
Referat fra arbeidsmøte i nærutvalget – kommunedel 7 
Dato og tidspunkt: torsdag 22.april 2021, kl. 19:00-20:30 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede:  

Christopher Aaslund 
Caroline Hoff 
Herman Ekle Lund 
Helle Hertzberg 
Torill Flyen 
Johan Jaksland 
Line Johnsen 
Nasim Karim 
Ida Elise Solbakken 
Pinar Gunaydin 

 
Lokal koordinator Kine Korsmo deltok på møtet. 
 
Nasim Karim ledet møtet. 
 
Forfall: Torbjørn Andreas Pettersen, Rawan Sayed, Hamdi Dagane (ungdomsobservatør) 
 
Referent: Kine Korsmo, lokal koordinator   
 

Sak 14/21 Samarbeidsavtale for nærutvalg 
Bakgrunn: Samarbeidsavtalen skal konkretisere mål og fokusområder for nærutvalget for 2021 og 
danne grunnlag for evaluering på slutten av året. Malen introduseres i arbeidsmøtet, basert på 
skjemaet med saker som Line Johnsen har laget. Samarbeidsavtalen behandles i neste ordinære 
møte i nærutvalget. 
 
Behandling i møtet: Hva skal til for at dere på slutten av året vil si at nærutvalget har lykkes? Line 
gikk gjennom strukturen i skjemaet med saker. Malen for samarbeidsavtalen ble introdusert. 
Samarbeidsavtalen ble døpt om til «Plan for 2021 for nærutvalget i kommunedel 7». Utvalget 
fortsatte diskusjonen fra forrige arbeidsmøte om hva slags saker de ønsker å jobbe med. Utvalget 
ønsker å engasjere seg både i større, mer komplekse saker og «lavthengende frukter». Politikerne 
fra hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet informerte om nye tilskuddsordninger som også 
nærutvalget kan søke på. 
 
Vedtak/oppfølging: 

- Alle finner én sak i sitt nærmiljø som de mener man bør gjøre noe med (lavthengende 
frukter). Del bilde på Teams for å vise hva det gjelder. Alle spør en annen person i 
nærmiljøet om å gjøre det samme.  

- Arbeidsgruppe ble opprettet for å undersøke muligheten for å arrangere f.eks temakveld 
med byantikvaren om bevaring eller tematiske byvandringer («Folk i gamle 
hus»/«Strømsøs skjulte skatter»). Line Johnsen og Torill Flyen er i arbeidsgruppa. Det er 
rom for flere. 



 

- Oppdatert utkast til «Plan for 2021 for nærutvalget i KD7» ligger på Teams. Utvalget 
fortsetter konkretiseringen og operasjonaliseringen på møtet i mai. Hva er de konkrete 
tiltakene som kan hjelpe utvalget å nå målene? 

Sak 15/21 Kontakt med innbyggerne i kommunedelen 
Bakgrunn: Nærutvalget skal være bindeledd mellom innbyggerne og politikerne/kommunen. 
Hvordan vil dere jobbe med involvering og medvirkning? 
 
Forslag: 

- Presentasjon av utvalgets medlemmer på Knutepunkt Strømsøs Facebookside 
- Nyhetsbrev: På nettsiden til nærutvalget kan man melde seg på nyhetsbrev. Knutepunkt 

Strømsø ønsker også å lage nyhetsbrev. Det kan lage ett felles nyhetsbrev for Strømsø, i 
samarbeid mellom knutepunktet og nærutvalget. 

 
Vedtak/oppfølging:  

- Alle sender kort presentasjon av seg selv til Stine Brastad Blekkan, som fortløpende 
publiseres på Facebooksiden til Knutepunkt Strømsø. 

- Utvalget er positive til å bidra til et nyhetsbrev, men vil vente til de har noe konkret å 
rapportere om. 

Sak 16/21 Medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel  
Bakgrunn: Kommuneplanens samfunnsdel skal på høring i sommer. I planprogrammet for 
kommuneplanens samfunnsdel står det at nærutvalgene skal «skape engasjement i 
kommunedelen» og involvere særlig lokale lag og foreninger i høringsperioden. Periode: Uke 34–
37 = 21.juni-3.september. 
 
Hvordan kan nærutvalget skape engasjement i kommunedelen og involvere særlig lokale lag og 
foreninger i høringsperioden? 
 
Behandling i møtet: Utvalget understreker at planen må være lett forståelig og tilgjengelig for alle. 
Klart språk og tydelig struktur er forutsetninger for å kunne forstå planen og gi innspill. Utvalget 
ønsker å engasjere seg i høringsperioden.  
 
Oppfølging: Saken tas opp igjen på neste ordinære møte 12.mai. 
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