
 

Referat fra møte i nærutvalget kommunedel 6 
Dato og tidspunkt: onsdag 15.september 2021, kl. 20:00-21:00 
Sted: Teams (digitalt) 
 

Til stede: Leif Auke, Catarina Cruchow, Rutkay Sabri, Siri N. Moen, Norunn Myhre Lund, 
Kehler Moghen, Mikail Rana 
 

 

Sak 23/21 Underveisevaluering av nærutvalg 

Bakgrunn: Den 19.08.21 var politikere og ledere i nærutvalgene samlet for å dele erfaringer med 
nærutvalgene så langt. Catharina, Leif og Heidi deler erfaringer fra samlingen. Oppsummeringen 
fra samlingen danner utgangspunkt for en diskusjon om veien videre for nærutvalget og planen for 
høsten (sak 24/21). 
 
Referat: Catarina og Leif delte refleksjoner fra samlingen. Oppsummeringen fra samlingen blir 
utgangspunkt for en sak om nærutvalgets felles mål og visjon i neste møte. 

Sak 24/21 Plan for 2021 for nærutvalget i KD6 

Bakgrunn: Planen skal konkretisere mål og fokusområder for nærutvalget for 2021 og danne 
grunnlag for evaluering på slutten av året.  
 
Referat:  Saken utsettes til neste møte. 

Sak 25/21 Velge ny innbyggerrepresentant 

Bakgrunn: Sajid Mukhtar har trukket seg fra nærutvalget. Nærutvalget velger ny 
innbyggerrepresentant som skal bidra til å sikre særpreget i kommunedelen. Nærutvalget kan 
velge  
 
Referat: Geir Egge ble valgt som ny innbyggerrepresentant. 

Sak 26/21 Velge ny leder og vara 

Bakgrunn: Leder i nærutvalget, Sajid Mukhtar, har trukket seg. Nærutvalget velger ny leder blant 
innbyggerrepresentantene. Lokal koordinator foreslår at nærutvalget også velger en vara for leder, 
slik at utvalget er mindre sårbart for fravær. 
 
Referat: Siri N. Moen ble valgt som leder av nærutvalget. Kehler Moghen ble valgt som nestleder. 

Sak 27/21 Besøk fra ordfører 

Bakgrunn: Vi har fått forslag til datoer for besøket fra ordfører (november). Norunn informerer om 
forslag til rute/plan for møtet. 
 
Referat: Norunn og Siri planlegger besøk fra ordfører. 

Eventuelt 

Kommunens «Meld inn feil»-funksjon 
Lokal koordinator orienterte om hvordan feil som meldes inn følges opp av kommunens 
administrasjon, og hvorfor feil som gjelder fylkeskommunale forhold ikke kan videresendes direkte 
til Viken fylkeskommune, men blir returnert til innbygger. 
 
Møte med FAU og klassekontakter på Danvik skole 
Siri har deltatt på oppstartsmøtet for FAU og klassekontakter på Danvik skole for å informere om 
nærutvalget. 


