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Øvrige saksdokumenter:
1 Fagforbundets drøftingssvar til foreslått stillingsinstruks for miljøarbeider
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Miljøarbeider skal arbeide etter foreslått stillingsinstruks (vedlegg 4)
2. Miljøarbeider får ansvar for å nedsette og lede en arbeidsgruppe av ungdom ved klubben, for
sammen å utvikle og variere aktiviteter og innhold. Miljøarbeider får ansvar for at gruppa arbeider
etter framlagte mandat for å sikre ungdommens medvirkning.
3. Tilbudet utvides med 3 klokketimer pr. uke med:


en ettermiddag i uka (4 timer) fra kl. 15.00-19.00 for barn/unge fom. 6.trinn tom. 7.trinn



dagens tilbud på torsdager opprettholdes, men da for ungdom fom. 8.trinn tom. fylte 18 år,
og med 1 times reduksjon fra kl. 15.00 til 19.00 (før til kl.20.00), da de fleste brukerne
erfaringsvis reiser fra klubben med siste buss kl. 18.35.



tilbudet på lørdager fra kl.18.00 til kl.23.00 ca. en gang pr. mnd opprettholdes for samme
brukergruppe som nå

4. Bemanningen økes jf. utvidet åpningstid i pkt. 3 over med 40 % til totalt 60 %, slik at det er 2
voksne til stede begge ettermiddager, samt en lørdag pr. måned. Dette vil gi økt sikkerhet,
oppfølging av og likestilt tilbud til deltakere med spesielle behov, innfri krav i tidligere vedtatte
retningslinjer om 2 voksne tilstede i klubbens åpningstider, uten tilfeldig, frivillig dugnad fra
foresatte. Arbeidstiden settes fra 15.00-20.00 der rydding, adm. arbeid (arkivering av
dokumentasjon/registrering/samarbeid/planlegging/forberedelser), slukking/låsing etc. legges inn
i arbeidstiden, dvs. i den siste timen fra klubben stenger for ungdom kl.19.00-20.00.
5. Evt. økning av personalressurs og merkostnader til ombygginger vurderes i forbindelse
budsjettjusteringer 1.tertial. Endelig vedtak vedr. bemanning og lokaler fattes ved gjennomgang
og behandling av 1.tertial-rapport.
Behandling i Utredningskomiteen-01.03.2018
Som saksordfører ble enstemmig valgt : Erling Hyllvang
Utredningskomiteen fremmet følgende endrings-/ tilleggsforslag:
Nytt pkt. 1:
Ungdomsklubben videreføres med utgangspunkt i dagens lokaler.
Pkt. 2 Tillegg…. aktiviteter og innhold og skape et miljø som fremmer trivsel. Miljøarbeider får…
Endring pkt. 3:
I første kulehode fjernes tom 7.trinn.
I tredje kulehode fjernes for samme brukergruppe som nå.
Endring pkt. 4:
Fjernes…… uten tilfeldig, frivillig dugnad fra foresatte. Arbeidstiden settes fra 15.00-20.00 der rydding,
adm.arbeid (arkivering av dokumentasjon/registrering/samarbeid/forberedelser), slukking/låsing etc
legges inn i
arbeidstiden,dvs i den siste timen fra klubben stenger for ungdommen kl.19.00 –20.00

Nytt pkt 7:
Arbeidsgruppen skal sørge for årlig evaluering av miljø og trivsel samt oppfølging av dette.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling med Utredningskomiteens tilleggsforslag enstemmig
vedtatt.
Innstilling i Utredningskomiteen-01.03.2018 :
1. Ungdomsklubben videreføres med utgangspunkt i dagens lokaler.
2. Miljøarbeider skal arbeide etter foreslått stillingsinstruks (vedlegg 4)
3. Miljøarbeider får ansvar for å nedsette og lede en arbeidsgruppe av ungdom ved klubben, for
sammen å utvikle og variere aktiviteter og innhold og skape et miljø som fremmer trivsel.
Miljøarbeider får ansvar for at gruppa arbeider etter framlagte mandat for å sikre ungdommens
medvirkning.
4. Tilbudet utvides med 3 klokketimer pr. uke med:


