
 

Referat fra møte i nærutvalget kommunedel 7 
Dato og tidspunkt: mandag 10.mai 2021, kl. 17:30-19:30 
Sted: Teams (digitalt) 
 
Til stede:  

Christopher Aaslund 
Caroline Hoff 
Herman Ekle Lund 
Helle Hertzberg 
Torill Flyen 
Johan Jaksland 
Line Johnsen 
Nasim Karim 
Torbjørn Andreas Pettersen 
Pinar Gunaydin 

 
Forfall: Ida Elise Solbakken, Rawan Sayed, Hamdi Dagane (ungdomsobservatør) 
Referent: Kine Korsmo, lokal koordinator 
 

Sak 17/21 Utvalgets arbeid siden forrige ordinære møte 
Fra agenda: 

- Arbeidsmøter 25.mars og 22.april 2021 
- Innbyggerrepresentant Simen Robertsen har trukket seg og Pinar Gunaydin er blitt valgt 

inn i nærutvalget (sak 10/21 Velge ny innbyggerrepresentant, i arbeidsmøtet 25.mars 
2021) 

- Oppdatering fra arbeidsgrupper 
 
Behandling i møtet: 
Lokal «Rusken»-aksjon (Johan Jaksland): Arrangeres i samarbeid med Knutepunkt Strømsø 20.-
27.mai. Flere ut- og innleveringssteder i kommunedelen. De som leverer søppel kan være med i 
trekningen av premier. 
 
«Strømsøs skjulte skatter» (Torill Flyen og Line Johnsen): Planlegger tematiske byvandringer med 
tre tema: historie, fremtid og kultur. 
Sak 18/21 Områdesatsingen Strømsø 2030 
Bakgrunn: Staten og Drammen kommune samarbeider om en områdesatsing på Strømsø 
(kommunedel 7) frem mot 2030. Det overordnede målet for satsingen er å bedre levekårene til 
innbyggerne på Strømsø, gjennom fire innsatsområder: sysselsetting, oppvekst og utdanning, bo- 
og nærmiljøkvaliteter og helse. Midler fra staten skal brukes på ekstraordinære tiltak der 
behovene er størst. Innbyggermedvirkning står sentralt. Koordinator for områdesatsingen, Kine 
Korsmo, gir en introduksjon til satsingen i møtet.  
 
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan vi involvere innbyggerne i kommunedelen for å sikre at 
områdesatsingen møter lokale behov? Hvilken rolle ønsker nærutvalget å ha?  
 
Behandling i møtet: 

- Det er behov for flere møteplasser i området. Strømsøhagen bør promoteres. 



 

 

- Vurder Gjestebud som metode for å nå innbyggere som tradisjonelt ikke deltar i 
medvirkningsaktiviteter som folkemøter. 

- Mange kvinner med språkutfordringer står utenfor. Bør oppsøkes personlig og direkte. 
 
Oppfølging: Nærutvalget får jevnlige oppdateringer om Strømsø 2030, og involveres i det videre 
arbeidet. 
Sak 19/21 Plan for 2021 for nærutvalget i kommunedel 7 
Bakgrunn: Oppfølging av sak 14/21 Samarbeidsavtale for nærutvalg, i arbeidsmøtet 22.april 2021. 
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? 
 
Behandling i møtet: Dokumentet ble redigert i fellesskap.  
 
Oppfølging: Redigering fortsetter på Teams. Planen blir tema på arbeidsmøtet i juni. 
Sak 20/21 Medvirkning i høringsperioden til kommuneplanens samfunnsdel 
Bakgrunn: Oppfølging av sak 16/21 Medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel, i arbeidsmøtet 
22.april 2021. 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. Bestilling fra politisk 
arbeidsgruppe: Ønsker at nærutvalget skal komme med høringsinnspill, på bakgrunn av aktiviteter 
de har gjort i sin kommunedel. 
 
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan nærutvalget skape engasjement og tilrettelegge for dialog om 
kommuneplanen i lokalmiljøet i høringsperioden? 
 
Behandling i møtet: 

- Nærutvalget ønsker å ha en egen Facebook-gruppe for å kommunisere med innbyggerne. 
- For å engasjere må det som står i planen konkretiseres. Man kan for eksempel formulere 

konkrete spørsmål knytta til planen.  
- Man kan invitere formenn og styrere i borettslag og sameier til gjestebud, og be dem 

engasjere sine beboere. 
 
Oppfølging: 

- Lokal koordinator undersøker om Knutepunkt Strømsøs Facebook-side kan ha en gruppe 
for nærutvalget. 

- Diskusjonen om å skape engasjement i høringsperioden fortsetter i neste arbeidsmøte. 
Sak 21/21 Eventuelt: Samarbeid om Svelvikveien 
Bakgrunn: Nærutvalget i kommunedel 9 har invitert nærutvalgene i kommunedel 7 og 9 til et møte 
om Svelvikveien.  
 
Vedtak: Nasim Karim og Line Johnsen deltar på møtet. 
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