Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

29.01.2013

Tidspunkt:

08:00 - 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 001/13 - 006/13

Medlemmer:
H - Jonny Almenning (Leder)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
FRP - Victoriya Sukhanik (Varamedlem)
KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)
SP - Marit Nore Sørhaug (Varamedlem)
Forfall:

SP - Terje Kolseth (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 7
Fra administrasjonen møtte: ordfører Morten A. Hagen og kommunalsjef Tone Holvik.

Måløy, 29.01.2013

Tone Holvik
kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/13

Godkjenning av møteprotokoll

002/13

Referatsaker / Orienteringssaker

003/13

Dispensasjon - utdanningskravet

004/13

Kvalheim Kraft - midlar til kulturlivet i Vågsøy

005/13

Organisering av drift Nordfjordhallen og Samfunnshallen

006/13

Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2012-2024

Spørsmål fra Sp v/repr. Marit Nore Sørhaug vedr. Måløy videregående skole
Repr. Sørhaug stilte spørsmål om det blir gjort noe felles tiltak fra kommunen for å opprettholde
Måløy videregående skole?
Ordfører Morten A. Hagen orienterte kort. Dialog er i gang og der er en felles politisk enighet.
Diskusjoner har vært tatt med fylket. Det vil være mulig å komme med sine innspill i en
høringsuttalelse, og man må der benytte seg av denne muligheten.
Årshjul
Leder i Oppvekst- og kulturutvalget, Jonny Almenning, etterspør ferdigstilling av årshjulet. Et
årshjul bør man ha som arbeidsmal på hvert møte slik at man ser hvor man er i prosessen.
Administrasjonen er i gang med å få årshjulet på plass.
Vågsberget
Leder i Oppvekst- og kulturutvalget, Jonny Almenning, informerte.
Riksantikvaren var på besøk på Vågsberget i fjor sommer. Leder Almenning oppfordrer
tjenesteleder kultur om å ta kontakt med Kystmuseet slik at anlegget blir åpnere og enklere for
Vågsøy kommune. Om dette ikke blir tatt tak i vil Vågsbergsesongen i år bli som i fjor.
Leder Almenning ønsker at neste møte i Oppvekst- og kulturutvalget avholdes på Vågsberget.
Spørsmål fra Ap v/repr. Frode Kupen vedr. eiendomsskatt
Repr. Kupen stilte spørsmål om nærhet til skole fører til høyere eiendomsskatt?
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Sonefaktorer bestemmer hva eiendomsskatten skal ligge
på, og ikke nærhet til skole. Prisvurderingen går mer på tomtestørrelse og omsetningsverdien på
eiendommen.
Eiendomsskatten i Vågsøy kommune ligger nå på 4 %. Økonomisjef Bakke mener nemnda som
skulle fastsette eiendomsskatten har lagt seg på et godt og riktig nivå når det gjelder taksering.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
29.01.2013

Arkivsaknr.:
13/168

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

29.01.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-001/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 04.12.2012 er utsendt tidligere.

Saksnummer
001/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
29.01.2013

Arkivsaknr.:
13/167

Saksnummer
002/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker / Orienteringssaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

29.01.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om de forskjellige referatsakene.
Ref. sak 1: Et kompetanseløft for kommunene i rollen som barnehagemyndighet i perioden
2012-2014
Vågsøy kommune har meldt seg på regional samling i april og arbeidsseminar i juni.
Ref. sak 14: Måløy stadion – orientering om framgang av prosjektet.
Kommunalsjef Tone Holvik og ordfører Morten A. Hagen orienterte. Det er sendt inn to søknader
om spillemidler på Måløy stadion. Entreprenører har vært og sett på forholdene og de har levert et
uforpliktende pristilbud.
Sak om Måløy stadion var oppe til behandling i Oppvekst- og kulturutvalget, Formannskapet og til
slutt Kommunestyret i desember i fjor. Det ble gjort vedtak for forskuttering av spillemidler og at
kommunens risiko er på kr 1 million kroner.
Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte. Bør det tas opp juridisk slik at kommunen ikke ender opp
med å måtte betale mer enn den millionen som er sagt i vedtaket?
Det totale prosjektet, og da inkludert de riktige tallene, blir tatt opp som en sak så snart kommunen
har mottatt dette.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
OK-002/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:

Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

12/12907

I

27.11.2012

2

12/12803

I

27.11.2012

3

12/13048

I

03.12.2012

4

12/13153

I

05.12.2012

5

12/13216

U

07.12.2012

6

12/13208

I

27.11.2012

7

12/13244

I

04.12.2012

8

12/13213

I

06.12.2012

9

12/13377

I

04.12.2012

10

12/13610

I

21.12.2012

11

13/512

I

14.01.2013

12

13/677

I

16.01.2013

13

13/37

I

02.01.2013

14

13/664

X

18.01.2013

Avsender/Mottaker

Tittel
Eit kompetanseløft for
Fylkesmannen i Sogn kommunane i rolla som
og Fjordane
barnehagemyndigheit i
perioden 2012-2014
Vågsøy kommune Fylkesmannen i Sogn oppfølging av nasjonalt tilsyn
og Fjordane
- oversending av endeleg
tilsynsrapport
Høring - nye læreplaner i
Utdanningsdirektorat
valgfag for ungdomstrinnet
et
fra skoleåret 2013/2014
Høring justering av
Utdanningsdirektorat læreplaner for engelsk,
et
matematikk, naturfag, norsk
og samfunnsfag
mottakere jf.
Referat møte i SU-SMU
adresseliste
05.12.2012 Skram skole
Det kongelige
Tilskotsordningar 2013
miljøverndepartement
Melding om framtidig
Kystmuseet i Sogn
samanslåing av Kystmuseet
og Fjordane
og dei andre musea i Sogn
og Fjordane
KORO Kunst i i
Statlig tilskudd til kunst i
offentlige rom/Public kommunale og
fylkeskommune bygg - KOM
art of Norwa
Ny søknadsrunde for
Det kongelige
kompensasjon av
kulturdepartement
merverdiavgift ved bygging
av idrettsanlegg
Regional plan fysisk aktivitet,
Sogn og Fjordane
idrett og friluftsliv 2014 Fylkeskommune
2017
Sparebankstiftinga
Norsk kulturindeks 2012 v/kultursjef Pål
Resultater for Sogn og
Fidjestøl
Fjordane
Sogn og Fjordane
Svar - Søknad om
fylkeskommune
delfinansiering av
Kulturavdelinga
Måløyraidsenteret i Måløy
Redusert kapasitet innanfor
Sogn og Fjordane
vg3 påbygging til generell
Fylkeskommune
studiekompetanse frå
hausten 2015
Måløy stadion - orientering
om framgang i prosjektet

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
29.01.2013

Arkivsaknr.:
13/175

Saksnummer
003/13

Saksansvarlig:
Line Hodnefjell

Dispensasjon - utdanningskravet

Rådmannens innstilling

Med heimel i Lov om barnehager kap v. § 18 med forskrift gjev Oppvekst- og kulturutvalet
dispensasjon frå utdanningskravet for førskulelærar og godkjenner Bente Sagebø-Kolseth
som pedagogisk leiar i 100 % stilling ved Holvik barnehage. Dispensasjonen gjeld for
perioden 01.12.2012 – 31.10.2013.

29.01.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om bakgrunnen for saken. Det fremkom ingen
endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-003/13

Vedtak:

Med heimel i Lov om barnehager kap v. § 18 med forskrift gjev Oppvekst- og kulturutvalet
dispensasjon frå utdanningskravet for førskulelærar og godkjenner Bente Sagebø-Kolseth som
pedagogisk leiar i 100 % stilling ved Holvik barnehage. Dispensasjonen gjeld for perioden
01.12.2012 – 31.10.2013.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Lov om barnehagar § 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon frå utdanningskravet for
styrar og pedagogisk leiar.

Bakgrunn for saken

Det vert søkt om dispensasjon frå utdanningskravet som førskulelærar for Bente Sagebø-Kolseth.
Hun er tilsett som pedagogisk leiar i 100 % stilling i vikariat i perioden 01.12.2012 - 31.10.2013.

Saksopplysninger / fakta

Det vart lyst ut ledig stilling som pedagogisk leiar i Holvik barnehage i Fjordenes Tidende og hos
NAV 10.10.2012. Av dei fem som søkte på stillinga var det ei med godkjent utdanning og ei under
utdanning. Søker med godkjent utdanning ble ikke tilsatt pga. manglende kvalifikasjoner.
Bente Sagebø-Kolseth er under utdanning til førskulelærar. Hun går siste året på desentralisert
førskulelærarutdanning i Sogndal og skal ha siste eksamen i juni 2013.
Det vert derfor søkt om dispensasjon frå utdanningskravet for Bente Sagebø-Kolseth frå 01.12.12
til 31.10.13.

Vurdering / konsekvenser
Rådmannen viser til saksutgreiinga og lovtekst, og tilrår utvalet å imøtekome søknaden om
dispensasjon frå utdanningskravet.

Vågsøy kommune
Sakspapir

SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalet

Møtedato
29.01.2013

Arkivsaknr.:
13/5

Saksnummer
004/13

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Kvalheim Kraft - midlar til kulturlivet i Vågsøy

Rådmannen si innstilling

Oppvekst og kulturutvalet tilrår eit samarbeid med Kvalheim kraft slik det kjem fram i
utgreiinga, og held fram med dette samarbeidet så lenge Kvalheim kraft yter tilskot til
kulturlivet i Vågsøy kommune.

29.01.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om saken. Kvalheim Kraft ønsker å støtte kulturlivet i Vågsøy
kommune. Da de ikke kjenner til de forskjellige lag og organisasjonene som finnes i kommunen,
har de tatt kontakt med ønske om et samarbeid om disponering av midler til kulturlivet.
Kvalheim Kraft ønsker at det blir gitt få, men større bidrag per år. De ønsker at det opprettes en
lokal komite som tar seg av fordeling av midlene, og de ønsker selv å være observatør i denne
komiteen.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-004/13

Vedtak:

Oppvekst og kulturutvalet tilrår eit samarbeid med Kvalheim kraft slik det kjem fram i utgreiinga, og
held fram med dette samarbeidet så lenge Kvalheim kraft yter tilskot til kulturlivet i Vågsøy
kommune.

Bakgrunn for saka
Kvalheim Kraft får stadig søknader frå lag og organisasjonar om støtte til ulike tiltak.
Dagleg leiar i Kvalheim Kraft, Olav Rommetveit , har teke kontakt med Vågsøy kommune om eit
samarbeid om disponering av midlar til kulturlivet i Vågsøy. Bakgrunnen for dette er selskapet sin
manglande lokalkunnskap for å fordele midlane på ein god måte.

Kvalheim kraft ynskjer at det skal opprettast ein lokal komité som skal fordele midlar som selskapet
stiller til rådighet.

