
Møtereferat Orma sen grendeutvalg 
01.02.2023 

 
 
Til stede:  Karlsen, Tommy (Leder) (19:30-21:00) 

Karlsen, Wenche Nordahl  
Ersdal, Mikkel Hveding 
Bråthen, Einar Holte 
Grinde Kristoffer 
Wilberg, Lisa Susanne (19:00-20:30) 
Kyte, Else Berit (19:00-20:00) 
 

 
Ikke til stede: Myhre Kalma, Trine Lise  

Rustand, Harald  
Tandberg, Magnus 
Hunter, Caroline 
 
 
 

 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
Møtetid: 19:00-21:00 
 

 

Orienteringer 
 

- Kommunekontakt orienterer grendeutvalget om status på spørsmål innsendt på mail. 

(Hvis det er klart) 

 
   

1. Spørsmål fra Grendeutvalget, 07.09.2022, gjenopptatt for statusoppdatering: 
 
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. 
 
Svar:  
Når det er blitt en politisk sak klar for politisk behandling er det for sent for innspill fra 
grendeutvalget, men grendeutvalgskontaktene arbeider nå med å holde hverandre 
orientert om kommunens saker på en felles arbeidsflate (Teams). Videre kan 
grendeutvalget lese handlingsplanen/budsjettet for gjeldende år, og sende 
administrasjonen meninger om saker i fireårsperspektivet planen har. På denne 
måten kan grendeutvalget ytre sine meninger mens administrasjonen utarbeider 
neste års plan. 

 
2. Spørsmål fra grendeutvalget 12.10.2022, gjenopptatt for statusoppdatering: 

 



Vi har mottatt innspill fra innbyggere om at arbeider er begynt på B4 og B5. I vilkår nr. 
3 i vedtaket i kommunestyrets sak 53/2022 om egengodkjenning Detaljregulering for 
Ormåsen - B4 og B5, heter det at «Infrastrukturtiltak som lekeplasser og veier på B6 
og B7 skal godkjennes og ferdigstilles før byggestart på tomter innenfor B4 og B5.»  
 
Kan dere redegjøre for status og planer for rekkefølge og gjennomføring av vilkårnr. 
3? 
 
Svar: 
Kommunekontakt tar med spørsmålet tilbake til administrasjonen for innspill til svar til 
grendeutvalget. 

 
 

 
 

Saker til behandling: 
 

 

Sak 4/23 Forslag til veiledende oversikt over arbeid i Grendeutvalget 

 

Meldt inn av Mikkel: 

Vedlagt er lenke til Padlet med et forslag til oversikt over områdene Grendeutvalget dekker 

gjennom sitt arbeid. Hovedsakelig er oversikten basert på siste års arbeid som er gjort, 

pågående arbeid, og kommende arbeid. Det er fint om dere ser over, vurderer om dere er 

enige, og eventuelt legger til punkter (med annen farge så jeg lettere ser dem) om dere vil. 

 

Tanken er å bruke denne til å annonsere om årsmøte, konkret peke på hva vi trenger folk til i 

neste periode på årsmøtet, og å bruke som utgangspunkt for handlingsprogram, 

ansvarsfordeling og oversikt for grendeutvalget ved konstituering i neste periode. 

 

Forslag: 

- Grendeutvalget anvender veiledningen til praktiske formål i forbindelse med årsmøtet 

8. mars 2023, og til inspirasjon for kommende grendeutvalg. 

 

Forslag fra Einar: 

- Grendeutvalget anbefaler neste grendeutvalg å forsøke å ha en ny og en erfaren 

representant på hvert ansvarsområde. 

 

Forslag fra Tommy: 

- Grendeutvalget anbefaler neste grendeutvalg å anvende en samhandlingsplattform 

for å holde informasjon og kommunikasjon samlet, lett tilgjengelig og anvendelig. 

- Etablere en praktisk betalingsløsning for grendeutvalget, for å unngå at dette er 

bundet til den enkelte representant. 

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5/23 Gjennomføring av årsmøtet 8. mars 2023 

 

Meldt inn av Tommy: 



Gå gjennom alt som kreves i forbindelse med årsmøtet, og delegere oppgaver. 

 

Forslag: 

Innkalling og agenda må lages. 

Einar skriver årsmelding 

Mikkel skriver tekst som kan publiseres i sosiale medier, ev. plakat. 

Tommy tar ansvar for, og ev. delegerer, resterende oppgaver. 

Wenche ordner servering og regnskap. 

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 6/23 Mal/rutine for Skøytemoro og Julegrantenning 

 

Meldt inn av Mikkel: 

Ansvarlig for arrangementene Skøytemoro og Julegrantenning lager en kortfattet 

kjøreplan/huskeliste for gjennomføring av arrangementene, og definerer jobber som må 

gjøres. Ved neste arrangement kan arrangementsansvarlig delegere disse jobbene for 

forutsigbar og planlagt gjennomføring. Eksempelvis kan en jobb være å skaffe mat og drikke, 

en jobb å varme gløgg, servere gløgg, etc. 

