Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

09.04.2013

Tidspunkt:

12:00 - 16:20

Til behandling:

Saksliste nr. 016/13 - 021/13

Medlemmer:
SP - Terje Kolseth (Medlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
FRP - Victoriya Sukhanik (Varamedlem)
KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)
V - Vegard Åstebøl Larssen (Varamedlem)
H - Yolima Ramsevik (Varamedlem)
Forfall:

H - Jonny Almenning (Leder)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 8.
Repr. Selma Strand Larsen ble permittert kl. 14.00 og repr. Vegard Åstebøl Larssen tiltrådte kl.
14.00 før behandling av drøftingssak 021/13 – Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy
kommune, 2012-2024.
FrP v/repr. Viktoriya Sukhanik fratrådte kl. 15.15, repr. Yolima Ramsevik fratrådte kl. 16.05 og repr.
Olav Gjesdal fratrådte kl. 16.15 under behandling av drøftingssak 021/13.
Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Tone Holvik, ordfører Morten A. Hagen og rådmann
Svanhild Mosebakken.
Måløy, 09.04.2013

Tone Holvik
kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

016/13

Godkjenning av møteprotokoll

017/13

Referatsaker/orienteringssaker

018/13

Møtefrekvens og møtehonorar for Ungdomsrådet i Vågsøy

019/13

Søknad om støtte frå Framhug samfunnshus Raudeberg

020/13

Drøftingssak - Orientering om arbeidet med kvalitetsdelen
Kommunedelplan for Oppvekst

021/13

Drøftingssak - Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy
kommune, 2012-2024

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte at Drøftingssak Årshjul barnehage/skole og Dialog
barnehage vil komme opp som sak i neste møte den 14.05.2013.
Oppvekst- og kulturutvalget hadde en diskusjon om problemstillingen om barn fra andre kommuner
som søker plass i barnehage i Vågsøy kommune, og fremmet følgende vedtak:
«O/K utvalet er positiv til denne enkeltsaken, for barnehageåret 2013-2014, men en forutsetning er
at det vert sett i gang interkommunal samarbeidsavtale med nabokommunene om dette for
fremtida.»
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg
Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalget

Møtedato
09.04.2013
Arkivsaknr.:
13/505

Saksnummer
016/13
Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknad.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-016/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 07.03.2013 ligger i Politikerportalen under «Mine referater».

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg
Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalget

Møtedato
09.04.2013
Arkivsaknr.:
13/504

Saksnummer
017/13
Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker/orienteringssaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Administrasjonen gir informasjon til rektorer og styrere at ved forfall fra representanter på møtene i
Samarbeidsutvalget skal vararepresentanter innkalles.

Votering

Råmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
OK-017/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

13/2999

I

11.03.2013

2

13/2827

I

01.03.2013

3

13/3203

I

15.03.2013

4

13/3036

I

12.03.2013

Avsender/Mottaker
Det Kongelige
Kulturdepartement
v/Lise Ødegården
likestillings- og
inkluderingsdepartem
ent Det kongelige
barneUtdanningsdirektorat
et
Utdanningsdirektorat
et

Tittel
Høring av NOU 2013:4
Kulturutredningen 2014 Høringsfrist 01.07.2013
Høring - Endringer i forskrift
til introduksjonsloven
Høring - Økt fleksibilitet i
grunnskolen
Høyring - Obligatorisk
gjennomføring av
Lærlingundersøkinga - Frist