Saksopplysningar / fakta
Kvalheim Kraft vil dele ut 75 000 kroner kulturlivet i Vågsøy. Kvalheim kraft ynskjer at midlane skal
delast ut 15. juni på eit arrangement i Vindmølleparken ved markering av «Vindkraftens dag».
Planlegging og gjennomføring av dette er Kvalheim Kraft sitt ansvar.
Tilskotet skal ikkje gå til drift av laget eller organisasjonen, men vere eit bidrag til større prosjekt.
Selskapet ønsker at det vert gitt få, men større bidrag pr. år og unngår å dele opp i mange små
bidrag. Komiteen som skal vurdere søknadane må ha kjennskap til kulturlivet i Vågsøy.
Komiteen kan vere sett saman slik:
- Leiar av Oppvekst- og kulturutvalet
- Leiar av idrettsrådet
- Leiar av ungdomsrådet
- Folkehelsekoordinator
- Tenesteleiar kultur
Kvalheim kraft ønsker å vere observatør i denne komiteen.
Midlane må lysast ut i februar med søknadsfrist i april. Komiteen må i løpet av mai prioritere
søknadane. Kulturkontoret kan ta på seg ansvar for å koordinere dette arbeidet. Det vil seie å gjere
ordninga kjent, registrere søknader og legge til rette for komiteen sitt vidare arbeid med
søknadane.
Det må utarbeidast søknadsskjema som leggast ut på heimesida til Vågsøy kommune.
Vedlagt er forslag til kriterier som komiteen sitt arbeid.

Vurdering / konsekvensar
Lag og organisasjonar er avhengig av eit godt samarbeid med næringslivet og at Kvalheim Kraft vil
gå inn med midlar til det lokale kulturlivet er positivt.
Oppvekst og kulturutvalet tilrår eit samarbeid med Kvalheim kraft slik det kjem fram i utgreiinga, og
held fram med dette samarbeidet så lenge Kvalheim kraft yter tilskot til kulturlivet i Vågsøy
kommune.
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
103128 Kriterier for tildeling av midlar frå Kvalheim kraft

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
29.01.2013
31.01.2013
14.02.2013

Arkivsaknr.:
12/1242

Saksnummer
005/13

Saksansvarleg:
Norvall Bakke

Organisering av drift Nordfjordhallen og Samfunnshallen

Rådmannen si innstilling
Drift av Nordfjordhallen og Samfunnshallen legges inn under kommunens kulturavdeling.
Drift av bygg legges til Eiendomsavdelingen.
Det heleide kommunale driftsselskapet «Nordfjordhallen drift as» avvikles i henhold til lov og
avtaleverk.
Rådmannen legger frem plan for arbeidet med rullering av «Kommunedelplan kultur»

29.01.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte i grove trekk.
Økonomien til driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen har i flere år vært en utfordring. Blir
det bestemt en fortsettelse av Nordfjordhallen drift as må kommunen inn med ny kapital for at
selskapet skal kunne utvikle seg og drives videre. Man kan i tillegg risikere å måtte gi et
driftstilskudd. Økonomisjef Bakke har sett på mulighetene der man enten driver selskapet videre
eller tar driften inn under kulturavdelingen. Gjør man det sistnevnte vil man kunne redusere de
rent praktiske utgiftene på ca. kr 250.000,-. I tillegg er der potensiale for å rasjonalisere noe på
den øvrige driften. Vedlagt saken ligger det med skriv fra styreleder som beskriver situasjonen.
Om man går videre for å få driften inn under kulturavdelingen i kommunen kan et råd settes opp
der personer fra både kulturavdelingen og styret sitter. Utfordringene ligger på kulturdelen, altså
samfunnshallen. I idrettshallen har man en grei økonomi.
Leder i Oppvekst- og kulturutvalget, Jonny Almenning, savnet detaljregnskap splittet på
byggene fra daglig leder som er blitt etterspurt ved flere anledninger. Almenning etterspurte
også om det var blitt vurdert andre alternativer enn det som ble fremlagt nå. Det er laget
driftsavtaler for Måløy stadion med TMFK, har det vært vurdert å lage en tilsvarende driftsavtale
med idrettsdelen av Nordfjordhallen.
Ap v/repr. Frode Kupen var bekymret for å ta driften under kommunal drift da dette kunne føre til
redusert engasjement.

Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte saken og mente løsningen ikke ville være å legge driften
under kommunen direkte. Utvalget mente man burde holde Nordfjordhallen drift as gående
også i 2013, så man i denne tiden kunne tenke ut alternative modeller og konsekvensutrede
saken.
H v/leder Jonny Almenning, fremmet følgende nytt forslag til vedtak:
«Oppvekst og Kulturutvalet ynskjer at saka blir utgreia vidare.
Å legge det under kommunal drift trur vi at vil redusere engasjementet.
Ein ønskjer å få utgreia/komt i dialog med lag og organisasjonar om ein kan drifte anlegget
under lignande modellar som driftsavtala som på Måløy stadion.
Det foregår eit arbeid med kommundedelplan kultur.
I det arbeidet kan ein ta inn forslag til driftsmodellar for dette anlegget.
Inntil dette arbeidet er sluttført opprettheld ein selskapet.
Styreleiar bes om å komme med eit forslag til kapitalbehov for selskapet ut 2013 og at det blir
lagt fram snarast.»

Votering

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og forslaget fra Høyre. Høyre sitt forslag
ble enstemmig vedtatt.
OK-005/13

Vedtak:

Oppvekst og Kulturutvalet ynskjer at saka blir utgreia vidare.
Å legge det under kommunal drift trur vi at vil redusere engasjementet.
Ein ønskjer å få utgreia/komt i dialog med lag og organisasjonar om ein kan drifte anlegget
under lignande modellar som driftsavtala som på Måløy stadion.
Det foregår eit arbeid med kommundedelplan kultur.
I det arbeidet kan ein ta inn forslag til driftsmodellar for dette anlegget.
Inntil dette arbeidet er sluttført opprettheld ein selskapet.
Styreleiar bes om å komme med eit forslag til kapitalbehov for selskapet ut 2013 og at det blir
lagt fram snarast.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Bakgrunn for saken
Driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen ble i 2001 lagt til det kommunalt heleide
driftsselskapet Nordfjorhallen drift as. Det er siden etableringen i 2001 ikkje gjennomført evaluering
av organiseringen av driften. Selskapet har over fleire år drevet med et negativt driftsresultat.
Seinest i samband med budsjettvedtak i desember 2012 har Kommunestyret bedt om sak hvor
organisering av driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen vurderes.

