Behandling i Kommunestyret - 09.02.2022
Kaja Klunderud (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Saken bærer preg av å være en uklar bestilling til administrasjonen. Selv om intensjonen åpenbart er
svært god, virker bestillingen utydelig, og tidsrammen er ekstremt stram. Prosjektet som skisseres
favner svært bredt, og involverer veldig mange. Dette bærer også sakspapirene preg av. Det er i tillegg
uklart hvor mye prosjektet vil koste, og hvor pengene skal tas fra. Saken bør derfor utsettes, og heller
fremmes på nytt i femtiden, med en klarere bestilling fra politisk hold, med mer tid til arbeid og
gjennomføring. Alternativt fremmes som en B-sak hvor innholdet kan diskuteres bredere og få en
dypere forankring.
Avstemming:
Det ble først stemt over utsettelsesforslag fremmet av K. Klunderud. Dette fikk 11 stemmer (A, SV og
MDG). 25 stemte imot (Sp, H, Krf, V og Frp).
Det ble så stemt over formannskapets innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 09.02.2022
 Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens planer for arbeidet. Kommunestyret ber
kommunedirektøren komme med forslag til navn på prosjektet.
 Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å velge tettsted hvor prosjektet skal
foregå. Det legges vekt på forholdene i lokalsamfunnet.
 Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å søke tilskudd til ekstern bistand til
evaluering/forskning på prosjektet og tilskudd til utprøving av nye tiltak.
 Kommunestyret ber kommunedirektøren å ta kontakt med Ombudet for barn og unge i Viken
(tidligere Mobbeombudet) for å vurdere å be om bistand.
Ombudet for barn og unge i Viken har bred erfaring med liknende prosjekter i kommuner, og
har ressurser som kan bidra inn både med å søke økonomiske tilskudd og med praktisk
gjennomføring.
Kommunedirektøren kommer tilbake med politisk forankring som vedlagt i saken
Begrunnelse
Å gjøre nye tiltak som kan avhjelpe utenforskap kan ha stor betydning for kommunens framtidige
bærekraft. Dette prosjektet bør derfor prioriteres høyt, og ha rask framdrift.

