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Sak 04/20  Trafikksikkerhetstiltak 2020 
 

Saken avsluttes, og det opprettes ny sak 24/22 som følger trafikksikkerhetsplanen for 2022-
2025. 

 

Sak 10/20 Utbygging av B4 og deler av B5 
 
Det ble levert et høringssvar i saken i hui og hast på vårparten. Det er fortsatt en utfordring 
med informasjonsflyt mellom kommunen og grendeutvalget, slik at høringen og fristen ikke 
ble bekjentgjort for oss i tide. 
 
Kommunen har egengodkjent reguleringsplanen. Grendeutvalget har påpekt utfordringer 
med barnehagekapasitet, og stilt spørsmål ved midlertidigheten i modulbyggprosjektet.  
 
Som et resultat av oppføring av modulbygg er også parkeringskapasiteten ved skolen 
redusert. Parkeringskapasiteten er under press store deler av døgnet, og benyttes i 
sammenheng med flere aktiviteter. Grendeutvalget har påpekt alvorligheten i 
problemstillingen. 
 
Grendeutvalget har ved flere anledninger påpekt at kommunens prognoser for vekst ikke er i 
nærheten av å være tilpasset den demografien som Ormåsen har hatt i en årrekke. 
Prognosene har i disse årene vært basert på statistiske tall for kommunen som helhet, og 
dette skaper store utfordringer for tjenestekvaliteten og grunnlaget for utbyggingsplaner på 
Ormåsen 
 
Parkeringsplasser har ikke blitt kompensert for. 
 
Saken følges videre. 
 

Sak 15/20  Skatepark / Pump Track 
 

I forbindelse med pump track-prosjektet har det vært gjennomført møter mellom de 

forskjellige interessegruppene på Ormåsen. Helhetsaspektet vi har etterlyst har fått 

prosjektnavnet Ormåsen Aktivitetspark, og omhandler alle interessegruppene. Pump track er 

en del av dette. 

 

Magnus er kontaktperson for prosjektet. 

 

Saken følges videre i neste periode. 

 

Sak 05/21  Eventuelt mai 
 

Saksnummeret ble benyttet til å diskutere detaljer rundt 17. mai. Avsluttes. 
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Sak 11/21  Hurraropkonkurranse på barneskolen 
 
Hurraropkonkurransen ble gjennomført ved at tre «dommere» fra grendeutvalget besøkte 
skolen klassevis grunnet kohortinndeling, og tredje trinn ble kåret som vinnere av 
konkurransen.  
 
På sedvanlig vis spanderte grendeutvalget pizza på vinnertrinnet, og delte ut ispinner til hele 
skolen og barnehagen som et gladtiltak i pandemitiden. 
 
Saken avsluttes. 
 

Sak 12/21  Hundepark 
 

Prosjektet har gått litt frem og tilbake mellom grendeutvalg og avdelinger i kommunen, men 
følges videre i neste periode. 
 

Sak 02/22 Lysløypa – status og oppfølging 
 
I forbindelse med utbedring av lysløypa ble det i 2020 forskuddsbetalt 30.000.- for 
utbedringsarbeidet i lysløypa. Utbedringene er visstnok ikke gjennomført, og saken må 
følges opp. 
 
Grendeutvalget har hatt utfordring med å skaffe skiinteresserte styremedlemmer, og har 
dermed vært uten kontaktperson til lysløypekomitéen. Leder har hatt noe dialog med 
komitéen, men OG må etablere dedikert kontaktperson. Mikkel har sagt seg villig til å se på 
saken. 
 
Følges videre i sak 23/22. 

 

Sak 03/22  Profilering av Ormåsen Grendeutvalg (web/SoMe/poster) 
 

Vi vedtok utskifting av webløsningen i februar. Det er viktig at vi nå benytter plattformen, og 
at vi har minst en aktiv webredaktør. 
 
Caroline og Mikkel jobber videre med deling og fordeling. 

 
Plakatholderen på Rema oppdateres med relevant informasjon. 
 