Saksopplysninger / fakta

Om Nordfjordhallen/Samfunnshallen:
Dette er en av få haller i Norge der både idrett og kultur er samlet under et tak. Grunnflaten i
Samfunnshallen er på 1 800 kvadratmeter og grunnflaten i Nordfjordhallen er på 6 000
kvadratmeter.
Nordfjordhallen består av mellom annet kunstgressbane, flerbrukshall, skytebane, klatrevegg,
garderobe, treningsrom og løpebane.
Samfunshallen består av kultursal, scene, kantine, garderobe o.l
Det er ca 60 000 besøkende årlig i anlegget. Fotballhallen er godt brukt i ukedagene, men har noe
ledig kapasitet i helgene. Flerbrukshallen har en del ledig kapasitet både i ukedager og i helger.
Samfunnshallen har mye ledig kapasitet på hverdager.
Samfunnshallen ble bygd i 1978 og det ble utført utbedringer i 2006/2007. Nordfjordhallen ble
ferdigstilt i 2001. Det er relativt store utfordringer knyttet til behov for vedlikehold. I vedlagt
dokument utarbeidet av Eiendomsavdelingen er det skissert behov for vedlikehold og ønskede
investeringer i størrelsesorden 15.000.000 kroner. Dette er ikke en prioritert liste.
Mellom annet er kunstgress i Nordfjordhallen utslitt, og eksisterende varmeanlegg svært dårlig. I
kommunens investeringsbudsjett for 2013 er det satt av midler til investering i nytt varmeanlegg for
Nordfjordhallen/Samfunnshallen/Måløy videregående skole. Dette har vært planlagt gjennomført i
flere forutgående år, men har blitt utsatt pga avklaringer om etablering av varmekraftverk. I 2012
ble det satt på vent i påvente av avklaringer av fylkeskommunens utredning av ny oppvekstplan for
de videregående skolene. Et annet tiltak som vil være viktig for fremtidig drift av kulturaktiviteten i
Samfunnshallen er å få på plass et moderne lydanlegg med fast etablert kabling. Dette vil gi
raskere rigging av lokalet for kulturaktiviteter, og gi reduserte driftsutgifter til innleie for
rigging/teknikere.
I følge avtalen mellom Vågsøy kommune og Nordfjordhallen drift AS er det Nordfjordhallen drift as
som skal stå for alt vedlikehold. Vågsøy kommune v/Eiendomsavdelingen har i alle år likevel satt
av midler i sitt budsjett til vedlikehold. Budsjett for vedlikehold har variert fra 70 000 -100 000
kroner pr år. For 2012 blir vedlikeholdsutgiftene høyere da en måtte foreta større utskiftinger i
kantine/kjøkken. Forventet kostnad vedlikehold i 2012 er i størrelsesorden 250.000 kroner.
Nordfjordhallen drift as har ikke satt av midler til å finansiere vedlikeholdet, og det er viktig å
opprettholde leieavtalen med Sogn og Fjordane Fylkeskommune.
Nordfjordhallen drift as
Nordfjordhallen drift as ble etablert i 2001 som et heleid kommunalt aksjeselskap for å stå for
driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen. Aksjekapital ble satt til kroner 500.000.
Formannskapet i Vågsøy kommune er selskapets generalforsamling. Selskapet har et styre på 7
representanter med 2 vararepresentanter.
Styret møtes ca 4-5 ganger i året, der budsjett og økonomiske resultat er sentrale temaer. Daglig
leder driver det totale administrative arbeidet for selskapet. Planlegging, booking, utleie,
fakturering, reklame, personal o.l. Vaktmester har ansvar for at bygg er operative til en hver tid, og
har totalansvar for oppvarming og vedlikehold. 2 renholdere har ansvar for renhold av bygg.
Ekstrahjelper blir satt inn ved behov. Det kan være teknikere til arrangementer eller hjelp ved
reparasjon og vedlikehold av byggningsmassen.

