydeligere i samfunnet
o For eksempel Birkebeinern. Her vises til MIF. Ønske om å bli sett og hørt på lik nivå
som MIF
o Knutepunktet bør være opptatt av å hjelpe og bidra til at Birkebeinern blir løftet
Se til Drammen når man skal se til samarbeid om aktiviteter og møtesteder – her har Svelvik
og Nedre Eiker mye å lære. Hvis for eksempel leder for autisme foreningen vil ha i gang
aktiviteter for autister så klarer de ikke å sette deg i kontakt med rett person. I Drammen
kommer du i kontakt med rett person umiddelbart
Viktig med godt samarbeid med skoler, barnehager, eldreomsorg – på tvers av tjenester
Det må være minst like enkelt å komme i kontakt med rett person i Nye Drammen som det
har vært i Nedre Eiker – et sted å henvende deg

Eventuelle spørsmål som dukket opp






Nedre Eiker har vært dårlige på å støtte opp om nye idrettsanlegg pga. økonomien
 Hvordan er fordelingen ift. spillemidler den enkelte kommune? Forskjeller mellom
kommunene og hva blir praksis i ny kommune?
Skal rådhuset bestå? Elly Thoresen svarer: Skal rives og blir leiligheter og servicesenter
Skal koordinatoren fungere som innbyggerkontakt?
Pensjonistforeningen har inngått partnerskapsavtale med kommunen i Nedre Eiker
(Hermansenteret). Ingen slik avtale i Drammen. Hva skjer med avtalen i Nedre Eiker?