Saken følges videre i neste periode. 
 

Sak 04/22  Frivillighetens år 
 

2022 er «frivillighetens år». Det er lagt en del penger i potten fra offentlig hold for å markere 
dette. Tommy har vært i kontakt med representant i Skaurock AS for å lodde stemning for ny 
festival. Arbeidet fortsetter. 
 
For nye prosjekter er det søknadsfrist for midler i oktober. Det haster litt å etablere idéer, da 
disse prosessene ofte tar litt tid. 
 

Sak 05/22  Skøytemoro 2022 
 
Rask evaluering 
Wenche utarbeider huskeliste for neste års arrangement. 
 
Sak avsluttet 
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Sak 09/22 Gjennomgang av referat og dokumenter fra årsmøtet  
 

Vi gikk gjennom dokumentene fra årsmøtet, med mål om godkjenning og signering. 
Årsmøteprotokollen er grunnlag for endringsmelding i BRREG. 
 
Årsmøteprotokollen signert 
 
Harald/Magnus har gått gjennom regnskapet. Wenche utarbeidet revisjonsrapport som ble 
signert av Harald og Magnus. 
 
Sak avsluttet. 
 

Sak 10/22 Konstituering OG 2022-23 
 

3 nye styremedlemmer ble valgt inn på årsmøtet. Vi går opp rollefordelingene, og bruker litt 
tid på å bli kjent. 
 
Basert på tidligere erfaringer vil det kunne være begrenset med tilgang på nye kandidater 
uten aktiv rekruttering. Den enkelte oppfordres til å drive rekrutteringsarbeid, og ha for øye at 
vi trenger en engasjert skigåer som kan holde i trådene rundt lysløypa. 
 
Leder: Tommy Karlsen 
Nestleder: Magnus Tandberg 
Kasserer: Wenche 
Webansvarlig: Caroline 
Webass: Mikkel 
 
Sak avsluttet. 
 

Sak 11/22 Pilotprosjekt mot utenforskap – Ormåsen er pilotgrend 
 
Ormåsen grendeutvalg søkte sammen med Ormåsen skole om deltakelse i prosjektet. 
 
Veien defineres mens man går. Prosjektet er bestilt åpent, nettopp for å kunne definere både 
utfordringene og løsningene. 
 
Det ble avholdt workshop 3. mai i gymsalen. Intern rapportering av innhold og utfall. 
 
Workshop ble gjennomført med godt engasjement. Prosjektets mandat oppleves muligens 
som noe uklart, og/eller misforstås eller tolkes i mange forskjellige retninger. Referat fra 
møtet vil muligens adressere dette.  
 

Christer går ut som deltaker i styringsgruppa. Else Berit redegjør for kommunens fremdrift i 
prosjektet. 
 
Prosjektet drives frem etter vedtak i kommunestyret. Wenche tar seg av posisjonen i 
styringsgruppa, Caroline går inn i prosjektgruppa. 
 
Saken avsluttes, og følges videre i sak 22/22 

 

Sak 12/22  Forslag om sosial møteplass utenfor butikken 
 
I forbindelse med utenforskapsmøtet kom det forslag om å opprette et sosialt samlingspunkt 
på utearealene til butikken.  
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Det ble vedtatt å støtte oppsett av et samlingspunkt, og involvere bygdas ungdom i bygging 
av bord og benker. 
 
Kjøpmann Rolf Henden er positiv til tiltaket. 
 
Saken følges videre i neste periode. 
 

Sak 13/22 Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 
 
Grendeutvalget har tidligere utarbeidet en tiltaksplan som ble oversendt kommunen. Denne 
bør oppdateres og redistribueres nå som Ormåsen har fått en rekke nye veier og 
konfliktpunkter langs disse. 
 
OG tar en ny befaring og oppdaterer tiltaksplan. Vi lager også Facebook-post med 
påminnelse om klipping av hekk. Siden Caroline først lager plakat med handlingsplan, lages 
også plakat med henstilling til å klippe hekker nær veien. 
 