Nordfjordhallen drift as har i alle år siden etableringen i 2001 hatt en utfordrende økonomi. Det er
lagt ved saksutredningen en samleoversikt over driftsresultat og detaljert regnskapsoppstilling for
årene 2001 – 2011. Selskapet har hatt negativt årsresultat alle år med unntak av 2004 og 2008.
Det negative driftsresultatet har økt de siste årene, og regnskapet for 2011 viste et negativt resultat
på ca 294.000 kroner. I disse årene har selskapet betalt husleie til Vågsøy kommune på mellom
250.000 – 350.000 kroner pr år. For å styrke kapitalen i Nordfjordhallen drift as ble det i 2010 gitt
selskapet et rentefritt lån på 250.000 kroner med løpetid 5 år hvorav de 2 første årene var
avdragsfrie. Kommunestyret satte som forutsetning for lånet at selskapet skulle utarbeide
strategisk plan for videre utvikling og drift av selskapet. Kommunen mottok en foreløpig strategisk
plan fra daværende styreleder i mai 2010, men har ikke mottatt videre planer etter dette.
I 2012 var opprinnelig budsjettert husleie på 300.000 kroner, men Kommunestyret vedtok seinere
at husleie skulle settes til null. Det er i tillegg bevilget et tilskudd til selskapet i 2012 på 250.000
kroner. Dersom kommunen ikke hadde iverksatt disse tiltakene ville ikke selskapet Nordfjordhallen
drift as hatt grunnlag for videre drift i 2012 da egenkapitalen i selskapet er tapt. Her vises det til
utredning i vedlagt brev fra styret i Nordfjordhallen drift as ved styreleder oversendt kommunen 12.
november 2012. Her orienteres eier om at selskapet ikke har grunnlag for videre drift uten at eier
skyter inn frisk egenkapital. Som ett strakstiltak for å løse de akutte likviditetsproblemene i
selskapet ble det i tillegg søkt eier om et tilskudd på 250.000 kroner i 2012.
Ut fra signal fra daglig leder i Nordfjordhallen drift as ligger det an til et negativt driftsresultat i 2012
på ca 200.000 kroner. Dette er etter at det er tatt hensyn til at husleie er satt i null, og
ekstraordinært tilskudd fra kommunen på 250.000 kroner. Uten disse tiltakene ville resultatet for
2012 vært på ca minus 750.000 kroner.
Strategisk plan for driften av Nordfjordhallen og samfunnshallen
I årene som er gått siden etableringen av Nordfjordhallen drift as er det fra selskapet ikke
utarbeidet strategisk plan for driften av Nordfjordhallen/Samfunnshallen. Som nevnt over mottok
kommunen en foreløpig strategisk plan i mai 2010 (ligger vedlagt). Uavhengig av fremtidig
organisering vil det være avgjørende å utarbeide en god strategisk plan som har med seg alle
aspekter ved drift, potensielle samarbeidspartnere, utvikling av anlegget mv. Ved en slik plan må
fremtidig bruk av anlegget til kulturformål ses i sammenheng med kommunens øvrige strategier/
planer/aktiviteter innen kulturområdet. Arbeidet med strategisk plan for drift av Nordfjordhallen og
Samfunnshallen bør ses i sammenheng med rullering av «Kommunedelplan kultur».
Alternativ for fremtidig organisering
Ulike alternativ for organisering av drift av Nordfjordhallen/Samfunnshallen kan vurderes.
Eksempel er privatisering, et interkommunalt samarbeid med en eller flere kommuner, drift av
frivillige organisasjoner, knytte driften inn under kommunens kulturavdeling, videreføre dagens
driftsselskap. Det kan være flere alternative varianter, men i den videre saksutredningen er fokus

lagt på alternativene videreføring av dagens driftsselskap og alternativt å legge driften inn under
kommunens kulturavdeling med drift av selve byggene under kommunens eiendomsforvaltning.
Ved begge disse alternativene vil organiseringen gi et godt grunnlag for også å gå videre med tett
samarbeid med kulturhus i omliggende kommuner og lokale frivillige kulturorganisasjoner.

Vurdering / konsekvenser
Det har de siste årene dukket opp stadig flere konkurrenter til kulturarrangement i kommunen både
lokalt og regionalt. Opera Nordfjord, Rockescena Eid og Trivselshagen på Sandane har alle vist at
de vil være med i kultursatsingen. Signalet fra Nordfjordhallen drift as er at etter at Operaen ble
etablert på Eid er Samfunnshallen i Måløy blitt en god nummer to. Det vil si at det er tyngre å få
artister til Måløy.
I de følgende vurderingene settes videreføring av dagens organisering i et eget driftsselskap som
Nordfjordhallen drift as opp mot å legge driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen inn som en
avdeling under kommunens kulturområde.
Da Nordfjordhallen drift as er et heleid kommunalt aksjeselskap gjelder forvaltningsloven og
offentlighetsloven for selskapet. I denne sammenheng blir det liten forskjell mellom de to måtene å
organisere driften på. Det kan være en utfordring for aksjeselskapet å ha kompetanse om hvilke
konsekvenser disse lovene har for den daglige driften av selskapet.
Ved etableringen av driftsselskapet Nordfjordhallen drift as var det en sentral tanke at organisering
i et aksjeselskap utenfor kommunens ordinære organisasjon ville gjøre det enklere å få inn midler
fra privat næringsliv. Ut fra resultatene driftsselskapet har oppnådd på området etter mer enn 10
års drift er det vanskelig å se at dette har medført riktighet.
Ved videreføring av Nordfjordhallen drift as påløper det utgifter til revisjon, regnskap og
styrehonorar i størrelsesorden 240.000 kroner. Ved organisering som en avdeling under
kommunens kulturområde vil disse kostnadene bortfalle da regnskap/revisjon kommer inn som en
del av kommunens øvrige regnskap.
Driftsselskapet Nordfjordhallen drift as har 1,6 årsverk på reinhold og 0,5 årsverk vaktmester. Ved
organisering som en avdeling under kommunens kulturområde vil disse tjenestene bli lagt inn
under kommunens Eiendomsavdeling. I og med at vedlikeholdet i praksis allerede ligger til
kommunen vil en slik organisering gi en mer helhetlig/effektiv/robust organisering av drift av
anleggene.
Driftsselskapet Nordfjordhallen drifts as har 1,0 årsverk daglig leder. Daglig leder driver det totale
administrative arbeidet for selskapet. Planlegging, booking, utleie, fakturering, reklame, personal
mm. Ved organisering som en avdeling under kommunens kulturområde vil det være nødvendig å
videreføre oppfølging av disse arbeidsoppgavene, men omfanget av årsverk kan vurderes.
Ut fra en samlet vurdering er det grunn til å forvente at ved organisering som en avdeling under
kommunens kulturområde vil kostnadene ved driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen kunne
reduseres med minimum 250.000 kroner pr år. Sett opp mot anslag for driftsresultatet i
Nordfjordhallen drift as for 2012 konkluderer rådmannen med at driftsselskapet Nordfjordhallen
drift as bør avvikles og driften av Nordfjordhallen og Samfunnshallen legges inn som en avdeling
under kommunens kulturområde. Avvikling av driftsselskapet Nordfjordhallen drift as skjer i
henhold til lov og avtaleverk.
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Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2012-2024

