Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

20.11.2012

Tidspunkt:

08:00 – 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 067/12 - 069/12

Medlemmer:
H - Jonny Almenning (Leder)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
V - Vegard Åstebøl Larssen (Varamedlem)
Forfall:
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
Av 7 medlemmer møtte: 3. Totalt frammøtte: 4
I tillegg møtte: rådmann Svanhild Mosebakken og økonomisjef Norvall Bakke.

Måløy, 20.11.2012

Svanhild Mosebakken
rådmann

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

067/12

Godkjenning av møteprotokoll

068/12

Referatsaker / Orienteringssaker

069/12

Drøftingssak - Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune

Orientering Nordfjordhallen Drift AS
Økonomisjef Norvall Bakke informerte.
Der har vært en prosess og dialog med Nordfjordhallen Drift AS. I Generalforsamling gjennomført
tidligere i høst har Nordfjordhallen Drift AS signalisert om et forekommende underskudd.
Nordfjordhallen Drift AS har ikke midler til å betale løpende utgifter. Selve idrettsdelen går i
balanse, utfordringen er samfunnshallen. Ved å legge Nordfjordhallen Drift AS under kultur i
kommunen kan mye utgifter spares, og man får da en drift som går i balanse.
Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte.
I neste møte den 26.11.2012 vil Nordfjordhallen Drift AS komme opp som en egen sak.

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

Møtedato

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

Saksnummer

20.11.2012
Arkivsaknr.:
12/1709

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

20.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-067/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 14.11.2012 vil bli utsendt når denne er klar.

067/12
Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

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

Møtedato

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

Saksnummer

20.11.2012
Arkivsaknr.:
12/1708

068/12
Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker / Orienteringssaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

20.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Referatsak / orienteringssak ”Sjumilssteget – til beste for barn og unge i Sogn og Fjordane”
utsettes til neste møte i Oppvekst- og kulturutvalget den 26.11.2012.

Votering
Ingen votering.
OK-068/12

Vedtak:
Ingen vedtak.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

1

Dok.ID

12/12032

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

07.11.2012

Sjumilssteget - til beste for
Fylkesmannen i Sogn
barn og unge i Sogn og
og Fjordane
Fjordane

Vågsøy kommune
Sakspapir

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturtuvalget

Arkivsaknr.:
12/1735

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Drøftingssak

20.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Drøftingssaken ble også tatt opp i Formannskapet den
14.11. og Helse- og omsorgsutvalget den 19.11. Drøftingene vedr. Økonomiplan 2013 – 2016 blir
tatt opp i de ulike utvalgene slik at utvalgene kan komme med klare signal på hvordan jobbe
videre. Tiltaksdokument ble fremlagt i møtet. Selve hoveddokumentet vil bli lagt ut når denne
foreligger klar.
Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte om strukturen i økonomiplanen. I prosessen frem til
rådmannens endelige forslag jobbes det kontinuerlig med kostnadsoverslagene for å finne
rimeligere løsninger. Nødvendige tiltak må gjøres for å takle de utfordringene som ventes i nær
fremtid. Strukturdebatten vil endre økonomiplanen når denne foreligger.
Leder i Oppvekst- og kulturutvalget Jonny Almenning fremla ny skisse vedr. skolestrukturen.
Rådmann Mosebakken orienterte at skissen var interessant, men den må kostnadsberegnes og
kvalitetssjekkes.
Det ble avtalt at leder Almenning sender skissen på mail til økonomisjef Bakke. Administrasjonen
vil gjøre ei grov kostnadsberegning og jobbe videre med skissen.
I Oppvekst- og kulturutvalget den 14.11. var sak 065/12 Skavøypoll barnehage - ombygging og
nye tiltak oppe til behandling. Økonomisjef Bakke orienterte at personalromdelen ikke var blitt tatt
med da. Saken som ble vedtatt forelå dermed ufullstendig, og økonomisjef Bakke beklaget dette
sterkt. Personalromdelen ligger nå inne i økonomiplanen.
Det ble enighet i utvalget at saken ønskes opp til ny behandling, da med et mer detaljert
kostnadsbudsjett.
Økonomisjef Bakke tar dette til etterretning.
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte kort om Økonomiplanen 2013 – 2016, og svarte på spørsmål
utvalget stilte rundt de forskjellige prosjektene.

Votering
Ingen votering.
OK-069/12

Vedtak:
Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her

1. Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune

O