Saken avsluttes, og følges videre i sak 24/22. 
 

Sak 14/22  Forespørsel om innspill til informasjonsoverføring, fra  

grendeutvalgskoordinator Line Therese Løken 
 

Grendeutvalgskoordinator ber grendeutvalget om innspill til problemstillingen: hvordan  
overføre relevant informasjon fra kommunen til grendeutvalget bedre enn det gjøres i dag. 
 
1. 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. 
 
2. Mikkel forsøker å gå gjennom saker som skal til behandling når kommunens  
møtedokumenter publiseres på hjemmesidene, og ser etter relevante saker for Ormåsen  
grendeutvalg. 
 
3. Grendeutvalget lage bruker på kommunens nettsted «Sammen skaper vi», og sørger for  
å ha bruker når nytt brukergrensesnitt er publisert. 
 
4. Grendeutvalget bør involveres i utformingen av kommunens kommende langtidsplan for  
Ormåsen. 
 
5. Kommunekontakt Else Berit Kyte undersøker om det skal lages en videre plan for  
Ormåsen enn kun gjeldende for innovasjon, og melder tilbake. 
 
Saken følges videre i neste periode. 
 

Sak 15/22  Trafikksikkerhetsinnspill til kommunen 
 

Det skal utformes innspill til kommunen. 
 
Sak avsluttet, se 24/22. 

 

Sak 16/22  Grendeutvalget foretar trafikksikkerhetsbefaring 
 
Dato for trafikksikkerhetsbefaring satt til 22. sept. Kl. 17:00.  
 
Avsluttet. Se forøvrig sak 24/22. 
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Sak 17/22  Søke om midler fra Gjensidigestiftelsen for tiltak i pilotprosjektet  

Inkluderende Ormåsen 
 

Grendeutvalget ved Caroline Hunter søker om midler fra Gjensidigestiftelsen  
for å realisere tiltakene i pilotprosjektet Inkluderende Ormåsen 
 
Saken følges inn i neste periode, i sak 29/22. Sak 17/22 avsluttes. 
 

Sak X9/22  Besøk av grendeutvalgskoordinator, orienteringssak 
 

- Grendeutvalgskoordinator Line Therese Løken introduserer seg selv, og informerer om  
at hun og grendeutvalgets kommunekontakt må ha tilsendt grendeutvalgets  
møteinnkallinger og møtereferater løpende. 
 
- Grendeutvalgskoordinator Line Therese Løken informerer om temaet «Ønske om  
forbedret kommunikasjonsflyt mellom kommunen og grendeutvalget», i tråd med  
tidligere mailutveksling med leder for Grendeutvalget Tommy Karlsen. Videre informerer  
hun om potensielle forbedringsmuligheter ved kommende anskaffelse av ny hjemmeside  
for kommunen. Hun nevner hashtagfunksjon for å lettere kunne skille ut relevant  
informasjon for Ormåsen Grendeutvalg, og ber om nye innspill fra grendeutvalget. 
 
- Grendeutvalget informerer kommunekontakt Else Berit Kyte om bekymring for  
trafikksikkerheten på Ormåsen, og melder at grendeutvalget vil sende inn et skriftlig  
innspill til kommunen om dette. 
 
- Magnus Tandberg melder kommunekontakt Else Berit Kyte om manglende  
tilbakemelding fra kommunen på innsendt melding om gjerde plassert over turvei, og ber  
om at henvendelsen følges opp. 
 

Sak X10/22  Ordførerbesøk, orienteringssak 
 

Ordfører Knut Kvale besøker grendeutvalgets møte. 
 
Forhåndsinnsendte spørsmål stilt ordføreren og kommunekontakt: 
 
1. 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 vilkår nr.  
3? 
 