Rådmannen si innstilling

Planutvalet ber prosjektgruppa jobbe vidare med innspela som er komne inn på
kvalitetsdelen av oppvekstplanen og innarbeide dei i kap. 4. « Hovudgrep i oppekstplanen»..
Arbeidet skal munne ut i ei klår prioritering av utfordringane for Vågsøy. Råma for arbeidet
vert sett til utgangen av april.
Strukturdelen av oppvekstplanen vert å jobbe vidare med politisk i oppvekst- og kulturutvalet
og planutvalet i felles arbeidsmøte før vidare handsaming. Gruppeleiar i Sosialistisk
Venstreparti vert invitert med, som einaste politiske gruppering som ikkje er representerte i
nokon av dei nemnde utvala. Råma for arbeidet vert også her sett til utgangen av april.
Kommunedelplan oppvekst vert lagt fram på nytt for oppvekst- og kulturutvalet og planutvalet
for avgjerd om vidare handsaming i møta i mai..

29.01.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik informerte.
Kommunedelplan for oppvekst lå ute på høring i desember i fjor, og kommunen har fått inn 26
høringsuttalelser. Disse høringsuttalelsene ligger som vedlegg i saken, og administrasjonen har
gjort ei oppsummering av uttalelsene. De fleste gjelder struktur, og noen kvalitet. Uttalelsene på
struktur går på at de vil ha det slik som det er per i dag. Uttalelsene på kvalitet går på tid.
Nå ønsker man å komme i gang med prosjektgruppen. Det er utført drøftelser med de tilsette i
organisasjonen og tjenestelederne.
Struktur og innspill som er kommet inn må avgjøres politisk, og for å få en bredere oversikt bør
Oppvekst- og kulturutvalget og Planutvalget diskutere dette i felles møter. Administrasjonen kan
der komme med bearbeidde innlegg, slik at man da kan jobbe videre med dette.
Ap v/repr. Frode Kupen mente det var viktig at politikerne blir involvert og at ikke arbeidet foregår
kun i administrasjonen. Repr. Kupen ønsker at utvalget blir blir informert underveis i arbeidet.
Administrasjonen tar dette til etterretning.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-006/13

Vedtak:

Planutvalet ber prosjektgruppa jobbe vidare med innspela som er komne inn på kvalitetsdelen av
oppvekstplanen og innarbeide dei i kap. 4. « Hovudgrep i oppekstplanen».. Arbeidet skal munne ut
i ei klår prioritering av utfordringane for Vågsøy. Råma for arbeidet vert sett til utgangen av april.
Strukturdelen av oppvekstplanen vert å jobbe vidare med politisk i oppvekst- og kulturutvalet og
planutvalet i felles arbeidsmøte før vidare handsaming. Gruppeleiar i Sosialistisk Venstreparti vert
invitert med, som einaste politiske gruppering som ikkje er representerte i nokon av dei nemnde
utvala. Råma for arbeidet vert også her sett til utgangen av april.
Kommunedelplan oppvekst vert lagt fram på nytt for oppvekst- og kulturutvalet og planutvalet for
avgjerd om vidare handsaming i møta i mai..

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 barnevernsteneste
Lov om folkebibliotek
Plan- og bygningslov (pbl)
Kommuneplan 2002-2014
Planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplanen 2012-2024
Handlingsprogrammet 2012-2015
Kommunedelplan for helse og omsorg, 2012-2024
Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune, 2012-2024

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.
Planprogram for kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024 er lagt til grunn for arbeidet med planen.
Plana har lagt ute til høyring i perioden 22.10.2012 – 03.12.2012.

Saksopplysningar / fakta
Då høyringsfristen gjekk ut var det komne inn 26 høyringsuttaler. Alle uttalene er komne frå
personar/instansar i Vågsøy – ingen utanfrå.
PPT, 2 tenesteleiarar for barnehage, 3 privatpersonar, 7 politiske parti/lister, Ungdomsrådet, 1
frivillig organisasjon, Utdanningsforbundet ved 3 skular, samarbeidsutval/skulemiljøutval/FAU ved
4 skular, det kommunale foreldreutvalet (KFU), foreldre og tilsette ved 2 kommunale barnehagar
og 1 privat barnehage har kome med høyringsuttaler.
Hovudtrekka frå uttalane er som følgjer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Det er positivt å få ei langsiktig plan med fokus på kvalitet.
Grunnlagsarbeidet med faktadelen er eit godt grunnlag for vidare arbeid.
Det vart brukt for lita tid på plana med den konsekvens at det vart for lite involvering frå alle
partar.
Skal visjonen få meining må dei som skal gjennomføre den eige den.
Det må vere færre mål og tiltak i planen slik at det vert ei klår prioritering av innsatsområda
for kommunen.
Læraren er den viktigaste ressursen i skulen og må få eit større fokus enn det fysiske
læringsmiljøet.
Det er rett å ha fokus på tilpassa opplæring, tidleg innsats og betydinga av den
pedagogiske leiinga.
Kommuneadministrasjonen må sikre at kvaliteten på tilbodet vert likt i alle skular og
barnehagar.
Dei kommunale barnehagane har for dårleg fysisk miljø både for barna og dei tilsette.
Strukturdelen er for dårleg bearbeidd og det har ikkje vore involvering frå aktuelle partar.
Det må takast omsyn til kommunen si økonomiske bereevne ved val av framtidig struktur.
Det bør og gjennomførast ei analyse for samfunnsmessige konsekvensar av framtidig
struktur.
Det må takast omsyn til dei behov for utbetringar som det i dag er på Vågsøy
ungdomsskule, Skram skole og Skavøypoll skule.
Det er ynskje om at prosjektgruppa får halde fram sitt arbeid med mål og tiltaksdelen
(kvaliteten) og strukturdelen.