5

13/3249

I

15.03.2013

6

13/3046

U

13.03.2013

7

13/3363

U

19.03.2013

8

13/3537

U

21.03.2013

9

13/3573

U

22.03.2013

10

13/3606

X

25.03.2013

11

13/3224

I

17.03.2013

12

13/3131

X

14.03.2013

13

13/2935

I

05.03.2013

14

13/3346

I

17.03.2013

15

13/2829

I

28.02.2013

16

13/3124

I

06.03.2013

17

13/2961

I

28.02.2013

18

13/3140

I

12.03.2013

19

13/3304

I

14.03.2013

20

13/3556

I

21.03.2013

31.05.2013
Høyringsrunde for
Fylkesmannen i Sogn
Handlingsplan for Inn på
og Fjordane
tunet i Sogn og Fjordane
Referat frå møte i SU
Motakarar jmf.liste
06.03.2013 Vågsøy
ungdomsskole
Referat frå møte i SU
Alle foreldre
18.03.2013 Vågsøy
ungdomsskole
Terje Kolseth;
Terese Gjerde;
Sivert Loen
Krabbestig;
Olaug Gjesdal;
Møtebok SU - SMU Holvik
Mathias Aare;
skule 19.03.2013
Kari Merete Sæther;
Gro Holm Gjervik;
Emy Steenslid;
Annelin Fure;
Anett Berg
Referat møte SU-SMU
Til representantene
Skram, 21.03.2013
Referat frå møte i SU
21.03.2013 Skavøypoll skule
Protokoll styremøte
27.02.2013 og protokoll
Vågsøy Friviligsentral
årsmøte 2012 - Vågsøy
Frivilligsentral
Invitasjon til foreldremøte
20.03.2013
Lokal transporttilbod for
Sogn og Fjordane
ungdom - LTU 2013 Fylkeskommune
Invitasjon til søknad om
Samferdsleavdelinga
prosjektmidlar
Idrett 610679 Vågsøy
Norges Idrettsforbund
kommune medlemstal
Ekstraordinært tilskudd til
Det kongelige
bygging av kostnadseffektive
kulturdepartement
svømmeanlegg
Fylkesmannen i Sogn Kompetansesatsing for
og Fjordane
tilsette i barnehagane - 2013
Det kongelige helseog
Landets skoleelever har krav
omsorgsdepartement
på et godt arbeidsmiljø
/Kunnskapsdepartem
ent
Skavøypoll stadion - anlegg
nr. 1439 0016 01 Det kongelige
rehabilitering av lysanlegg kulturdepartement
dispensasjon fra 20-års
regel
Plan og tilskot til
Sogn og Fjordane
kommunane - Den kulturelle
fylkeskommune
skulesekken 2010 - 2014 Kulturavdelinga
Søknadsfrist 20.05.2013
Det Kongelige
Invitasjon til kommunane i

kulturdepartement

21

13/3408

I

15.03.2013

22

13/2993

S

12.03.2013

23

13/3462

I

20.03.2013

24

13/2398

I

26.02.2013

25

13/2793

I

06.03.2013

26

13/3343

I

18.03.2013

27

13/3489

I

20.03.2013

Sogn og Fjordane om å
søke tilskudd til kulturtiltak
for eldre
Skaredammen Idrettspark
Det kongelige
SA - om nye vedtekter etter
kulturdepartement
endring fra BA til SA - kopi
av brev til advokat
Arbeidsmiljø kommunale
barnehagar 2013
Kompetanseheving for
Fylkesmannen i Sogn assistentar i barnehage og Fjordane
Frist for tilbakemelding
09.04.2013
Det kongelige
Satsing på ungdomstrinnet kunnskapsdeparteme informasjon til kommuner og
nt
skoler
Utlysning av Tilskudd til
lokalt rus- og
Helsedirektoratet
kriminalitetsforebyggende
samarbeid etter SLTmodellen 2013
Årsrapport 2012 PPT Eid og
PPT Eid og Vågsøy
Vågsøy logopedundervisning
Skulebasert
Fylkesmannen i Sogn kompetanseutviklingog Fjordane
informasjon om prioritering til
pulje 1

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

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
02.04.2013
09.04.2013
25.04.2013

Arkivsaknr.:
13/547

Saksnummer
006/13
018/13

Saksansvarleg:
Dagny-Ann Gangeskar

Møtefrekvens og møtehonorar for Ungdomsrådet i Vågsøy

Rådmannen si innstilling

Ungdomsrådet i Vågsøy vedtek framlagd forslag til endring i vedtekter for Ungdomsrådet i
Vågsøy kommune.

02.04.2013 Ungdomsråd
Møtebehandling:

Det vart framlagt forslag om åtte møter og halvert møtegodtgjering pr møte.

Votering

Rådmann si innstilling vart samrøystes vedteken.
UR-006/13

Vedtak:

Ungdomsrådet i Vågsøy skal doble tal møter til åtte pr. år og halvere møtegodtgjering pr møte.
Vedtektene vert endra etter endelig vedtak i kommunestyret.
Nye vedtekter for UiV gjeld frå oppstart hausten 2013.

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-018/13

Vedtak:

Ungdomsrådet i Vågsøy skal doble tal møter til åtte pr. år og halvere møtegodtgjering pr møte.
Vedtektene vert endra etter endelig vedtak i kommunestyret.
Nye vedtekter for UiV gjeld frå oppstart hausten 2013.
Endring i vedtektene for Ungdomsrådet i Vågsøy vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Vedtekter for Ungdomsrådet i Vågsøy.

Bakgrunn for saka

Ungdomsrådet har ønske om fleire møter og halvert møtegodtgjering. Medlemmane i
Ungdomsrådet i Vågsøy føler det er for lang avstand mellom møta, og det vert korte fristar for
saker som skal refererast og drøftast. UiV ønsker å følgje tettare opp under O/K-utvalet sine møter.
Medlemmane føreslær sjølve å halvere møtegodtgjeringa for å unngå dyrare drift av
Ungdomsrådet i Vågsøy.