2. På hvilken måte planlegges det at Ormåsen grendeutvalg inkluderes i utviklingen av  
den kommende langsiktige områdeplanen for Ormåsen? 
Ordførers muntlige, og senere innsendte svar: 
 
• Klage på saken er oversendt Statsforvalteren klagebehandling 
 
• Utbygger skal bidra med den summen som ble oppgitt ved egengodkjenningen av planen,  
som bidrag til fremtidig g/s-vei. 
 
• Utbygger skal bidra med en sum til uteklasserom- dialogen med skole og barnehage har så  
vidt startet – de ønsker å dele prosjektet i to – et tilbud til skolen og et til barnehagen 
• Det er avsatt kr 100 000,- på kommunens budsjett til en utredning av g/s-vei mellom  
Ormåsen og bygda dette arbeidet er igangsatt og vil foreligge i løpet av dette året. 
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• Planavdelingen har startet arbeidet med en overordna plan, denne skal ferdigstilles høsten  
2023. Planen skal involvere både GU/innbyggere og grunneierne. Info til GU kommer i  
november. 
 
På egen risiko starter utbygger med: 
 
• Utbygger vil nå i høst legge om lysløype-traséen og tilrettelegge for kulvert 
 
• Kulverten ferdigstilles medio mai 2023 
 
• Boligbygging starter høsten 2023 – da skal leikeplassene og veiene på B6 og B7 være  
Ferdigstilte 
 
• Vollen mellom boligområdet og friarealene etableres i forbindelse med oppstarten av  
byggingen på dette området – det skal skje i dialog med barnehagen 
Referat av videre samtale med ordfører: 
 
1. Kortere ytringer: 
Magnus viser mulig plassering av sykkelbane forbi Holtetunet, som Eikerkvikk kommer til å  
spille inn for kommunen. Samt parkering. 
 
Einar spiller inn ønske om å legge bekken med tungmetaller i rør. Ordfører viser til rapport  
fra Miljødirektoratet som viser at dette ikke er nødvendig. Einar spiller inn at det kan legge  
fyllmasse over deler av bekken og utgjøre en parkeringsplass. 
 
2. Samtaletema: kapasitet i skole og barnehage, dagens antall barn, og estimert  
antall barn i årene fremover 
 
Einar påpeker at kommunens tidligere prognoser om antall barn på byggefeltene B6 og B7 er  
lavere enn realiteten, og at tallgrunnlaget derfor ikke er passende. Dette må kommunen ta til  
etterretning når det nå bygges på B4 og B5, spesielt med tanke på kommende nødvendig  
kapasitet i Ormåsen barnehage og på Ormåsen skole. 
Magnus legger til at det er rask befolkningsvekst, nye felt har fortetningsfelt, og det er mange  
barn i vente. Utbyggingstakten står ikke i stil med kapasiteten på infrastrukturen (vei, skole,  
barnehage). 
 
Else Berit sier kommunen på nåværende tidspunkt forventer at antallet barn på Ormåsen  
faller om noen år. 
 
Else Berit sier kommunen på nåværende tidspunkt forventer at antallet barn på Ormåsen  
faller om noen år. Tommy påpeker at andelen barn har økt proporsjonalt med tilflyttingen  
siden hvert fall 2016. Kommunen refererer til at det kommer mange barn nå og litt tid  
fremover, men at det dermed vil synke. Tommy påpeker at dette argumentet har vært brukt  
tidligere, men at de anslåtte toppene stadig forskyves. fremover i tid. I mellomtiden fortsetter  
veksten å øke raskere enn prognosene tar høyde for, og det er ingen åpenbare indikatorer  
på at dette vil snu. Modulbygg til skolen er satt opp, og skal stå midlertidig for å imøtekomme  
den midlertidige økningen barn. Tommy påpeker at midlertidigheten må gå over i  
permanente løsninger dersom veksten viser seg å være konsistent frem mot 2027, når den  
midlertidige løsningen går ut på tid. 
 
Einar sier at søkertallene for barnehagen er misvisende fordi familier søker andre  
barnehager som førstevalg, fordi de frykter at de ikke får plass på Ormåsen hvis det står som  
førstevalg, og dermed vil ende med barn i barnehagen på tredjevalget, som kan være et  
ubeleilig for barnefamilien. 
 
