
Møtereferat Orma sen grendeutvalg 
07.09.2022 

 
 
Til stede:  Karlsen, Tommy (Leder) 

Tandberg, Magnus 
Hunter, Caroline 
Karlsen, Wenche Nordahl  
Wilberg, Lisa Susanne  
Hveding Ersdal, Mikkel  
Kyte, Else Berit (Representant Øvre Eiker kommune/Kommunekontakt) 
Løken, Line Therese (Grendeutvalgskoordinator i Øvre Eiker kommune) 

 
Ikke til stede: Holte Bråthen, Einar  

Myhre Kalma, Trine Lise  
Grinde Kristoffer 
Rustand, Harald 

 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
Møtetid: 19:00-20:50 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak 14/22  Forespørsel om innspill til informasjonsoverføring, fra 

grendeutvalgskoordinator Line Therese Løken 
 
Grendeutvalgskoordinator ber grendeutvalget om innspill til problemstillingen: hvordan 
overføre relevant informasjon fra kommunen til grendeutvalget bedre enn det gjøres i dag. 
 
Forslag kommet frem gjennom diskusjonen: 
 

- Grendeutvalgskoordinator foreslår at «grendeutvalget» føres i saksfremlegget på 
feltet for «konsekvenser». Vi får tilbakemelding om hvordan det går med denne 
forespørselen i neste møte. 

- Mikkel Hveding Ersdal forsøker å gå gjennom saker som skal til behandling når 
kommunens møtedokumenter publiseres på hjemmesidene, og ser om det er 
relevante saker for Ormåsen grendeutvalg. 

- Grendeutvalget lage bruker på kommunens nettsted «Sammen skaper vi», og sørger 
for å ha bruker når nytt brukergrensesnitt er publisert. 

- Grendeutvalget bør involveres i utformingen av kommunens kommende langtidsplan 
for Ormåsen. 

- Kommunekontakt Else Berit Kyte undersøker om det skal lages en videre plan for 
Ormåsen enn kun gjeldende for innovasjon, og melder tilbake. 

 

Vedtak: 



1. Grendeutvalget støtter grendeutvalgskoordinators forslag om at «grendeutvalget» føres i 
saksfremlegget på feltet for «konsekvenser», og ber kommunekontakt Else Berit Kyte gi 
tilbakemelding på denne forespørselen i neste møte. 

2. Mikkel forsøker å gå gjennom saker som skal til behandling når kommunens 
møtedokumenter publiseres på hjemmesidene, og ser etter relevante saker for Ormåsen 
grendeutvalg. 

3. Grendeutvalget lage bruker på kommunens nettsted «Sammen skaper vi», og sørger for 
å ha bruker når nytt brukergrensesnitt er publisert. 

4. Grendeutvalget bør involveres i utformingen av kommunens kommende langtidsplan for 
Ormåsen. 

5. Kommunekontakt Else Berit Kyte undersøker om det skal lages en videre plan for 
Ormåsen enn kun gjeldende for innovasjon, og melder tilbake. 

 
 
 
Sak 15/22 Trafikksikkerhetsinnspill til kommunen 
   
Forslag: Tommy Karlsen tar ansvar for utforming av innspill, og sender til 

grendeutvalget for godkjenning, og deretter til kommunen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: Tommy Karlsen tar ansvar for utforming av innspill, og sender til 

grendeutvalget for godkjenning, og deretter til kommunen. 
 
 
Sak 16/22 Grendeutvalget foretar trafikksikkerhetsbefaring 
 
Forslag: Dato for trafikksikkerhetsbefaring blir 22. sept. Kl. 17:00 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  Dato for trafikksikkerhetsbefaring blir 22. sept. Kl. 17:00 
 
 
Sak 17/22 Søke om midler fra Gjensidigestiftelsen for tiltak i pilotprosjektet 

Inkluderende Ormåsen 
 
Forslag: Grendeutvalget ved Caroline Hunter søker om midler fra Gjensidigestiftelsen 

for å realisere tiltakene i pilotprosjektet Inkluderende Ormåsen 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Grendeutvalget ved Caroline Hunter søker om midler fra Gjensidigestiftelsen 

for å realisere tiltakene i pilotprosjektet Inkluderende Ormåsen 
 
 

Eventuelt: 

- Grendeutvalgskoordinator Line Therese Løken introduserer seg selv, og informerer om 
at hun og grendeutvalgets kommunekontakt må ha tilsendt grendeutvalgets 
møteinnkallinger og møtereferater løpende. 

 



- Grendeutvalgskoordinator Line Therese Løken informerer om temaet «Ønske om 
forbedret kommunikasjonsflyt mellom kommunen og grendeutvalget», i tråd med 
tidligere mailutveksling med leder for Grendeutvalget Tommy Karlsen. Videre informerer 
hun om potensielle forbedringsmuligheter ved kommende anskaffelse av ny hjemmeside 
for kommunen. Hun nevner hashtagfunksjon for å lettere kunne skille ut relevant 
informasjon for Ormåsen Grendeutvalg, og ber om nye innspill fra grendeutvalget. 
 

- Grendeutvalget informerer kommunekontakt Else Berit Kyte om bekymring for 
trafikksikkerheten på Ormåsen, og melder at grendeutvalget vil sende inn et skriftlig 
innspill til kommunen om dette. 

 

- Magnus Tandberg melder kommunekontakt Else Berit Kyte om manglende 
tilbakemelding fra kommunen på innsendt melding om gjerde plassert over turvei, og ber 
om at henvendelsen følges opp. 

 

 

 
Ormåsen, 07.09.2022 
Referent: Mikkel Hveding Ersdal  
 
 

 
 
 
 

Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com 
 
 

mailto:ormasengrendeutvalg@gmail.com