Når det gjeld skulestruktur er høyringsuttalane sprikande. Det er ikkje råd å trekke ut klåre
tilrådingar. I tillegg er det komne inn mange nye innspel til strukturar og alternative modellar for
skuledrift.

Vurdering / konsekvensar
Med bakgrunn av dei innspela som er komne inn på manglande tid til å arbeide med kap. 4 i
kvalitetsdelen og at budsjettet for 2013 no er vedteke vurderer rådmannen det slik at det er rom for
å bruke noko meir tid på denne delen. Det er likevel viktig at dette arbeidet vert gjort i vår og at
plana er godkjent før arbeidet med nytt budsjett startar til hausten. Prosjektgruppa bør difor bruke
februar, mars og april til dette arbeidet. Tenesteleiarane i sektoren må involvere sine avdelingar i
arbeidet for å sikre involvering og medverknad. Det same ansvaret må representantane for
foreldreutvala og dei tilsette sine organisasjonar ha.

I høyringsuttalane og i innspel frå politiske parti har det kome inn mange nye ønskjer for utgreiing
av moglege strukturar for oppvekstsektoren.
Nokre av innspela let seg ikkje gjennomføre p.g.a. lovverket. Opplæringslova set klåre råmer for
normalskulen, nærskuleprinsippet og kva grupper vi kan gje tilbod til på ein skule. Skal vi lage
tilbod som er i strid med dette må føresette akseptere tilbodet kommunen gjev.
Eit anna viktig område er kva som er aksepterte pedagogiske prinsipp vi bør halde oss til. I
vedlegget til kommunedelplan oppvekst er status for kvar skule godt skissert. I tillegg er det gjort
greie for andre utfordringar vi står framføre på dei tre største skulane våre Vågsøy ungdomsskule,
Skram skule og Skavøypoll skule. Det siste momentet er kommunen si økonomiske bereevne og
kva økonomiske verkemiddel ein vil nytte.
Kva vi skal legge til grunn for val av struktur for skulen i Vågsøy dei næraste 20 åra vert difor eit
spørsmål om:
• Verdival (skulen som samfunnsfaktor)
• Økonomi for framtidig drift i skulen
• Kommunen si økonomiske bereevne
Skal vi få til ein konstruktiv prosess, for å kome fram til ein framtidsretta skulestruktur, vil
rådmannen rå til at administrasjonen utarbeider eit notat med vurdering av innkomne
høyringsuttalane oppimot kulepunkta over til drøfting i felles møte i oppvekst- og kulturutvalet og
planutvalet. I tillegg må Sosialistisk Venstreparti, som einaste parti utanfor desse organa, inviterast
med. På møtet vil også aktuelle tenesteleiarar frå prosjektgruppa vere med. Møtet munnar ut i 2 –
3 alternativ for framtidig struktur som administrasjonen jobbar vidare med. Dette arbeidet vert lagt
fram for utvala for ny handsaming. Tidsråme for arbeidet vert det same som for kvalitetsdelen,
d.v.s. at arbeidet skal vere ferdig innan utgangen av april.
Begge arbeida vert så lagt fram til politisk handsaming i møta til OK-utvalet og planutvalet i mai.

Vedlegg:
Dok.nr
102273
99633
99634
99635
100334
100450
100494
100587
100678
100717
100757
100870
100984
100986
101048
101049
101082
101084
101107
101148
101152
101157
101159
101162
101167
101195
101216
100783
103058

Tittel på vedlegg
Samandrag av høyringsuttalar
Innspill til kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune
Faglig uttale i forhold til tilrettelegging.
Artikkel - Hørselshemmede elever lærer mindre
Innspel til kommunedelplan for oppvekst
Innspel til kommunedelplan Oppvekst- SU Skavøypoll skule
Innspel til kommunedelplan for oppvekst
Innspel til kommunedelplan for oppvekst
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Innspel til høyring på kommunedelplan for oppvekst
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Innspel til Kommunedelplan for oppvekst
Innspel til kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune
Innspill til kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024
Innspel til kommunedelplan oppvekst 2012-2024.pdf
Uttale kommunedelplan oppvekst.rtf
Innspel til oppvekstplanen frå Vågsøy Venstre
Innspel til kommunen sitt arbeid med revisjon av kommuneplan for Vågsøy 2012 - 2024
Innspel til framlegget om offentleg ettersyn i kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune
Innspel til kommunedelplan for oppvekst.docx
Høringsuttale Kommunedelplan skole
Høringsnotat Kommunedelplan Oppvekst
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Geir Nygård;
Eli Stølan;
Frode Weltzien;
Tone Holvik;
Frode Helgestad
Foreldrerepresentantar i
Innspel til planprogram for oppvekst
Skavøypoll barnehage
Tone Holvik;
Geir Nygård;
Viviann Midtbø;
Referat frå møte i hovudprosjektgruppa
Stephan Lexau;
09.02.2012
Rolf Holme;
Kåre Bakke;
Johan Einar Wåge;

Gro Holm Gjervik;
Eli Stølan;
Trollskogen barnehage;
Skarevik barnehage;
Line Hodnefjell;
Janne Halsør;
Fjordly Barnehage;
Frode Weltzien;
Frode Helgestad;
Odd Gunnar Myhre;
Heidi Alice Høstland;
Janne Midtbø
Foreldreutvalget Holvik
29.02.2012
skule v/ Annelin Fure
Vågsøy SV v/Herdis
05.03.2012
Holvik
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I

