
 

Referat fra møte i nærutvalget kommunedel 7 
Dato og tidspunkt: mandag 30.august 2021, kl. 19:00-21:00 
Sted: Knutepunkt Strømsø, møterom «Moe» (kafeen i A-bygget) 
 

Til stede fra nærutvalget: Christopher Aaslund, Torill Flyen, Johan Jaksland, Line Johnsen, Ida 
Elise Kortvedt, Pinar Gunaydin, Nasim Karim 
 
Andre:  

Stine Brastad Blekkan fra Knutepunkt Strømsø 
Katja Bratseth og Rune Kvernmo fra Byantropologene 
Lokal koordinator Kine Korsmo 

 
Ikke til stede: Herman Ekle Lund, Caroline Hoff, Helle Hertzberg, Torbjørn Pettersen, Hamdi 
Dagane, Rawan Sayed  
  

Sak 28/21 Bli kjent med Knutepunkt Strømsø 

Stine Brastad Blekkan fra Knutepunkt Strømsøs enhet for kultur- og innbyggertorg presenterte 
pågående arbeid og prosjekter på knutepunktet. 

Sak 29/21 INNBYGG – introduksjon til prosjektet  

Introduksjon til prosjektet «INNBYGG - Innbyggermedvirkning i boligbygging» v/Katja Bratseth og 
Rune Kvernmo fra Byantropologene 

Sak 30/21 Tilskuddsordning nærmiljøtiltak, Strømsø 2030 

Bakgrunn: Det foreslås å innføre en tilskuddsordning for nærmiljøtiltak som del av 
områdesatsingen i kommunedel 7. Saken presenteres for nærutvalget i kommunedelen for å få 
deres innspill til retningslinjene og administreringen av ordningen.  
 
Vedtak: Nærutvalget er positive til innføringen av tilskuddsordning for nærmiljøtiltak i 
kommunedelen, som del av nærmiljøinnsatsen i områdesatsingen Strømsø 2030. Nærutvalget 
stiller seg positive til å få presentert søknadene og kunne komme med en uttalelse før søknadene 
behandles av en komité i kommunens administrasjon. Nærutvalget understreker at 
tilskuddsordningen må ha lav terskel, og at informasjon og søknadsskjema bør være tilgjengelig på 
ulike språk.  

Sak 31/21 Vara for leder 

Bakgrunn: Lokal koordinator foreslår å velge en vara for leder i nærutvalget. Vara stiller i leders 
sted på arbeids- og faste møter dersom leder ikke kan møte. Vara kan også bidra i planlegging av 
møtene sammen med leder og lokal koordinator. 
 
Vedtak: Ida Elise Kortvedt er valgt til vara for leder i nærutvalget i kommunedel 6. 

Sak 32/21 Eventuelt 

1. Innspill til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) v/Torill 
Høringsfristen for kommuneplanens samfunnsdel er utsatt til 15.september. Høringsfrist 
for planprogrammet for kommuneplanens arealdel er 13.september. Alle innspill 
behandles og vurderes av en saksbehandler i kommunen. Nærutvalget vil oppfordre 
innbyggere til å sende inn høringssvar.  

2. Barnas dag på Knutepunkt Strømsø v/Pinar 
Knutepunkt Strømsø arrangerer Barnas dag søndag 5.september, med gratis aktiviteter for 



 

 

barn og familier. Nærutvalget er i kontakt med Knutepunkt Strømsø i planleggingen, og vil 
delta på arrangementet med en stand.  


