Kommunestyrets behandling av sak 58/2022 i møte den 15.06.2022:
Behandling
Ordfører fremmet kommunedirektørens endringsforslag i notat av 07.06:
Kulepunktet «Prosjektet skal teste ut…» endres til:
«Prosjektet skal teste ut følgende tiltak:
•

Gratis lokaler i kommunale bygninger på Ormåsen for aktiviteter rettet mot barn og unge
innbyggere på Ormåsen innføres som en prøveordning fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

•

Foreldredrevet fritidsklubb på Ormåsen.

•

Utvikle egnete tiltak for informasjon og kommunikasjon om aktiviteter på Ormåsen.

•

Styrke foreldrenettverk for barn i hvert årskull fra graviditet til myndighetsalder på Ormåsen,
herunder å stille til disposisjon kommunale ressurser til kurs og oppfølging.»

Kulepunktet «Finansiering av tiltak i prosjektet…» endres til:
«Finansiering av tiltak i prosjektet gjøres av midler avsatt gjennom årsregnskap 2021 til fond for
oppvekstreform.»
Avstemming:
Formannskapets innstilling med endringsforslag fremmet av ordfører ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner oppstart av gjennomføringsfase for pilotprosjekt tidlig innsats og
utenforskap med følgende forutsetninger:
•

Prosjektet skal hete «Inkluderende Ormåsen»

•

Prosjektet skal arbeide med å løse følgende utfordring: «På Ormåsen er det mye som er bra.

Samtidig er det behov for et større mangfold av møteplasser og aktiviteter, både for barn,
unge og voksne. Skal et slikt større mangfold fungere, må vi også jobbe aktivt for å ta med og
inkludere flere i aktiviteter, ellers forsterker vi bare utenforskap.»
•

Prosjektet kan inkludere arbeid med barn i barnehagealder.

Prosjektet skal teste ut følgende tiltak:
•

Gratis lokaler i kommunale bygninger på Ormåsen for aktiviteter rettet mot barn og unge
innbyggere på Ormåsen innføres som en prøveordning fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

•

Foreldredrevet fritidsklubb på Ormåsen.

•

Utvikle egnete tiltak for informasjon og kommunikasjon om aktiviteter på Ormåsen.

•

Styrke foreldrenettverk for barn i hvert årskull fra graviditet til myndighetsalder på Ormåsen,
herunder å stille til disposisjon kommunale ressurser til kurs og oppfølging.

Finansiering av tiltak i prosjektet gjøres av midler avsatt gjennom årsregnskap 2021 til fond for
oppvekstreform.
•

Prosjektet skal målrettes bedre mot sårbare grupper gjennom et utvalg variabler som
representerer varianser av utenforskap for målgruppen.

•

Kommunedirektøren må gjennomføre en nullpunktsanalyse av de variablene som velges.

•

Prosjektet må senere rapportere fremdrift på disse variablene til kommunestyret.

Begrunnelse
Innbyggerne på Ormåsen har sammen med kommunale tjenester kommet fram til et godt prosjekt å
teste ut.