Else Berit sier hun tar med seg innspillene om tallgrunnlag, og at vi kan møtes og sammen  
se på utregningsmetodene. 
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Tommy og Else Berit påpeker at de er enige om at utfordringen med skolen er at  
modulbyggene skal bort om 5 år. 
 
En utfordring for kommunen er at Eiker O-lag eier en endedel av skolen som kunne vært  
sted for skoleutbygging. 
 

Sak 18/22  Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen 
 

Sak ble først utsatt, og deretter erstattet med sak 22/22. 

 

Sak 19/22  Status for Ormåsen grendeutvalgs tilknytning til lysløypa og  

lysløypekomiteen 
 
Mikkel Hveding Ersdal velges som Ormåsen grendeutvalgs representant i  
Lysløypekomiteen. 
 
Sak avsluttet, deretter erstattet med sak 23/22. 
 

Sak 20/22  Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 
 
Sak ble først utsatt, og deretter erstattet med sak 24/22. 
 

Sak 21/22  Julegrantenning 
 
Sak ble først utsatt, og deretter erstattet med sak 25/22. 
 

Sak 22/22  Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen 
 
Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen og veien videre.  
 
Ungdomssklubben trenger frivillige og ønsker at Grendeutvalget kan høre med befolkningen 
på Ormåsen. Eventuell juniorklubb 5-7 klasse krever også frivillige. 
 
Saken følges videre i ny periode. 
 

Sak 23/22  Status for Ormåsen grendeutvalgs tilknytning til lysløypa og  

Lysløypekomiteen 
 

Grendeutvalget erfarer at sum på 30 000,- var avtalt pris for å grave ned dreneringsrørene.  
 
Lysløypekomiteen bør se på muligheten til å sørge for forsikring om at lysløype på Ormåsen 
forblir et tilbud. Enten som lysløype der den ligger i dag, eller at det opparbeides en 
tilsvarende lysløype som et like godt alternativ i nærheten dersom kommunen gjennomfører 
utbygging av b8, b9 og b10.  
 
Saken følges inn i ny periode 
 
 

Sak 24/22  Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 
 

Grendeutvalget har tidligere utarbeidet en tiltaksplan som ble oversendt kommunen. Denne 
bør oppdateres og redistribueres nå som Ormåsen har fått en rekke nye veier og 
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konfliktpunkter langs disse. Det kommer nytt fotgjengerfelt over Ormåsenveien til fortauet i 
Bokfinkveien.  
 
Tiltaksplanen trenger innspill om de nyere feltene b6 og b7.  
 
Grendeutvalget vil gjennomføre trafikksikkerhetsbefaring på b6 og b7, med mål om å melde 
inn mangler til kommunen. 
 
Arbeidet er påbegynt, og befaring på punktene nord for skolen er gjennomgått og oppdatert 
etter de utbedringene som er gjort. Resterende bør gjennomgås etter at snøen er borte. 
 
Saken følges inn i ny periode. 
 

Sak 25/22  Julegrantenning 
 

1. Grendeutvalget ber Ormåsen barnehage om å velge ut et juletre på ca. 5-6,5m, og  
spør kommunen om å hogge og frakte det til kom utenfor Ormåsen skole. 
2. Dato for julegrantenning settes til 27.11.2022 
3. Antall godteposer og mengde gløgg og saft økes fra i fjor. 
4. Grendeutvalget utnevner en arrangementskomité, og foreslår Lisa som komiteleder. 
5. Arrangementskomiteen tar spør bokbamsen om deltakelse på lik linje som i 2021. 
 
Julegrantenning ble gjennomført etter samme mønster og metode som tidligere. Grunnet 
mye nedbør fikk vi ikke hentet ut treet som barnehagen hadde plukket ut. Med unntak av et 
litt uheldig skalert juletre var arrangementet en suksess. 
 