en ettermiddag i uka (4 timer) fra kl. 15.00-19.00 for barn/unge fom. 6.trinn



dagens tilbud på torsdager opprettholdes, men da for ungdom fom. 8.trinn tom. fylte 18 år,
og med 1 times reduksjon fra kl. 15.00 til 19.00 (før til kl.20.00), da de fleste brukerne
erfaringsvis reiser fra klubben med siste buss kl. 18.35.



tilbudet på lørdager fra kl.18.00 til kl.23.00 ca. en gang pr. mnd opprettholdes

5. Bemanningen økes jf. utvidet åpningstid i pkt. 3 over med 40 % til totalt 60 %, slik at det er 2 voksne
til stede begge ettermiddager, samt en lørdag pr. måned. Dette vil gi økt sikkerhet, oppfølging av og
likestilt tilbud til deltakere med spesielle behov, innfri krav i tidligere vedtatte retningslinjer om 2
voksne tilstede i klubbens åpningstider.
6. Evt. økning av personalressurs og merkostnader til ombygginger vurderes i forbindelse
budsjettjusteringer 1.tertial. Endelig vedtak vedr. bemanning og lokaler fattes ved gjennomgang og
behandling av 1.tertial-rapport.
7. Arbeidsgruppen skal sørge for årlig evaluering av miljø og trivsel samt oppfølging av denne.

Behandling i Kommunestyret-22.03.2018
Ralf Edstrøm ba om å få sin habilitet vurdert. Han fratrådte under habilitetsdrøftingen.
Votering:
Ved votering ble Ralf Edstrøm kjent habil mot 1 stemme.

Halvor Hansson fremmet flg. endringsforslag pkt. 7:
Arbeidsgruppen skal sørge for årlig evaluering av aktiviteter, innhold og trivsel samt oppfølging av
denne.
Jo Gaute Åsgård fremmet flg. endringsforslag:
Miljøarbeider i punktene endres til Miljøarbeiderne.
Votering:
Ved votering ble Halvor Hanssons endringsforslag enstemmig vedtatt.
Ved votering ble Jo Gaute Åsgårds forslag enstemmig vedtatt.
Ved votering ble utredningskomiteens forslag med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret-22.03.2018 :
Vedtak i Kommunestyret-22.03.2018 :
1. Ungdomsklubben videreføres med utgangspunkt i dagens lokaler.
2. Miljøarbeiderne skal arbeide etter foreslått stillingsinstruks (vedlegg 4)
3. Miljøarbeiderne får ansvar for å nedsette og lede en arbeidsgruppe av ungdom ved klubben, for
sammen å utvikle og variere aktiviteter og innhold og skape et miljø som fremmer trivsel.
Miljøarbeiderne får ansvar for at gruppa arbeider etter framlagte mandat for å sikre ungdommens
medvirkning.
4. Tilbudet utvides med 3 klokketimer pr. uke med:


en ettermiddag i uka (4 timer) fra kl. 15.00-19.00 for barn/unge fom. 6.trinn



dagens tilbud på torsdager opprettholdes, men da for ungdom fom. 8.trinn tom. fylte 18 år,
og med 1 times reduksjon fra kl. 15.00 til 19.00 (før til kl.20.00), da de fleste brukerne
erfaringsvis reiser fra klubben med siste buss kl. 18.35.



