Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Kommunestyresalen på Rådhuset

Møtedato:

22.05.2012

Tidspunkt:

13:10 - 14:00

Til behandling:

Saksliste nr. 031/12 - 033/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
FRP - Sølvi Grov (Varamedlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Varamedlem)
Forfall:
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken og kommunalsjef Tone Holvik.

Måløy, 23.05.2012

Morten A. Hagen
ordfører

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

031/12

Godkjenning av møteprotokoll

032/12

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023

033/12

Auka kapasitet i barnehagesektoren

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

Møtedato

Formannskap
Endelig vedtak i:
Formannskap

Saksnummer

22.05.2012
Arkivsaknr.:
12/856

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

22.05.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-031/12

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 09.05.2012 er utsendt tidligere.

031/12
Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Saksnummer

22.05.2012

Arkivsaknr.:
12/422

032/12

Saksansvarlig:
Svanhild Mosebakken

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023

Rådmannens innstilling
Legges frem uten innstilling.

22.05.2012 Formannskap
Møtebehandling:

Ordfører Morten A. Hagen orienterte. Regional transportplan er ei politisk sak. Saken blir lagt frem
uten rådmannens innstilling da det er Formannskapet som skal komme med en uttale. Det var ved
denne saken lagt ved et grunnlag utarbeidet av varaordfører Kristin Maurstad. Spørsmålet var om
innholdet kunne brukes av Formannskapet.
Formannskapet drøftet grunnlaget og ble enige om at det kunne brukes med litt endringer.
Formannskapet ønskte at ordføreren får sendt et innspill.

Votering

Ingen votering.
F-032/12

Vedtak:

Ingen vedtak.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Planprogram Regionalt Transportplan.

Bakgrunn for saken
Høringsuttale.

Saksopplysninger / fakta

Høringsfrist for planprogrammet til Regional Transportplan er 08.06.2012. Det er viktig at Vågsøy
kommune sender en uttale for å kunne bidra til at innholdet i Regional Transportplan blir best
mulig.

Vurdering / konsekvenser
Formannskapet må kunne samle seg om en høringsuttale til planprogrammet Regional
Transportplan. Viser til vedlagte dokumenter. Forslag til uttale skrevet av Kristin Maurstad ligger
vedlagt.
Vedlegg:
Dok.nr
87882
87883
89263

Tittel på vedlegg
Høyringsbrev planprogram RTP.pdf
Regional transportplan - planprogram høyringsutkast.pdf
Høyringsuttale planprogram RTP, Kristin Maurstad.docx

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

Møtedato

Formannskap
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyre

5/22/2012
5/22/2012

Arkivsaknr.:
12/848

Saksnummer

033/12
032/12

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Auka kapasitet i barnehagesektoren

Rådmannen si innstilling

1. Kommunestyre er positive til at Trollskogen barnehage utvidar sin kapasitet med
minimum 7 barn.
2. For å utløyse areal for Trollskogen barnehage betalar Vågsøy kommune kr. 250.000,som kompensasjon til Måløy Idrettslag for redusert disponibelt areal i noverande
klubbhus. Finansiering vert å kome attende til i økonomimelding 1.
3. Trollskogen barnehage får overta ca 52 m² frå Vågsøy kommune. Det må
gjennomførast ny seksjonering av bygget.
4. Trollskogen barnehage får disponere vederlagsfritt arealet ovanfor parkeringsplassen
mot trimløypa i tråd med vedlagde kartskisse så lenge bygget vert brukt til
barnehageformål. Arealet skal likevel kunne nyttast av ålmenta utanom barnehagen
sine opningstider.

22.05.2012 Formannskap
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte at rådmannens innstilling var forandret i forhold til det
Formannskapet hadde fått utlevert tidligere. Formannskapet fikk utdelt nye sakspapirer. Saken ble
drøftet, det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-033/12

Vedtak:

1. Kommunestyre er positive til at Trollskogen barnehage utvidar sin kapasitet med minimum
7 barn.
2. For å utløyse areal for Trollskogen barnehage betalar Vågsøy kommune kr. 250.000,- som
kompensasjon til Måløy Idrettslag for redusert disponibelt areal i noverande klubbhus.
Finansiering vert å kome attende til i økonomimelding 1.
3. Trollskogen barnehage får overta ca 52 m² frå Vågsøy kommune. Det må gjennomførast ny
seksjonering av bygget.
4. Trollskogen barnehage får disponere vederlagsfritt arealet ovanfor parkeringsplassen mot
trimløypa i tråd med vedlagde kartskisse så lenge bygget vert brukt til barnehageformål.
Arealet skal likevel kunne nyttast av ålmenta utanom barnehagen sine opningstider.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Barnehagelova § 12 a.

