Partiet de Kristne
Verbalforslag til styringsdokument 2018-21:
1. Kommunestyret ber rådmann sette i gang et prosjekt for å finne ut hvordan Gjøvik
kommune kan redusere administrasjon til et nivå som ligger rundt 10 millioner
kroner lavere enn dagens nivå.
2. Det settes ned en tverrpolitisk komitè som i løpet av 2018 skal finne løsninger på den
økonomisk sett lite effektive driften av Sektor Oppvekst, og fremme forslag for utvalg
for oppvekst i forbindelse med budsjettprosesssen høsten 2018. Forslagene som
fremmes skal inneholde videre drift av grendeskolene og en plan for økning av
lærertettheten.
3. Kommunestyret ber Utvalg for oppvekst se på muligheten for å reorganisere SFO der
deler av dagens lønnsmidler i SFO brukes til å finansiere SFO-tilbud fra frivillige lag og
foreninger. Det velges ut en SFO som en forsøksordning. Etter evaluering kan
ordningen utvides. Denne SFO-ordningen kan være en vinn-vinn situasjonen der
frivillige lag og foreninger styrkes, samtidig som SFO utvikler forskjellige tilbud.
4. Kommunestyret ber Utvalg for Samfunnsutvikling se på hvordan Gjøvik kommune
kan finne midler til å støtte “PULS – ditt værested” økonomisk. PULS er et frivillig
tilbud i Gjøvik kommune som er til hjelp innenfor psykisk helse. Folkehelseprofilen
for Gjøvik viser at andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i
landet som helhet. Det brukes mer medisiner mot psykiske utfordringer, og andelen
uføretrygdede mellom 18-44 år er betydelig høyere enn landssnittet.
Rundt 10 % av Gjøviks befolkning har innvandrerbakgrunn. Ulike nøkkelpersoner i
kommunen i ulike aktuelle tjenesteområder, TOPRO, m. fl. bekrefter at praktisk
språktrening, arbeidstrening og inkludering er en utfordring.
Hovedmålgruppe for arbeidstreningen hos PULS er mennesker som faller utenfor
arbeidslivet på grunn av psykosomatiske eller språklige utfordringer. PULS retter seg
særlig mot mennesker som er ensomme, innvandrere og personer med en åndelig
lengsel.
5. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å utnytte landbruket i
integreringsarbeidet, gjerne i samarbeid med Lena-Valle videregående avd Valle:
a. Ved å gi tilgang til jord for dyrking og etablere kolonihager. En kolonihage er
helsefremmende, gir lavere utgifter for en stram økonomi, det er
engasjerende, sosialt og lærerikt.
b. Ved å gi tilgang til områder med tillatelse for vedhogst.
c. Ved å se på muligheten for eggproduksjon til eget bruk.
Målet er å bidra til at bosatte flyktninger får mye sosial trening, blir kjent med
mange folk og få muligheten til å bidra til sin egen livssituasjon.