tilbudet på lørdager fra kl.18.00 til kl.23.00 ca. en gang pr. mnd opprettholdes

5. Bemanningen økes jf. utvidet åpningstid i pkt. 3 over med 40 % til totalt 60 %, slik at det er 2 voksne
til stede begge ettermiddager, samt en lørdag pr. måned. Dette vil gi økt sikkerhet, oppfølging av og
likestilt tilbud til deltakere med spesielle behov, innfri krav i tidligere vedtatte retningslinjer om 2
voksne tilstede i klubbens åpningstider.
6. Evt. økning av personalressurs og merkostnader til ombygginger vurderes i forbindelse
budsjettjusteringer 1.tertial. Endelig vedtak vedr. bemanning og lokaler fattes ved gjennomgang og
behandling av 1.tertial-rapport.
7. Arbeidsgruppen skal sørge for årlig evaluering av aktiviteter, innhold og trivsel samt oppfølging av
denne.

Bakgrunn:
I forbindelse med Kommunestyrets budsjettbehandling 10.12.2015 ble det vedtatt et verbalpunkt der
utredningskomitéen fikk i oppdrag å utrede oppussing av kjellerlokalene ved ungdomshuset/biblioteket
slik at disse om mulig kunne brukes til aktivitetsrom for ungdomsklubben. Utredningskomitéen skulle
også utrede muligheten for utvidet åpningstid og for mer variert aktivitetstilbud. Ungdomsrådet og
biblioteket skulle involveres i utredningsprosessen.
Som følge av dette har ungdomshuset/ungdomsklubben vært tema for utredningskomitéen på møte den
02.02.2016, 05.04.2016, 26.05.2016 og 06.06.2016 med behandling og vedtak i Kommunestyret
16.06.2016. I dette kommunestyre-vedtaket ble utredningskomitéens daværende forslag enstemmig
vedtatt slik:
1) kostnaden knyttet til oppussing av kjellerlokalene i biblioteket/ungdomshuset estimert til
kr.700 000,- eks.mva.
2) en utvidelse av ungdomshuset er sagt å innebære en kostnad på ca. kr.40 000,- pr. 10 % stilling.
3) Det ble gitt mandat til utredningskomitéen om å utrede en politisk sak om evt. å flytte
ungdomshuset til kjellerlokalene på Fjellvang, Drevsjø.
Ungdomsrådet sa seg i møte 04.05.16 (jf. notat), positive til Fjellvang som framtidig sted for
ungdomshuset. Utredningskomitéen landet deretter på følgende i møte 29.04.2017:
1) Ungdomsklubben flyttes til Fjellvang fra 01.09.2017.
2) Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale.
3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettet.
4) Rådmannen får i oppdrag å se på et mer variert aktivitetstilbud i samarbeid med styret for
ungdomshuset, ungdomsrådet og ungdomsarbeideren. Dette avklares gjennom høstens
budsjettarbeid.
Innstillingen fra utredningskomitéen jf. 29.04.2017 ble behandlet i Kommunestyrets 15.06.2017 (sak
17/61) med følgende vedtak:
1) Utredningskomitéen får saken tilbake. De utreder åpningstider og aktivitetstilbudet grundigere, og
ser om dette utløser behov for nye lokaler.
2) Ungdomsrådet, biblioteket, ungdomsarbeider og styret for Ungdomshuset involveres i
utredningsprosessen.

Saken ble deretter tatt opp i Utredningskomitéen på nytt 06.11.2017 og 01.12.2017. Ungdomsrådet har
deltatt med representanter på møte i utredningskomitéen. Ungdomsrådets representanter har også
levert et notat/oversikt over hva de ønsker forbedret ved ungdomklubben vdr. oppussing/interiør, rom,

uteareal, teknisk utstyr, spill, kiosk, utflukter, internett-tilgang, låser på toalett, åpningstider/dager, samt
forslag til planløsning rom.