Saksopplysningar / fakta

Ungdomsrådet i Vågsøy synes at fire møter pr. år er for lite, og det vert for lenge mellom kvart
møte. Det er ønskelig med åtte møter pr. år, og halvert møtegodtgjering for å halde totalkostnaden
som den er i dag.
Endring i vedtektene for Ungdomsrådet i Vågsøy vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Vurdering / konsekvensar

Det vil ta meir tid for administrasjonen sin representant i Ungdomsrådet, som også er sekretær,
men det vert på same tid enklare for administrasjonen å halde medlemmane orientert.
For O/K sin representant i Ungdomsrådet, føreslær Ungdomsrådet at representanten får tilsendt
sakliste og møteinnkalling og vurderar om denne bør/skal møte. Men at O/K sin representant
bør/skal møte på dei fleste av møta, så sant som det er mogeleg.
Det vil vere ein fordel for Ungdomsrådet i Vågsøy sine oppgåver å ha fleire møter gjennom året, for
å halde seg oppdatert over politiske saker som er under handsaming i oppvekst- og kulturutvalet
og kommunestyret.

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

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutval

Møtedato
09.04.2013

Arkivsaknr.:
13/521

Saksnummer
019/13

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Søknad om støtte frå Framhug samfunnshus Raudeberg

Rådmannen si innstilling
Vågsøy kommune imøtekjem ikkje søknad om tilskot til samfunnshuset Framhug.

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte og svarte på spørsmål.
Administrasjonen orienterer styret i Framhug om tilskudd fra fylkeskommunale midler.
«Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg», søknadsfrist 30.04. hvert år.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-019/13

Vedtak:

Vågsøy kommune imøtekjem ikkje søknad om tilskot til samfunnshuset Framhug.

Bakgrunn for saka
Framhug søkjer i brev datert 19. mars Vågsøy kommune om 100.000 kroner i tilskot for å berge
vidare drift av samfunnshuset Framhug på Raudeberg.

Saksopplysningar / fakta
I søknaden kjem det fram at ein i 2010 hadde eit underskot på kroner 9.800,11 og i 2011 eit
underskot på kroner 77.272,63. Grunnen til underskot og søknad om støtte er utgifter til
omfattande arbeid med tak og isolering av bygget. Det er og trong for ytterlegare utbetringar.
Mesteparten av jobben vart utført på dugnad.

Samfunnshuset Framhug er eit viktig forsamlingshus for Nord-Vågsøy og vert mykje nytta til sosial
møteplass, songkor, lag og organisasjonar. Lokale bedrifter nyttar også huset til kulturtilbod for
tilsette. Framhug har ikkje tidlegare år fått økonomiske tilskot frå kommunen, noko som andre
samfunnshus/forsamlingshus har fått.
Det er få møteplassar att på Raudeberg og Framhug er derfor viktig for bygda, både for born,
ungdom og vaksne.

Vurdering / konsekvensar
Det er ikkje midlar på budsjettet til slike tiltak. Vågsøy kommune har i 2013 løyvd kr 100 000,- til
kulturmidlar til ulike kulturformål der arbeid med barn og unge er prioritert. Tilskot til bygg og
anlegg fell utanfor tildelingskriteria i kulturmidlane.
Slik den økonomiske situasjonen er i dag har ein dessverre ikkje moglegheit til å yte eit slikt tilskot.
Sogn og Fjordane fylkeskommune har «Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg».
Søknadsfristen her er 30. april kvart år. Vågsøy kommune ber styret for Framhug undersøke
moglegheitene for støtte her.
Rådmann tilrår at ein ikkje løyver tilskot til samfunnshuset Framhug ut frå kommunen sin
økonomiske situasjon.
Vedlegg:
Dok.nr
107868

Tittel på vedlegg
Økonomisk redningsaksjon - Framhug samfunnshus Raudeberg

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

1

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker
Samfunnshuset
19.03.2013
Framhug v/Ottar Teige

Tittel
Økonomisk redningsaksjon - Framhug
samfunnshus Raudeberg

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

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
09.04.2013

Arkivsaknr.:
12/35

Saksnummer
020/13

Saksansvarlig:
Tone Holvik

Drøftingssak - Orientering om arbeidet med kvalitetsdelen
Kommunedelplan for Oppvekst

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om diskusjonene og prosessen som pågår i prosjektgruppa.
I de siste møtene i prosjektgruppa har man hatt fokus på verdier og visjoner til planen. Gode
relasjoner og sosial tilknytning er viktige mål for oppveksten.
Kommunalsjef Holvik gir signal fra prosjektgruppa at voksentettheten i overgangen fra barnehage
til 1. klasse må vurderes. I barnehage er det en voksen pr. seks barn, mens i skolen er det større
klasser og mindre voksne.
Hovedsatsingsområda i planen er:
•
•
•
•
•

Tidlig innsats
Tverrfaglig samarbeid
Foreldresamarbeid
Tilpasset opplæring
Ledelse

AP v/repr. Frode Kupen peker på at overganger i løpet av skoleåret må omtales i planen. Det kan
være ulike grunner for at barn skifter skole; flytting, samlivsbrudd o.l.
V v/repr. Selma Strand Larsen oppfordrer om at språket blir tenkt på, t.d. om å bruke ordet «mor» i
svangerskap. