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Gjøvik kommune avgir med dette sin høringsuttalelse på, NOU 2020:16
Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle:

Målsettingen bak utvalgets forslag til tiltak er å gi barn og unge i utsatte
byområder like muligheter. Gjøvik er ikke blant de byene utvalget har hatt
som utgangspunkt for sitt arbeid. Men Gjøvik vil likevel benytte anledningen
til å avgi en høringsuttalelse da mange av problemstillingene som bli belyst i
NOUen er relevante for vår kommune. I den årlige folkehelseprofilen for
kommunen fremkommer det tydelig at også gjøvik har utfordringer som kan
relateres til de problemstillingene som drøftes av utvalget og de forlagene til
tiltak som lanseres vil ha betydning også for Gjøvik.

Gjøvik kommune er opptatt av at for å lykkes medet godt forebyggende
arbeid med sikte på å motarbeide opphopning av levekårsutfordringer,
segregering og utenforskap er det avgjørende at kommunene har mulighet
til å tilpasse innsatsen og tiltakene etter lokale forhold. Det er også
avgjørende for kommunene at aktuelle tiltak som staten pålegger
kommunene er finansiert på en slik måte at det ikke skaper konflikt med de
andre lovpålagte tjenestene kommunene skal gi, også til innbyggerne som
denne NOUen omhandler.

Gjøvik kommune vil benytte anledningen til å påpeke at særlig overfor barn
og unge er ressurser til et godt allment forebyggende arbeid i kombinasjon
med en skole som evner å se den enkelte og tilpasse undervisningen med
mestring, læring og gjennomføring for alle det viktigste for å bidra til sosial
utjevning.



Et arbeid å gå til gir ikke bare inntekt å leve av, det er også viktig for å få
sosiale relasjoner og tilhørighet i samfunnet. Gode bomuligheter i trygge og
gode nabolag og inkluderende fritidstilbud er avgjørende for å lykkes med
inkludering av alle innbyggere. Å sette kommuner i bedre stand til å gi
mennesker innpass på disse arenaene gjennom tilpasninger i lovverk og
oppgavefordeling er av de overordnende tiltakene Gjøvik kommune gir sin
tilslutning til.

Av enkelttiltakene som foreslås i utvalgets fremlagte rapport vil Gjøvik
kommune kommentere og utdype følgende:

Avvikle kontantstøtten helt eller omgjøre den til ventestøtte.

Utrede samordning av moderasjonsordninger i barnehage og SFO,
med mål om at ingen skal betale mer enn en viss andel av inntekten til
barnehage og SFO uavhengig av hvor mange barn den enkelte familie
har.

Innføre et tilbud om et ekstra skoleår etter grunnskolen.

For å styrke mulighetene for arbeid er en kombinasjon av lokalt
tilpassede arbeidsmarkedstiltak og lokalt tilpasset tilbud i
voksenopplæring viktig. Samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av
kommunal og statlig linje må styrkes.

Et godt forebyggende arbeid for barn og unge innebærer å styrke
tilbudet til disse med fritidsaktiviteter, både organiserte og
uorganiserte og gode møteplasser med lavterskeltilbud.

Kommunen gis mulighet til å stille krav om boligens disposisjonsform i
arealplaner slik at kommunene gjennom arealplanleggingen kan bidra
til en større blanding av boligformer i de ulike boligområdene.

Kvalitetssjekk av utleieforhold med husleiestøtte for å sikre at
mottakere av offentlig husleiestøtte bor i boliger med god bokvalitet.

At bomiljøtilskuddet opprettes som en separat statlig tilskuddsordning
uavhengig av områdesatsinger for å sikre at også andre områder som
har behov for slikt tilskudd som skal motvirke en negativ utvikling av
sosiale og fysiske forhold kan søke og motta likt tilskudd.

Bedre tilgang til og åpenhet om levekårsdata og indikatorer på
områdenivå slik at kommunene får bedre beslutningsgrunnlag. Gjøvik
kommune vil også understreke betydningen av at kunnskapen om
effektene av ulike iverkesatte tiltak på dette området økes.

Forslaget om at inntektssystemutvalget skal utrede kompensasjon for
høyere utgifter i levekårsutsatte områder forutsetter at kunnskaps- og
datagrunnlaget er presise og objektivt målbare.



Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