I Utredningskomiteens møte 01.12.2017 ble følgende bestemt:
Rådmann får i oppdrag og snarlig konstituere styret til Ungdomshuset.
Rådmann får i oppdrag og snarlig utarbeide en stillings instruks for ungdomsarbeideren på
Ungdomshuset.
Rådmann får i oppgave å utrede forslag i henhold til oppdraget Utredningskomiteen har fått fra
kommunestyret i forbindelse med ungdomsklubben, med utgangspunkt i møtet 1.12.17.
Dette er fulgt opp slik:
- Styret for ungdomsklubben avholdt møte 18.01.2018 og 15.02.2018 der følgende punkter har vært
diskutert:
1) Gjennomgang og forslag til revidering av retningslinjer
2) Åpningstider og aldersdeling/utvidelse av dager
3) Vurdering av dagens lokaler og evt. lokaler ved Fjellvang
4) Utvikling av innhold og aktiviteter
5) Stillingsinstruks/funksjonsbeskrivelse for ungdomsarbeider/miljøarbeider
6) Nedsetting av arbeidsgruppe med mandat (involvering/medvirkning av ungdom for
innholdsutvikling)
7) Matriseoppsett/registrering og oversikt over aktivitet og deltakelse
- Styret har to ungdomsrepresentanter, hvorav den ene også representerer Ungdomsrådet. I tillegg
har sekretær for Ungdomsrådet vært invitert til møtet 18.01.2018 i ungdomsklubben og fått kopier
av saksliste til møtet 15.02.2018, samt referater. Styret har besluttet å ha styremøte 2.hver
måned heretter. Oppvekstleder står for innkalling og referat.
- Nytilsatt bibliotekar var invitert og deltok på styremøtet 15.02.2018 for drøfting av sambruk av
lokaler bibliotek/ungdomsklubb og evt. utvikling av enkelte fellestilbud
- Ungdomsarbeider/miljøarbeider og Fagforbundet har fått uttalt seg vedrørende forslag til
stillingsinstruks, og begge har gitt sin tilslutning.
- Plan/teknisk har hatt befaring i dagens lokaler og Fjellvang på nytt
- Plan/teknisk har utarbeidet ny matrise/oversikt over evt. forskjeller i areal/bruksmuligheter og
kostnader ved de to alternativene for lokalisering (se vedlegg 11)
- Det er foreslått å nedsette en arbeidsgruppe (se vedlegg 5) for å involvere ungdommen i
utviklingen av innholdet i egen ungdomsklubb og dette er drøftet i styret for ungdomsklubben, og
styret har gitt sin tilslutning til dette. Mandatet for arbeidsgruppa er noe omstendelig beskrevet,
men er å forstå som en veiledning til miljøarbeider, som en retningsviser for arbeidet.
Vurdering:
Ungdommen i styret har uttrykt tillit til dagens miljøarbeider. Å få på plass en stillingsinstruks (se vedlegg
4), som beskriver oppgaver og ansvar for vil bidra til å styrke de rammene ungdommen trenger for sjøl
på demokratisk vis å kunne bidra til utvikling av eget klubbinnhold. Gjennom en arbeidsgruppe
bestående av ungdommens egne representanter, under ledelse og veiledning/tilrettelegging av
miljøarbeider, vil retten til medvirkning og påvirkning kunne bli ivaretatt mer systematisk enn før.
Arbeidsgruppa må sjøl spille en aktiv rolle og innhente forslag fra øvrige ungdommer til innhold og
aktiviteter de kan være interesserte i (se vedlegg 5).
Det har kommet fram i styret at det er behov for et eget tilbud til yngre ungdommer som ennå ikke
befinner seg på ungdomstrinnet i skolen, dvs. 6. og 7.klasse. Med dagens tilbud bortfaller 7.klassinger
etter noe besøk først på høsten, angivelig fordi det kan føles utrygt eller ikke nok tilpasset deres behov.
Dette kan forhåpentligvis forbedres ved å opprette en egen ettermiddag for disse sammen med 6.trinn.
Da vil tilbudet for de eldre også kunne bli noe mer tilpasset dem og deres aldersnivå. Det har blitt uttrykt
noe skepsis fra foreldrehold vedrørende dobbel kjøring og henting for familier der det vil være deltakere
på begge ettermiddager, men her mener ungdom og ansatt i styret at de fleste deltakerne erfaringsvis
uansett reiser med buss fra skolen til klubben på Drevsjø og med siste sørgående buss fra Drevsjø
hjemover, og at det er bare ytterst få som hentes tilhørende grender som ikke ligger langs bussstrekningen.
Ungdomsrepresentantene har sterkt ønsket å beholde lørdagstilbudet som i dag.

