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Grunngitt sporsmil til ordfsreren

I en reportasje i dagens utgave av GD (06.02.10) gar det fram at det er 84 barn i
Ringebu som lever under fattigdomsgrensen. Dette kan medfore at det er 84
barn som ikke fir v&re med pi samme aktiviteter som andre barn uten at det gir
ut over foreldrenes skonomi som er dirlig frafffi. Aktiviteter som disse bama
ikke f6r delta i kan v&re "skoleturer, skidager, skolemusikk, kulturskolen,
idrettslag o.1".
Kommunestyret kan etter min mening ikke sitte rolig 6 se pf, dette. Vi mfl derfor
foreta oss noe. Mitt sporsmil til ordforeren blir derfor folgende:
" Vil ordfsreren sette saken pA dagsorden slik at kommunestyret kan fi diskutert
den i sin fulle bredde."

Hans Soreng



Pi det irlige mote regionridet hadde med Fylkesmdrnen den 18 novernber 2009 tok ordforer
opp sporsmilet om "Fattige bam" da dette hadde filtt et visst fokus i media og iht rapport
Rsde Kors opererte med.
Toril Jevne i Fylkemannens Helse-og sosialavdeling signaliserte en skende registering.
Fylkemannen gir tilskudd til forebyggende arbeid for ibekjempe Barnefattigdom samt at det
p6landsbasis er satt inn420 nye stillinger til bamevern.

Far mstetmed fflkesmannen ble leder i NAV oppfordret til i komme med et notat om
situasjonen i Ringebu Kommune. Notat er datert 16.nove,nrber 2009. Essensen i notat giengs

" W har ikke iverksatt spesielle filtakfor d bekjempe barnefottigdommen i Ringebu, n en
tar hdnd om alle som ssker bistand For de somfyller vilkdrene, yter vi okonomisk
sosialhjelp etter statens veiledende satsen
Det er slett ikke alle komrnaner sorn gir stonad tilsvarend.e statens veiledende satser' men
har lagt seg lavere.
I v,frr vurdering av ssknader om skonomisk sosialhjelp blir da alltid en skjonnsvurdering
bla. iJht om det er barn inne i bildet
Fattigdom, eller behovfor bistand gdr ofte i arv. W har spesieltfokus p& ungdom og har
dedikert 1 fast veileder til d stdfor samarbeid med Wderegdend.e skole,"
NAV signaliserer at de vil gi dypere inn i materien dersom det skulle vere behov. De mener 6
gi en god bistand slik at ingen unger skal vere nsdt til 6 "sti pi sidelinja" i hverdagen. NAV
har selvsagt ikke "kontroll" pi andre enn de som ssker bistand.

Ringebv,23.02.2010.
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