 

Sak 26/22  Møte i forkant av folkemøte i regi av Partum 
 
Tommy informerer om folkemøte 3. november. 
Grendeutvalget diskuterer tanker og holdninger i forbindelse med folkemøtet. 
 
Folkemøtet ble avholdt, men Ormåsen grendeutvalg var det eneste grendeutvalget som 
fulgte opp Partums initiativ om tidligere involvering i langsiktige planer. 
 

Sak 27/22  Strategi for utvidelse av kapasitet på infrastruktur på Ormåsen 
 
1. Forslag til kortsiktig og langsiktig plan for fremgangsmåte 
2. Samtale rundt bordet om temaet 
 
Grendeutvalget tar strategien opp til jevnlig evaluering. 
 

 

Sak 28/22  Sammenlikne tallgrunnlag for befolkningsberegning på Ormåsen 
 
Ormåsen grendeutvalg forbereder oversikt over barn i alder 0-5 år og 6-12 år basert på  
befolkningsrapportene gitt av Øvre Eiker kommune for å sammenlikne med tallene fra  
kommunekontakten. 
 
Datagrunnlaget for befolkningsdataene gitt av kommunen er hentet fra anonymiserte data i  
folkeregisteret, og deretter sammenstilt og presentert av Norkart AS. 
 
Behandling: 
 
Else Berit Kyte viser analyseresultatene for befolkningsfremskriving fra Framsikt, som  
kommunen bruker, og anbefaler grendeutvalget å engasjere seg i utformingen av den  
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kommende langsiktige planen for Ormåsen. I Framsikt faller Ormåsen inn under kategorien  
Hokksund vest, sammen med andre lokasjoner. Det er uklart om dette får konsekvenser for  
administrasjonens og de folkevalgtes oppfatning av nødvendigheter på Ormåsen med tanke  
på at befolkningsrapportene viser høyere tall på Ormåsen enn snittet for kommunen. 
 
Grendeutvalget oppfordrer til å sette Ormåsens særskilte demografi i sammenheng med  
utbyggingstakt, og tillegge dette vesentlig vekt i de vurderingene som gjøres for fremtiden. 
 
Grendeutvalget anser seg som orientert. 
 
Saken følges opp videre i neste periode. 
 

Sak 29/22  Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen 
 
Meldt inn av Caroline Hunter: 
Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen og veien videre. Ungdomsklubben trenger  
frivillige og ønsker at Grendeutvalget kan høre med befolkningen på Ormåsen. Blitt tatt om  
ønskelig juniorklubb 5-7 klasse, igjen trenger frivillige. 
 
Innspill til kommunekontakten: 
Grendeutvalgets representanter kommenterer at siste møte ble holdt i en kirke, og at de  
fremmøtte i hovedsak er kvinner. Lokasjonen er potensielt ekskluderende, og oppmøtet viser  
at de som allerede er engasjerte og sosiale er de som deltar. 
 
Saken følges videre i neste  
 
 

Sak 30/22  Evaluering julegrantenning 2022 
 
Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger på arrangementet i  
helhet. 
 
Oppsummering: 
- Tommy foreslår at grendeutvalget setter opp et oppdatert årshjul, og Lisa melder at  
sponsorer trenger forespørsel med to måneders varsel. 
- Vi synes juletreet var litt for lite. 
- Grendeutvalget lurer på om det bør kjøpes inn en egnet kjele med varmeelement til å  
varme store mengder gløgg. 
- Det kan vurderes om vi skal ha mer varm saft og kaffe ved neste arrangement. 
- Vi bør avtale med barnehagen at vi henter nøkkel innen fredag samme uke som  
arrangementet holdes. 
- Bruk av telt fungerte veldig bra. 
- Bør vurdere å lage en oppgaveliste der medlemmer kan melde seg til ansvar for  
spesifikke oppgaver, samt at ett medlem har overordnet ansvar. 
- Bør forhøre oss med smarbeidsutvalget i Ormåsen barnehage om å samarbeide om  
gjennomføring av arrangementet 
- Bør be kommunen om å kaste julebelysningen samtidig som de fjerner juletreet,  
siden det er reparert mange ganger og bør erstattes til neste år. 
 

