Fast møte 3 med nærutvalget i kommunedel 9.
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Sted: Åskollen Bo og Servicesenter
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Sak 27/21 innmeldt sak fra FAU Skoger vedrørende elever som skal gå på Åskollen skole
Kort beskrivelse:
Nærutvalget kommer for sent på i saken og fikk ikke skrevet en uttalelse på vegne av FAU Skoger. Det er en
bekymring rundt at man ikke klarte å mobilisere på kort tid. Sammen må man finne en god måte å løse dette ut på
kort varsel. Det er også uklarhet rundt hvordan en høringsuttalelse skal se ut og fra hvem i nærutvalget skal den
skrives fra.
Det er bekymring rundt nærutvalget legitimitet og at man ikke får med seg viktige og relevante saker. Det er et ønske
om å få en tydeligere definisjon av hva er nærutvalgets rolle.
Det ble besluttet at der sakene haster sendes det ut informasjon på FB og på mail. Sekretær hjelper med å få ut
informasjon. Det skrives et notat som skal sendes til utvalgsledere rundt samme problemstilling.
Sak 25/21 Evaluering Fossekleiva
Kort beskrivelse:
Skal være en lyttepost, bindeledd og dialogforum:
For å sikre dette:


Må det komme informasjon fra kommunen






Tilrettelegging
Hvordan jobbe ut mot innbyggere
Politikere, aktiv rolle – informere tidlig i prosessen, i forkant.
Ikke få frem personlige meninger men løfte lokalsamfunnet sitt.

Hvordan kan man løse dette:





Tips og ideer fra Svelvik sitt nærutvalg – de jobber uten å sette krav til at kommune er inne. Dette må
nærutvalget i kommunedel 9 jobbe med og. Hvordan nå ut til innbyggere.
Møtes på Åskollen, Skoger og Nesbygda på lørdag i ny og ne for å treffe innbyggere.
Hvordan få ut viktig informasjon.
Finne folk som representerer sine nærmiljø – hvem skal man kontakte. Hvilken gruppe er ikke representert.

Reglement:






Reglene er for generelle. Trenger å konkretiseres i samarbeidsavtalen. Enige om veien vi skal gå.
De tre første punktene er viktig at man er der for innbyggere og være talerør mot beslutningstaker.
Alle som er i kommunedelen, hvordan favne dette? Hvordan sikre at man favner alle, folkemøter, gjestebud –
det er utfordring med tid og omfanget som kommer tilbake. Hvor mye er man villig til å jobbe. Hva gjør man
med manglende engasjement. Gjestebud var veldig krevende og opplevde at man ikke ble hørt i det hele tatt.
Er det riktig å forvente at man skal møtes utenfor de fire møtene i løpet av året.

Det ble besluttet at man skal beholde avtalen slik den står i dag men korte den ned og gjøre den mer spesifikk.
Sekretær ferdigstiller og deler med alle.
Det planlegges et arbeidsmøte med knutepunkt Åskollen for å skape en møteplass og arragementer nærutvalget kan
bruke til å synliggjøre seg selv. Sekretær kaller inn til møte i oktober.
.

Sak 23/21 Arbeidsstruktur for nærutvalget
Kort beskrivelse:
Bruke FB og mail for kommunikasjon, da spesielt rundt hastesaker. Sekretær bidrar til å få ut informasjonen raskt til
gruppa.
Politikerne ønsker mer informasjon om saker man skal drøfte i forkant av møtet.

Sak 26/21 Ny kandidat til nærutvalget
Kort beskrivelse:
Velkommen Kamilla Stamnes

Sak 04/21 Kommuneplanens samfunnsdel
Kort beskrivelse:
Kommunestyret ønsker at nærutvalgene skal ta en aktiv rolle i å skape oppmerksomhet og dialog rundt
kommuneplanen. Nærutvalget bestemmer selv om man ønsker å ta en slik rolle, og bestemmer selv hvordan dette
evt. kan gjøres.
Nærutvalget tar en avgjørelse rundt dette på mail. Informasjon sendes v/Thea

Sak 28/21 Kandidat har trukket seg
Kort beskrivelse:
Ny kandidat vil bli kontaktet av sekretær.
Sak …. Svelvikveien

Kort beskrivelse:


Viken fylkeskommune – handlingsprogram 2022 – 2025.

Nærutvalget jobber med hvordan kan nærutvalget engasjere seg for å få frem viktigheten av dette. Hvordan kan man
bidra. Kan man tenke utradisjonelt. Politikerne tar med dette videre.

Sak 29/21 Samarbeidsavtale
Kort beskrivelse:









Opplever at samarbeidsavtalen blir for teoretisk og generell men av grunnpilarene er på plass.
All kommunikasjon skal skje på FB og på E-Mail.
Leder har fått fullmakt på vegne av innbyggere i nærutvalget i saker der man må handle raskt.
Konkretisere mål som kan måles – hva kan vi måles på?
1. Kommunikasjon – epost
2. Få raske uttalelser
Minimere avtalen, gjør avtalen så liten og konkret som mulig.
Høringsuttalelser – høring skal sendes ut i god tid i de sakene som er viktig. Sakene har som mål å bli så
demokratisk som mulig. Alle må ta ansvar for å svare.
Lage en møteplass der medvirkning skjer

Sekretær ferdigstiller samarbeidsavtalen og sender den ut til alle.

Sak 30/21 Møteplass knutepunkt Åskollen
Kort beskrivelse:
Det er ønske om å opprette en arbeidsgruppe for knutepunkt Åskollen. Thea kaller inn til nytt møte.

Sak 31/21 Kommuneplanens arealdel
Kort beskrivelse:
Se det som står på mail
Sak 29/21 Ønske om tilskuddsordning for nærutvalget
Kort beskrivelse:

Ønsker en liten pott/tilskuddsordning som gir raskt støtte til saker i nærmiljøet med retningslinjer. Dette kan gi mer
engasjement og skape broer. Sette nærutvalget på kartet
Politikerne tar med dette videre.
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