Dersom dagens åpningstid og tilbud opprettholdes som i dag, men med lukningstid en time tidligere på
torsdager, forutsettes det også at 20 % stilling opprettholdes for miljøarbeider med den siste timen til
arbeidsoppgaver som skissert i innstillingens punkt 4, da slike oppgaver ikke tidligere har vært
hensyntatt til tross for tidligere vedtak om registrering og dokumentasjon.
Med dagens bemanning er det kun en miljøarbeider (1 voksen) til stede i klubbens åpningstider. En så
knapp bemanning forutsetter at det ikke oppstår behov for evakuering, akutt sykdom, konflikter eller
lignende å skulle håndtere. Deltakerantallet kan variere fra omkring 20 til 50 ungdommer på det meste,
da bruken av klubben varierer litt med ulike årstider og perioder. Når antallet er som høyest, er denne
bemanningen på et risikabelt nivå, som ikke ville blitt akseptert i andre faglige sammenhenger som har
med barn og unge å gjøre. Det begrenser også muligheten ansatt har til å registrere, dokumentere,
holde oversikt, planlegge, forebygge, lede arbeidsgruppe etc. Skal det bli mulig å lede den foreslåtte
arbeidsgruppen for å utvikle innholdet, krever det en voksen til som holder oversikt og kan bistå resten
av ungdomsgruppa. Ungdommen kan i høy grad bidra med kreative forslag og positive innspill, men de
vil erfaringsvis trenge noen til å bistå seg med rammene rundt for å få til dette på en strukturert måte, slik
at det resulterer i konkrete resultater. Derfor forslag til mandat for arbeidsgruppe som en veiledning for
miljøarbeider. Det krever at miljøarbeider får anledning til å utføre oppgaven.
Å kreve at foreldregruppen kontinuerlig gjennom året stiller med en voksen i klubbens åpningstid er
urealistisk, og vil for noen familier være vanskelig å innfri av hensyn til arbeid, helse, livssituasjon, tilsyn
med yngre søsken osv. Dette er også ungdommenes fritid, og ikke alle ønsker å ha foresatte tilstede på
ungdomsklubben.
Økte lønnsutgifter jf. pkt 4 i innstillingen (40 % økning) vil beløpe seg til omlag kr 180 000,- inkl.
sos.kostnader.
Hvis åpningstiden ikke utvides, men opprettholdes som i dag, bør det vurderes å øke bemanningen til 2
ansatte (20 % økning) i hele åpningstiden av samme grunn som over, til en kostnad på om lag kr
95 000,- inkl. sos.kostnader.
Å utvide åpningstiden med en ettermiddag vil nødvendigvis innebære å utvide stillingsprosenten for
miljøarbeider med minimum tilsvarende om lag kr. 45 000,- inkl. sos. kostnader. Hvis det ikke skal være