12

I

19.03.2012 Statistisk sentralbyrå
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U

23.03.2012

14

I

23.03.2012

15

U

28.03.2012

20

I

13.04.2012

16

U

15.04.2012

17

U

15.04.2012

18

U

15.04.2012

19

U

15.04.2012

21

I

18.04.2012

22

U

10.05.2012

30

U

06.06.2012

33

I

11.06.2012

48
31

I
U

09.08.2012
18.10.2012

32

U

19.10.2012

37

N

05.11.2012

38

U

06.11.2012

39

X

07.11.2012

40

I

07.11.2012

41
42

I
I

21.11.2012
22.11.2012

Innspill til Planprogramet for oppvekst
Innspel til Planprogram for oppvekst

Skolekretstabell av aggregerte grunnkretser
01.01.2006 - 01.01.2010
Kommunedelplan oppvekst - oppdrag på
Norconsult AS
delkapittel.
Kommunedelplan oppvekst - oppdrag på
Norconsult AS
delkapittel
Kommunedelplan oppvekst - oppdrag på
Norconsult AS
delkapittel
Norconsult AS Bergen
Tilbod strukturutgreiing
Foreldrerepresentantar i Innspel til planprogram Kommunedelplan
Skavøypoll barnehage
Oppvekst 2012-2024
Foreldreutvalget
Innspill til Planprogram Kommunedelplan
v/Holvik skule
Oppvekst 2012-2024
Innspill til Planprogram Kommunedelplan
Vågsøy SV
Oppvekst 2012-2024
Sogn og Fjordane
Innspill til Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024
Fylkeskommune
Seksjon for
Skolekretstabell av aggregerte grunnkretser
befolkningsstatistikk
01.01.2012
Statistisk sentralbyrå
Signert avtaledokument mellom Vågsøy
Norconsult AS
kommune og Norconsult
Fjordenes Tidende
Offentleg møte, annonse
Solveig og Jens Frode
Innspill vedrørende tomteregulering i Okshola
Vågen
PPT Eid og Vågsøy
Uttale vedrørende kommunedelplan for oppvekst
Fjordenes Tidende
Annonse, kunngjering av offentleg ettersyn
Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy
46 mottakere...
kommune 2012-2024. Kunngjering av offentleg
ettersyn
Innspill til kommunedelplan oppvekst Arne Osvald Åsebø
Skramsmarka barnehage
Annonse vedr. folkemøte 12.11.2012 Fjordenes Tidende
Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy
kommune, 2012-2024
Høringsnotat til Kommunedelplan for oppvekst Arne Osvald Åsebø
Holvik barnehage
Solveig og Jens Frode
Innspill til kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy
Vågen
kommune
Skarevik barnehage
Innspel til kommunedelplan for oppvekst
Skavøypoll skule
Innspel til kommunedelplan for oppvekst

43
44
45

I
I
I

23.11.2012 Holvik skule
23.11.2012 FAU Raudeberg skule
26.11.2012 Mona Alvestad
KFU Vågsøy v/Ørjan
27.11.2012
Raknes Forthun
27.11.2012 Klubben Holvik skule
Klubben ved Skram
27.11.2012
skole
Bryggjalista v/Einar
28.11.2012
Oddgeir Midtbø
Bryggja skule
29.11.2012
v/Samarbeidsutvalet
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I
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65

I
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I

61

I

30.11.2012

53

I

30.11.2012

51

I

02.12.2012

52

I

02.12.2012

54

I

03.12.2012

56

I

03.12.2012

58

I

03.12.2012

59

I

03.12.2012

60

I

03.12.2012

57

I

04.12.2012

55

I

04.12.2012

62

I

04.12.2012

66

I

14.01.2013

Innspel til kommunedelplan for oppvekst
Innspel til kommunedelplan for oppvekst
Innspill til kommunedelplan oppvekst
Høringsuttalelse Kommunedelplan oppvekst
Innspel til Kommunedelplan for oppvekst
Innspill til kommunedelplan 2012 - 2024
Høringsuttale Kommunedelplan skole

Innspel til kommunedelplan for oppvekst i
Vågsøy kommune, 2012-2024
Innspel til framlegget om offentleg ettersyn i
Bryggja sanitetsforening
kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy
v/Lilly Kriken
kommune
Skavøypoll barnehage
Innspel til komunedelplan Oppvekst
v/personale og foreldre
Bryggja skule
Innspel til høyring på kommunedelplan for
v/Utdanningsforbundet
oppvekst
Skram skole FAU
Innspill til kommunedelplan for oppvekst fra
v/Audun Røland
Skram FAU
Vågsøy Arbeiderparti
Innspel til Kommunedelplan for oppvekst
v/Frode Kupen
Innspill til kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy
Vågsøy SV
kommune 2012-2024
Skramsmarka
barnehage
Uttale kommunedelplan oppvekst 2013-2024
v/samarbeidsutvalget
Vågsøy Venstre
Innspel til oppvekstplanen frå Vågsøy Venstre
Ungdomsrådet i Vågsøy Innspel til kommunen sitt arbeid med revisjon av
v/Daniel Gangeskar
kommuneplan for Vågsøy 2012 - 2024
Frp v/leder Hogne Bleie Innspel til kommunedelplan oppvekst 2012-2024
Vågsøy senterparti
Innspel til kommunedelplan for oppvekst i
v/Asgeir Solheim
Vågsøy kommune
Høgre v/leder Jonny
Innspel til kommunedelplan for oppvekst
Almenning
Skramsmarka
Høringsnotat Kommunedelplan Oppvekst
barnehage

