Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Raudeberg skule, Raudeberg

Møtedato:

17.01.2012

Tidspunkt:

09:00 - 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 001/12 - 003/12

Medlemmer:
H - Jonny Almenning (Leder)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)
Forfall:
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 7

Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Tone Holvik.

Måløy 17.01.2012

Tone Holvik
Kommunalsjef

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/12

Godkjenning av møteprotokoll

002/12

Referatsaker

003/12

Planprogram Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024

Møtet i Oppvekst- og kulturutvalget ble avholdt på Raudeberg skule. Møtet startet med korsang av
elevene på Raudeberg skule. Deretter var det omvisning på skolen og orientering av rektor Rolf
Holme.
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at neste møte avholdes på Holvik skule og Holvik barnehage.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg
Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

17.01.2012
Arkivsaknr.:
12/46

Saksnummer

001/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

17.01.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
SP v/repr. Terje Kolseth kommenterte at han stod oppført som deltager på møtet 29.11.2011 i
utvalget. Kolseth møtte kun som tilhører, vara var innkalt. Terje Kolseth strykes fra møteboken for
møtet 29.11.2011 og administrasjonen sender ut ny møtebok. SP v/Terje Kolseth kommenterte og
at møteboken ble sent utsendt etter møtet. Administrasjonen og leder i utvalget vil for ettertiden
forsøke å unngå sen utsending av møtebok.

Votering
Rådmannnes innstilling enstemmig godkjent med endringer som kommentert i møtebehandling.
OK-001/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som utsendt men med stryking av SP v/Terje Kolseth som deltager.
Møteprotokoll fra møte 29.11.2011 er utsendt tidligere.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg
Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Saksnummer

17.01.2012
Arkivsaknr.:
12/45

002/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

17.01.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om utsendte referatsaker.
Når det gjelder referatsak nr. 5 ”Ad søknad om tilskot til Måløyraidsenter” ønsket oppvekst- og
kulturutvalget at når det kommer svar fra departementet på stiftinga sin søknad, at stiftinga
”Måløyraidsenteret” inviteres til å komme med en orientering i utvalget.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-002/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Kommunesektorens
interesse- og
arbeidsgiverorganisas
jon

1

11/12489

I

04.11.2011

2

11/12430

I

02.11.2011

3

11/12775

I

11.11.2011

4

11/13640

I

28.11.2011

Tittel

Høring om nasjonal
bestemmelse om lærertetthet
i grunnskolen mm - frist
03.01.2012
Viktig brev om presiseringer
Det kongelige
fra Kunnskapsdepartementet
kunnskapsdeparteme
om driftstilskudd til private
nt
barnehager
Utdanningsdirektorat Voksne har rett til opplæring
et
i grunnleggende ferdigheter
Det kongelige
Statstilskudd for 2011 kulturdepartement
tilskuddsbrev

5

12/136

I

03.01.2012

6

11/13974

I

12.12.2011

7

11/14214

I

09.12.2011

8

11/14437

I

19.12.2011

9

11/14458

I

21.12.2011

10

11/14249

I

19.12.2011

Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Kulturavdelinga
likestillings- og
inkluderingsdepartem
ent Det kongelige
barnelikestillings- og
inkluderingsdepartem
ent Det kongelige
barneSogn og Fjordane
fylkeskommune
Opplæringsavdeling
likestillings- og
inkluderingsdepartem
ent Det kongelige
barneUtdanningsdirektorat
et

Ad søknad om tilskot til
Måløyraidsenter
Handlingsplaner mot
tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse
Høring NOU 2011: 18
Struktur for likestilling
Organisering av Partnerskap
for karriererettleiing Sogn og
Fjordane
Iverksetting av rett og plikt
til 600 timer opplæring i
norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere
Høring - Valgfag og tid til
elevrådsrelatert arbeid

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalg
Oppvekst- og kulturutvalg
Planutvalg

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Saksnummer

16.01.2012
17.01.2012
18.01.2012

Arkivsaknr.:
12/35

004/12
003/12
010/12

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Planprogram Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024

Rådmannen si innstilling
Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert
05.01.12, vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn

16.01.2012 Arbeidsmiljøutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader som medførte endringsforslag

Votering
Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt
AMU-004/12

Vedtak:
Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert 05.01.12,
vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn

17.01.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.
Medlemmene i oppvekst- og kulturutvalget diskuterte rådmannens forslag til innstilling og det
arbeidet som er gjort i forbindelse med forslag til planprogram kommunedelplan Oppvekst 20122024. En må sørge for at ingen blir glemt i denne prosessen men at alle parter blir ivaretatt.
Leder i oppvekst- og kulturutvalget Jonny Almenning mente at hovedprosjektgruppen er for lite
sammensatt og kom med følgende tillegg til rådmannens forslag: ”Prosjektgruppen bør også
bestå av 1 representant fra Ungdomsrådet/elevråd og 1 foreldrepresentant til. I tillegg bør en få
på plass en Visjon for arbeidet som nå skal gjøres.