 

 

Forslag: 

- Ansvarlig for kommende Skøytemoro og forrige julegrantenning lager forslag til 

kjøreplan og ansvarsfordeling, og legger dette frem på grendeutvalgsmøtet i april. 

 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7/23 Valg av representanter til møte om langsiktig plan for Ormåsen 

 

Se vedlagte mail. 

Det må velges to representanter til å stille på møtet. 

 

Forslag: 

- Mikkel Hveding Ersdal og Kristoffer Grinde stiller på møtet. 

- Vara: Einar Bråthen og Wenche Nordahl Karlsen 

 

Eventuelt 

 

- Tommy foreslår at grendeutvalget skaffer nye solide hockeymål og solide pingviner til 

bruk på skøytebanen. Einar foreslår å søke midler fra tilskuddsportalen til dette. 

 

Vedtak: 

Grendeutvalget kjøper nye solide hockeymål hvis de kan leveres før 

skøytemoroarrangementet 19. februar. Alternativt søker vi i tilskuddsportalen om 

midler til mål til neste sesong. 



 

Vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

Referent Mikkel Hveding Ersdal 

01.02.2023 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Tekst hentet fra padlet, omtalt i sak 4/23 

 

Veiledende oppgaveoversikt i Ormåsen grendeutvalg 

  
Vedtak: Grendeutvalget anvender veiledningen til praktiske formål i forbindelse med 
årsmøtet 8. mars 2023, og til inspirasjon for kommende grendeutvalg. 

  

Leder   

Koordinere saker til møtene 
og arbeid innad utvalget   

Håndtere ev. fordele 
henvendelser fra innbyggere   

Føre løpende 
kommunikasjon med 
kommunen   

Følge med på politiske saker 
som kan være aktuelle for 
grendeutvalget   

Sørge for nødvendige 
dokumenter iht. 
grendeutvalgserklæringen 

Eks.: 
Handlingsplan 
Årsrapport 
 
Gi info som kan postes av SoMe-ansvarlig. 

 
 

Økonomi   

Føre regnskap   

Melde inn det som er 
nødvendig til 
Brønnøysundsregisteret   

Føre betalinger og ev. 
overføringer av bidrag 

Eks. årlig betaling til lysløypekomiteen, utlegg ifb. 
arrangement, støtte til grupper som har søkt og fått 
innvilget. 

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

  



Møtesekretær   

Eks. Møteinnkalling   

Eks. Møteprotokoll   

Eks. Møteinnkalling og -
protokoll til nettsiden webflow 

  

Presse/SoMe   

Publisere aktuelle 
promoteringssaker på 
nettside og i sosiale medier   

Lage/bidra til eventuelle 
mediesaker Eks. om vi ønsker å få en kronikk i avisa e.l. 

Om mulig: holde et øye med 
hva som skjer i media, som 
grendeutvalget bør få med 
seg   

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

Kommuneplan + langsiktige planer 

Fremme grendeutvalgets 
interesser i det 
administrative og politiske 
arbeidet med 
kommuneplanen   

Fremme grendeutvalgets 
interesser i arbeidet med 
Langtidsplan for Ormåsen 

Eks. delta som representanter fra grendeutvalget i 
kommunens ressursgruppe for denne planen. De skal ha 
jevnlige møter. 

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

Prosjektdeltakelse: Inkluderende Ormåsen 

Delta i pilotprosjektets arbeid   

Ta opp viktige kommende 
avgjørelser med 
grendeutvalget   

Være mottakelig for innspill 
fra grendeutvalget   

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

Arrangementer 

Julegrantenning   

Skøytemoro   

17-mai: heiaropkonkurranse   



Håndtere henvendelser om 
arrangementer/støtte til 
arrangementer/ o.l. 

Følge rutine for håndtering av slike søknader. 
Er det noe unormalt kan det bringes til grendeutvalget. 
 
Eks. henvendelse om barnas marked 

Holde kontakt med Rema 
1000 ved behov   

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

Trafikk og trafikksikkerhet 

Foreslå hva vi bør mene noe 
om, foreslå hva vi bør mene, 
og ev. foreslå hvordan vi kan 
spille det inn for kommunen   

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

Park/idrett/bygg (eks. bålhytter) 

Vedlikehold av bålhytter Eks. befare for å se hva som bør gjøres, og deretter samle 
noen handy og frivillige folk på Ormåsen som kan bidra til 
noen godt planlagte vedlikeholdsøkter. 

Være representant i 
lysløypekomiteen 

Delta på møter, viderebringe informasjon begge veier. 
presentere aktuelle saker som grendeutvalget må avgjøre, 
og spille tilbake til lysløypekomiteen. 

Være kontaktperson for 
aktuelle idrettslag   

Orientere grendeutvalget om 
status   

  

Oppvekst 

Håndtere saker og temaer 
som kommer på dette 
området 

Kan bli aktuelt siden befolkningen vokser, og befolkningen 
får forventninger til skole og barnehagedekning. 

Foreslå hva vi bør mene i ev. 
større saker   

Orientere grendeutvalget om 
status   

 


