
 

Notater i møte i nærutvalget kommunedel 7 
Dato og tidspunkt: onsdag 9.juni 2021, kl. 19:00-21:00 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede:  
 
Jørgen H. Wilhelmsen (vara) 
Caroline Hoff 
Torill Flyen 
Line Johnsen 

 
Forfall: Ida Elise Solbakken, Rawan Sayed, Hamdi Dagane (ungdomsobservatør), Christopher Aaslund 
(vara stilte), Herman Ekle Lund, Helle Hertzberg, Johan Jaksland, Torbjørn Andreas Pettersen, Pinar 
Gunaydin 
 
Også til stede på sak 21-23: Stine Brastad Blekkan fra Knutepunkt Strømsø 
 
Referent: Sekretær Kine Korsmo 
  

Sak 21/21 Bli kjent med Knutepunkt Strømsø 
Stine Brastad Blekkan, fagleder kultur, orienterte om Knutepunkt Strømsø med fokus på kultur og 
innbyggertorg. Knutepunktet og nærutvalget har mange sammenfallende interesser. 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
Hva skjer på Knutepunkt Strømsø? 

 
 
Oppfølging:  

• Stine (og andre fra knutepunktet) inviteres til første fysiske samling på knutepunktet i 
august, for å presentere flere prosjekter og vise fram lokalene.  

• Tema til felles diskusjon med knutepunktet: Hvordan kan vi jobbe sammen for å nå de 
innbyggerne vi vanligvis ikke når? 

Sak 22/21 Erfaringer med «Hold Strømsø rent!»-aksjonen  



 

Line og Stine Blekkan delte erfaringer fra «Hold Strømsø rent!»-aksjonen, som nærutvalget og 
Knutepunkt Strømsø gjennomførte 27.mai-3.juni. Aksjonen ble promotert på Facebook, i 
nærutvalgets nettverk, på skoler og i barnehager, inkludert med plakater. Annonse på Facebook 
(Knutepunkt Strømsøs side) nådde flere tusen mennesker. Det var flere hente- og leveringspunkter 
fordelt i kommunedelen. Den siste uka ble containerne tømt hver dag; det vil si at det ble levert 
søppel hver dag. Mange har deltatt, men få har sendt inn bilde for å vinne premie. 
 
Oppfølging: 

• Line, Johan og Stine Blekkan fra Kpt Strømsø skriver kort rapport med erfaringer og 
læringspunkter, som deles med resten av nærutvalget og brukes som grunnlag for 
fremtidige aksjoner. 

• 2022: Vurder å knytte «Hold Strømsø rent!» til strandryddeaksjon, for eksempel i 
samarbeid med Gyldenløve kajakklubb (Torill) 

Sak 23/21 Facebook-gruppe for nærutvalget  
Bakgrunn: Nærutvalget ønsker en egen Facebook-gruppe for å kommunisere med innbyggerne i 
kommunedelen.  
 
Oppfølging: 

• Det opprettes en undergruppe til Knutepunkt Strømsøs Facebook-side. Gruppa heter 
«Nærutvalg Strømsø – Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen» 

• Alle nærutvalgets medlemmer oppfordres til å bidra aktivt i gruppa. Torill tar et ekstra 
administratoransvar 

• Kommunikasjonsplan blir tema på neste møte i august (og kan diskuteres på Teams i 
forkant) 

• Informasjon om kommuneplanens samfunnsdel på høring kan være innhold i sommer (se 
sak 24/21) 

• Informasjon om Østfold Internasjonale Teater og «In Search of Democracy 3.0» kan være 
et aktuelt «åpningsinnlegg» i gruppa (se sak 28/21) 

Sak 24/21 Medvirkning i høringsperioden til kommuneplanens samfunnsdel 
Bakgrunn: Oppfølging av sak 16/21 (22.04.21) og 20/21 (10.05.21) Medvirkning til 
kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal på høring i uke 24-35. 
Kommunestyret ønsker at nærutvalgene skal ha en rolle i å skape oppmerksomhet og dialog rundt 
kommuneplanen i høringsperioden. Det enkelte nærutvalg bestemmer selv om og eventuelt 
hvordan de ønsker å skape engasjement og tilrettelegge for dialog om kommuneplanen.  
 
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan nærutvalget skape engasjement og tilrettelegge for dialog om 
kommuneplanen i lokalmiljøet i høringsperioden?  
Kan noe av dette være aktuelt?  

• Stands i nærmiljøet 
• Starte og delta i digital debatt 
• Skrive høringsinnspill, basert på medvirkningsaktiviteter 
• Arrangere gjestebud 
• Oppsøke lokale lag og foreninger 
• Nyhetsbrev 
• Dele film i sosiale medier 
• Velge ut noen saker nærutvalget er opptatt av, og invitere pressen til å skrive om det 

 
Oppfølging: 

• Nærutvalget bruker Facebook-gruppa til å skape engasjement rundt kommuneplanens 
samfunnsdel gjennom sommeren, for eksempel tematisk.  



 

 

• Hvis nærutvalget skal gjøre noe aktivt i høringsperioden bør det nedsettes en 
arbeidsgruppe i nærutvalget. Sekretær undersøker hvem som eventuelt vil være med i en 
slik arbeidsgruppe. 

• Skaff oversikt over sameier og borettslag i kommunedelen og vurder å invitere styrere til 
møte om planforslaget (Torill) 

Sak 25/21 Plan for 2021 for nærutvalget i kommunedel 7 
Bakgrunn: Oppfølging av sak 14/21 (22.04.21) og 19/21 (10.05.21) Samarbeidsavtale for 
nærutvalg. Planen skal konkretisere mål og fokusområder for nærutvalget for 2021 og danne 
grunnlag for evaluering på slutten av året.  
 
Spørsmål til diskusjon: Hva skal til for at nærutvalget på slutten av året vil si at det har lykkes? Hva 
er de konkrete tiltakene som kan hjelpe utvalget å nå målene?  
 
Oppfølging: 

• Diskusjonen fortsetter på Teams.  
Sak 26/21 Strømsøs skjulte skatter  
Torill har kontakt med Jo Selleg, og skal snakke med Drammen Guideforening.  
 
Line har kontakt med utbyggerne på Slippen (Scandinavian Property Group, SPG), som ønsker 
dialog med nærutvalget. 
 
Oppfølging: 

• Nærutvalget inviteres til presentasjon av planene på Slippen med SPG  
• Torill prater med Drammen Guideforening 

Sak 27/21 Samarbeid om Svelvikveien 
Utsettes til neste møte. 
Sak 28/21 «In Search of Democracy 3.0» 
Bakgrunn: I forbindelse med Kulturytring Drammen kommer Østfold Internasjonale Teater til 
Drammen med forestillingen In Search of Democracy 3.0. Profesjonelle illustratører tegner 
innbyggernes drømmer for byen og nærmiljøet. Onsdag 23.juni kl 12-18 er de på plass på Strømsø 
torg for å tegne drømmer for Strømsø. 
  
Oppfølging: 

• Brukes som åpningsinnlegg i Facebook-gruppa  
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