to i åpningstiden, vil det kreve endring av retningslinjene (justering fra 2 til 1 ansatt), det vil ikke forbedre
sikkerhetsnivået og det vil bli vanskelig for miljøarbeider å utføre tiltenkte oppgaver jf. arbeidsinstruks og
mandat for arbeidsgruppe.
Det legges til grunn at økningen på 10 % på engasjementskonto i vedtatt budsjett for 2018, ikke regnes
med i forhold til skissert bemanningsbehov, da dette er beregnet på vikarbehov og ekstramannskap ved
turer og arrangementer som krever mer enn 2 voksne jf. retningslinjene (eksempelvis bowlingtur eller tur
til VG-lista/konsert etc.) slik at heller ikke dette avhenger av frivillighet/dugnad fra foresatte.
Det har tidligere vært uttrykt ønske om flytting til første etasje i Fjellvang, som har flere mindre rom for
ulike behov og for oppdeling i ulike aktiviteter. Listen ungdomsrådets representanter har levert tidligere
viser mest behov for IKT/tekniske løsninger, spill og utstyr/møbler etc., men også noen romønsker, blant
annet musikkrom og filmrom, lagerrom og garderobeskap.
Matrise over kostnader vedr. div. utbedringer i bibliotekbygget og kostnader vedr. div. utbedringer i
Fjellvang, samt leiepris er vedlagt (vedlegg 11).
Matrisen har tatt utgangspunkt i ungdommenes opplistede ønsker, men det vil være en vurdering
hvorvidt alle ønsker må/bør imøtekommes. Eksempelvis om det er nødvendig med garderobeskap til
alle, i så fall må det være opptil 50 garderobeskap for at alle skal få et skap når det er flest deltakere. Det
er selv ikke på kommunens arbeidsplasser innført garderobeskap til alle, heller ikke for elever i skolen,
der de fleste av ungdommene oppholder seg på dagtid.
Lager kan pusses opp i kjeller i bibliotekbygget, men spørsmålet er hva som skal lagres og hvor stort
dette behovet er. Et musikkrom må lydisoleres begge steder for evt. bandøving, og vil anslagsvis utløse
omtrent samme kostnad. Kjøkken og hovedrom vil være vesentlig større på Fjellvang. Et «chillrom» på
loftet i biblioteket vil ikke være så egnet og ikke ha universell utforming, slik som et lager heller ikke vil
tilfredsstille kravene til, men så er spørsmålet hvor stort behov det er for rom til slikt bruk.
Både bibliotekets og ungdomsklubbens behov for filmrom vil kunne bli imøtekommet gjennom sambruk
av lokaler, evt. ved bruk av utstillingsrommet, uten store kostnader. Et filmrom i Fjellvang for
ungdomsklubben alene vil jf. matrisen koste ca. kr. 30 000,-. Vedr. filmvisningsutstyr, så har
ungdomklubben i dag ganske nytt lerret og videokanon som er bærbart og er blitt brukt ved et tidligere
foredrag på biblioteket.

