OPPDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Behandlet av

Formannskapet
Møtet ble kunngjort på kommunens hjemmeside
Møtested:

Møtedato:

Klokkeslett:

Kommunestyresalen, rådhuset
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09:00 - 09:50

Antall fremmøtte

7

Forfall meldt fra følgende:

Varamedlemmer som møtte:

Ingen

Diverse merknader

Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen, rådgiver oppvekst Dordi Aalbu, økonomisjef Elin J. Dolmseth og
sekretær Åshild Ødegård
Div.info / godkjenning

Protokoll fra møte 15.03.22 ble godkjent.
Underskrifter

Til behandling foreligger
Saksnr

Sakstittel
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Bosetting av flyktninger 2022 - anmodning om økt bosetting

Geir Arild Espnes
ordfører

Lukket

U.off i hht
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Saksprotokoll i Formannskapet - 24.03.2022

Behandling
Tilleggsforslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg:
Formannskapet ber kommunedirektøren og ordfører kommunisere til IMDI og regjeringen at behovet
for avklaring av «hurtigspor» må avklares raskt.
Trolig kommer det flyktninger til Oppdal med kompetanse som de ønsker å bruke, kompetanse som vi
også kan stå å mangle. Å bruke denne kompetansen blir viktig, for Oppdal kommune, men kanskje
også for hver enkelt som får mulighet for å bidra.
Flytningene som kommer til Oppdal skal få tilbud om kultur, fritidsaktiviteter, treningsmuligheter,
kulturskole og deltagelse i aktiviteter. Oppdal kommune vil at alle skal ha tilbud om å gjøre noe aktivt,
gjøre noen sammen med andre og gjøre noe meningsfullt.
Formannskapet ber kommunedirektøren sammen med frivilligheten, kulturkonsulent, idrettsråd og
andre aktuelle aktører legge frem en plan for tilbud og behov for eventuelt finansiering slik at et tilbud
kommer på plass.

Vedtak
Forslag fra Ingvill Dalseg ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilråding med vedtatt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Formannskapet vedtar å bosette totalt 140 flyktninger i 2022.
Formannskapet ber kommunedirektøren og ordfører kommunisere til IMDI og regjeringen at behovet
for avklaring av «hurtigspor» må avklares raskt.
Trolig kommer det flyktninger til Oppdal med kompetanse som de ønsker å bruke, kompetanse som vi
også kan stå å mangle. Å bruke denne kompetansen blir viktig, for Oppdal kommune, men kanskje
også for hver enkelt som får mulighet for å bidra.
Flytningene som kommer til Oppdal skal få tilbud om kultur, fritidsaktiviteter, treningsmuligheter,
kulturskole og deltagelse i aktiviteter. Oppdal kommune vil at alle skal ha tilbud om å gjøre noe aktivt,
gjøre noen sammen med andre og gjøre noe meningsfullt.
Formannskapet ber kommunedirektøren sammen med frivilligheten, kulturkonsulent, idrettsråd og
andre aktuelle aktører legge frem en plan for tilbud og behov for eventuelt finansiering slik at et tilbud
kommer på plass.

Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet vedtar å bosette totalt 140 flyktninger i 2022.