Bakgrunn for saka
Barnehagelova seier i §12 a:
Rett til plass i barnehage:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av
kommunen.
Då søknadsfristen gjekk ut var det ulik søknad til dei ulike barnehagane og det var 23 barn som
ikkje fekk plass i den barnehagen dei hadde som første prioritet. Det gjekk då ut tilbod i
barnehagar som stod lenger nede på prioritet.
Den barnehagen som har størst ledig kapasitet er Fjordly barnehage.
Alle som ikkje tilbod i andre barnehagar fekk informasjon om at det var ledig plass i Fjordly
barnehage. Kommunen har dermed oppfylt krava i barnehagelova ved at alle har fått eit tilbod om
barnehageplass i tråd med paragrafen over.
Etter siste felles gjennomgang med barnehagane den 8. mai var det 7 barn som hadde anten
takka nei til tilbod i Fjorly barnehage eller ikkje teke kontakt i det heile.
Under denne prosessen har det vore drøfta ulike måtar å løyse barnehagesituasjonen på både
administrativt og politisk. Ordførar har hatt møter med både Måløy Idrettslag og Trollskogen
barnehage for å finne konstruktive løysingar for barna som ikkje har fått plass i nærområdet.
Det har no kome eit tilbod til kommunen frå Måløy idrettslag og Trollskogen barnehage.

Saksopplysningar / fakta
I brev av 14. mai skisserer Måløy idrettslag hovudstyret v/Isak Kvalheim følgjande:
Med basis i den dugnadsinnsats og materialforbruk som er benyttet på arealet, samtidig
som MIL gjerne vil bidra til vekst og trivsel for Trollskogen , har Måløy Idrettslag ved
hovedstyret kommet frem til følgende kompensasjonsbeløp:
nok 350.000.Beløpet utbetales med 150.000.- innen 011012 og det resterende innen 010413.
Rommet vil bli ryddet og stilt til disposisjon "som det er".
I brev av same dato skriv Trollskogen barnehage v/styreleiar Birger Silden at styret har diskutert
saka og er positive til å bidra til å løyse barnehagekrisa i kommunen. Dei ser føre seg å overta eit
areal frå kommunen på ca. 50 m² som Måløy Idrettslag disponerer i dag i klubbhuset. Det vil gje
plass til 6 - 7 småbarn. Kostnadar til ombygging for utvidinga vil bli omlag kr. 330.000,- . I tillegg
tilbyr dei kr. 100.000,- for arealet. Dei ønskjer og å overta arealet ovanfor parkeringsplassen

(akebakken) vederlagsfritt frå kommunen. Dei ynskjer vidare garanti i høve til tilskotsordningane frå
kommunen.

Vurdering / konsekvensar
Skal kommunen gå inn for denne løysinga vil det føre til ein kostnad i høve areal på kr. 250.000,-.
I tillegg må Trollskogen overta vederlagsfritt arealet ovanfor parkeringsplassen (akebakken) mot
trimløypa.
Som ein konsekvens må kommunen yte tilskot til dei nye barnehageplassane. Satsane fastsett for
våren 2012 er kr. 168.487 pr småbarn pr. år. Dette er kostnadar som kommunen vil måtte ta
uansett løysing og dette må vi kome attende til i økonomimeldinga.
Arealet ute som Trollskogen vil overta er det ytt tippemidlar til. Dette er eit prosjekt som har vore
gjennomført av Skram skule og er m.a. brukt til akebakke. Skal Trollskogen barnehage få
disponere dette arealet må det sikrast at ålmenta kan nytte det når barnehagen ikkje har open.
I idrettsregisteret står det at vi fekk 36 000 kroner i 1999 til ski og akebakke.
Føresegnene for tildeling av tippemidlar:
3.1.4 Krav til anlegget
Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk
aktivitet, primært for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for
øvrig. Det er et krav at nærmiljøanleggene som hovedregel er tilgjengelige for
funksjonshemmede. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert
idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres
i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med
idrettsanlegg gjelder som nevnt over, at nærmiljøanlegget skal være for egenorganisert
fysisk aktivitet og at anlegget skal stå åpent etter skoletid.
Anleggseier har ansvar for sikkerhet ved anleggene.
Krav til driften av anlegget
Åpent for idrettslig aktivitet
Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for egenorganisert idrettslig/fysisk aktivitet.
Nærmiljøanlegg: i 20 år fra ferdigstillelse av anlegget.
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg: i 10 år fra ferdigstillelse av anlegget.
Når det gjeld tilskotordningane må kommunen følgje regelverket gitt av staten. Administrasjonen vil
legge tilrette for at dette vert så føreseieleg som mogleg.
Vedlegg:
Dok.nr
89424
89256
89258
89568

Tittel på vedlegg
Kartskisse til tilleggsareal til Trollskogen barnehage.doc
Fwd: Kompenasasjon avhending areal til Trollskogen Barnehage
Svar angående utviding av Trollskogen barnehage
Måløy stadion.doc

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

3

I

5/14/2012

Trollskogen barnehage

2

I

5/15/2012

Måløy Idrettslag

4

I

5/15/2012

Vågsøy kommune

Tittel
Svar angående utviding av Trollskogen
barnehage
Kompenasasjon avhending areal til Trollskogen
barnehage
Kartskisse til tilleggsareal til Trollskogen
barnehage

5

I

5/21/2012

Vågsøy kommune

Måløy stadion