Toaletter er noen flere i 1.etasje i Fjellvang, men noen av dem beregnet på småbarn i størrelse, og
anbefales byttet (kostnad ikke medtatt i matrisen).
Det har vært lite klager på dagens ventilasjon i bibliotekbygget. Muligens kan en ekstra lufteluke eller to
bidra positivt, men å legge inn ventilasjonsanlegg vil anslagsvis koste 150 000,- jf. matrise. I Fjellvang
vurderes dette som ikke nødvendig.
Uteområdet i Fjellvang er inngjerdet og vurderes som greit slik det foreligger, mens ved biblioteket har
ungdommene ønsket en oppgradering (helst gress, ikke asfalt) på baksiden mot vest. Med utelys vil det
kunne koste om lag kr. 30 000,-.
Den totale rehabiliteringskostnaden for bibliotekbygget (inklusive sambruk av utstillingslokalet og evt.
med lagerrom i kjeller) anslås til kr.200 000,- , mens rehabiliteringskostnader for Fjellvang er anslått til kr.
100 000,- . Leiekostnader for Fjellvang på kr. 4500,- pr. mnd (kr 54 000,- pr. år) vil da påløpe i tillegg.
Utstyr som ønskes av ungdommene vil uansett lokalisering beløpe seg til ca. 60 000,- , muligens med
fratrekk for filmvisningsutstyr og nyinnkjøpt spill-pc til klubben.
Med en prognose som antyder et synkende barnetall i årene framover (med noen svingninger enkelte
år), er det et spørsmål hvor stor plass ungdomsklubben i realiteten vil trenge for å kunne gjennomføre
sine aktiviteter og gi et tilfredsstillende tilbud i årene framover.
En lokalisering på Fjellvang i 1.etasje vil med eksisterende inngjerding kunne definere området for
ungdomsklubben bedre enn i dag. Å forlate området vil kunne forstås som at man da ikke lenger er på
ungdomsklubben i forhold til kommunens/ansattes grenser for ansvar og ulykkesforsikringer i
åpningstida. Dette er mer uklart ved dagens lokalisering, men kan avhjelpes ved at uteområdet på
baksiden (mot vest) og øvrige grenser for klubben blir tydeligere definert. Det skjer at ungdom av og til
beveger seg mellom klubblokalet, butikk og/eller andre friområder, slik at det blir vanskelig for ansatt å
ha oversikt over alle både ute og inne. Foreldre regner med at ungdommene er på klubben når de sier at
de er det. Grensene bør derfor defineres av flere hensyn som beskrevet.
Hvis lokalisering skal skje på Fjellvang, kan til- og fra turer mellom klubb og butikk bli hyppigere enn i
dag. Mulighetene for sambruk og samarbeid med biblioteket er betydelig større med dagens lokalisering.
Nytilsatt bibliotekar har deltatt på styremøte for ungdomsklubben og redegjort for muligheter hun ser for
samarbeid og sambruk av lokaler, da det er ønske om å utvikle et moderne bibliotek som en attraktiv
møteplass og sosial arena. Bibliotekarens stilling kan ikke innregnes i bemanningen til ungdomsklubben,
da hun også må ivareta egne arbeidsoppgaver og andre besøkende til biblioteket om åpningstida blir
felles. Hun er likevel meget positiv til å bidra overfor ungdommene som bibliotekar og tilrettelegge for
sambruk gjennom filmvisning, foredrag og boktreff for ungdom osv.
Ungdomsrepresentantene i styret mener at de kan få til en utvikling av aktiviteter og innhold også i
dagens lokaler med de foreslåtte tiltakene i form av stillingsinstruks og arbeidsgruppemandat, og evt.
noen romjusteringer, sambruk med biblioteket og vedlikehold f.eks i form av å male og dekorere
lokalene.
Konklusjon:
Rådmannen legger i framlagt forslag til innstilling vekt på følgende momenter:
1) Å få på plass en stillingsinstruks og mandat for arbeidsgruppe, som kan høyne kvaliteten av
tilbudet med hensyn til variasjon, utvikling av innhold/aktiviteter og ungdommens egen
medvirkning.
2) Å sikre en bemanning på minst 2 voksne i klubbens åpningstid. Sikkerhet og likeverdig tilbud
er viktig, samt å definere ansvarsområde/geografisk område for klubben.
3) En utvidet åpningstid slik at 6. og 7.trinn får et tilbud de er komfortable med å bruke og som
vil sikre at både yngre og eldre ungdommer får et tilbud mer tilpasset sin aldersgruppe,
forutsatt at pkt 2 over ivaretas jf. sikkerhet
4) Dersom antall ansatte utvides, så må arbeidsinstruksen i all vesentlighet også gjelde begge,
men at ledelse av arbeidsgruppe legges på allerede tilsatt miljøarbeider/ungdomsarbeider.
5) Matrise over kostnader vedr. lokalisering som i dag (bibliotekbygget) og alternativ lokalisering

på Fjellvang ligger vedlagt uten forslag til innstilling, da bestillingen gikk ut på å utrede
åpningstider og innholds/aktivitetsutvikling, for å se om dette utløser evt. behov for nye
lokaler.
6) En endelig vurdering og vedtak vedr. bemanning og lokalisering foreslås foretatt ved 1.tertialgjennomgang/rapportering.