Sak 31/22  Planlegging av skøytedag 
 
Dato for skøytedag: søndag 19. februar, oppstart kl. 12:00 
Grendeutvalget detaljplanlegger arrangementet i januarmøtet. 
 

Sak 32/22  Forberedelser til årsmøtet 2023 
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Dato for årsmøtet 2023 settes til 8. mars kl. 19:00 
 
Det oppfordres til at medlemmene markedsfører dette for bekjente, og at  
rekrutteringsarbeidet påbegynnes snarest. 
 
Saken avsluttes, og erstattes med sak 1/23 
 

Sak 33/22  Tildeling av midler til avgangsklasser fra Ormåsen skole mot søknad 
 
Videreføring av diskusjon om tildeling av midler for avgangsklasser i forbindelse med  
avslutningsmarkering. 
 
Enstemmig fattet vedtak: 
- I søknaden må klassen(e), fra Ormåsen barneskole, fremlegge budsjett og bevise at  
de trenger opptil 5000,- 
- Klassen må i etterkant bevise summen med kvittering, og får summen refundert. 
 

Sak 34/22  Vurdering av organisering av listetoppdebatt på Ormåsen 
 
Grendeutvalget vurderer sak om å invitere til listetoppdebatt på Ormåsen om temaer som 
angår Ormåsen.  
 
Saken bringes videre inn i neste periode. 
 
 

Sak 01/23  Årsmøtet 
 
Grendeutvalget søker å nå folk som er aktuelle for å være med i grendeutvalget. 
 
Sak avsluttes og erstattes med 05/23. 
 

Sak 02/23  Skøytemoro 
 
«Skøytemoro» ble arrangert søndag 19. februar 2023. En omtrentlig opptelling tilsa ca 120-
130 mennesker innom skøytebanen i løpet av arrangementet. Det ble arrangert skifestival på 
samme tid, og det er å forvente at dette påvirket antall oppmøtte. Samtidig ble det et fint 
alternativ for alle som ikke har ski som hovedinteresse. 
 

Sak 03/23  Henvendelse om Barnas marked 
 
Grendeutvalget delegerer ansvaret til en styringsgruppe, som samler en prosjektgruppe til å  
gjennomføre arrangementet, etter at snøen er borte. Grendeutvalget kan bidra med  
tilrettelegging og eventuell bevertning. 
 
Saken bringes videre inn i neste periode. 
 

Sak 04/23  Forslag til veiledende oversikt over arbeid i Grendeutvalget 
 
Det er opprettet en «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.  
 
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. 
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Grendeutvalget anvender veiledningen til praktiske formål i forbindelse med årsmøtet 
8. mars 2023, og til inspirasjon for kommende grendeutvalg. 
 
Grendeutvalget anbefaler neste grendeutvalg å forsøke å ha en ny og en erfaren  
representant på hvert ansvarsområde. 
 
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 utlegg for den enkelte representant. 
 
Padlet og prosjektstyringsmodell videreføres inn i neste perioode. 
 

Sak 05/23  Gjennomføring av årsmøtet 8. mars 2023 
 
Gå gjennom alt som kreves i forbindelse med årsmøtet, og oppgaver delegeres 
 

Sak 06/23  Mal/rutine for Skøytemoro og Julegrantenning 
 
Ansvarlig for kommende Skøytemoro og forrige julegrantenning lager forslag til  
kjøreplan og ansvarsfordeling, og legger dette frem på grendeutvalgsmøtet i april. 
 

Sak 07/23  Valg av representanter til møte om langsiktig plan for Ormåsen 
 
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 
 

Sak 08/23  Nye hockeymål til skøytebanen 
 
Grendeutvalget skaffer nye solide hockeymål. Det skal søkes gjennom tilskuddsportalen om  
midler til mål til neste sesong. 
 