AP v/repr. Frode F. Kupen fremmet forslag om 1 representant fra private barnehager og 1
foreldrerepresentant fra samarbeidsutvalg i hovedprosjektgruppen også. En bør ha mer
involvering av politikerne i dette arbeidet gjennom informasjon i flere kommunestyremøter.
SP v/repr. Terje Kolseth sa at tidspunktet for høring fra 08.06.2012 – 15.08.2012 er et uheldig
tidspunkt da det er ferietid. I tillegg ønsket han mer tallmateriale når det gjelder fødselstall for
de enkelte kretsene i kommunen, inn i tallmaterialet i planarbeidet.
Kommunalsjef Tone Holvik foreslo at oppvekst- og kulturutvalget kom med forslag om Visjon på
neste møte i utvalget. I tillegg kommenterte Holvik at utsettelse av frist for høring vil føre til at
en ikke vil rekke budsjettbehandling, så høringsfristen må holdes. Det vil bli opprettet
arbeidsgrupper for de forskjellige temaene i planprogrammet.
Etter drøfting i utvalget ble det enighet om følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
”2.1. Organisasjonsplan – Tilleggsmedlemmer Hovedprosjektgruppe
1 representant fra Ungdomsråd
1 foreldrerepresentant til (flerkulturell)
1 representant fra private barnehager
2.3 Framdrift:
Saken opp til orientering 1-2 ganger i kommunestyremøter i tillegg.
8. Innsatsområde
Nytt punkt:

Psykososialt miljø

9. Prosjektorganisering:
Mandat (Spesielle premisser:) endres til:
Hovudprosjektet står fritt til å knytte til seg andre fagfolk / rådgivarar innanfor tilgjengelege
økonomiske rammer”.

Votering
Det ble votert over rådmannens innstilling med tillegg av fremforhandlet endringsforslag fra
oppvekst- og kulturutvalget og dette ble enstemmig vedtatt.
OK-003/12

Vedtak:
Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert 05.01.12,
vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn med følgjande endringer:
”2.1. Organisasjonsplan – Tilleggsmedlemmer Hovedprosjektgruppe
1 representant fra Ungdomsråd
1 foreldrerepresentant til (flerkulturell)
1 representant fra private barnehager
2.3 Framdrift:
Saken opp til orientering 1-2 ganger i kommunestyremøter i tillegg.

8. Innsatsområde
Nytt punkt:

Psykososialt miljø

9. Prosjektorganisering:
Mandat (Spesielle premisser:) endres til:
Hovudprosjektet står fritt til å knytte til seg andre fagfolk / rådgivarar innanfor tilgjengelege
økonomiske rammer”.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Barnehagelov med forskrifter
Rammeplan for innhald og oppgåver i barnehagen
Formålsparagraf for barnehagen 2010
Opplæringslova med forskrifter
Læreplanverket
Forskrift om Miljøretta Helsevern i barnehage og skule
St. meld. 18 (2010–2011)Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge
og voksne med særlige behov
St. meld. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, Ungdomstrinnet
St.meld. nr. 16 (2006-2007) ”…..og ingen stod igjen”
St. meld. nr. 31 (2007-2008) ”Kvalitet i skolen”
St. meld. nr. 41 (2008-2009) ”Kvalitet i barnehagen”
St. meld. nr. (2009-2010) ”Tid til læring” (Oppfølging av Tidsbruksutvalets rapport
NOU 2009:18 ”Rett til læring” (Betre læring for barn, unge og vaksne med særskilte behov)
NOU 2009:22 ”Det du gjør, gjør det helt” (Betre samordning av tenester for utsette barn)
NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring” (Fleirspråklege, born, unge og vaksne i opplæringssystemet.)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova)
Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (helse og omsorgstenestelova)
Kulturlova
Lov om barnevernteneste
Lov om folkebibliotek
Kommuneplan 2002-2014
Planstrategi og planprogram fro revisjon av kommuneplanen 2012-2024
Handlingsprogrammet 2012-2015
Utkast til kommunedelplan for helse og omsorg

Bakgrunn for saka
Kommunestyret i Vågsøy har vedteke å starte opp arbeidet med kommunedelplan for skule.
Gjennom handlingsprogrammet er dette endra til at ein skal utarbeide Kommunedelplan for skule
og barnehage, kvalitet og struktur. For å kunne lage ein kommunedelplan som omhandlar kvalitet
for skule og barnehage må støttefunksjonane inkluderast. Det er difor valt å gje planen eit meir
dekkande namn, Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy.

Saksopplysningar / fakta

I samsvar med plan- og bygningslova er det utarbeidd eit planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Planprogrammet avklarar målsetting, rammer og premissar for planarbeidet og
skildrar aktuelle innsatsområde, utgreiingsbehov, framdriftsplan og korleis ein vil legge opp til
medverknad i planprosessen.
Det vert vist til vedlagt dokument planprogram for kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy 20122024, datert 5.01.2012.

Vurdering / konsekvensar
Vågsøy kommune har ikkje kommunedelplan for oppvekstområdet. Dette er det stort behov for å få
på plass. Det er viktig å få til ei plan bygd på brei involvering, der både kvalitet, struktur og
tilgjengelege økonomiske rammer er vektlagt.
Det viktig med fokus på tidleg innsats, kvalitetsutvikling, kompetanse og rekruttering, heilskapleg
tilbod og struktur i framtida.
Kommunen har ein svært utfordrande økonomisk situasjon i åra framover. Dette set krav til ei
kommunedelplan som tek utfordringane i kommunen på alvor, har brei inkludering og er
framtidsretta i sine tilrådingar.
Med bakgrunn i dette rår rådmannen til at planprogram for kommunedelplan oppvekst vert lagt ut til
offentleg ettersyn.
Vedlegg:
Dok.nr
79860

Tittel på vedlegg
Planprogram kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024.pdf

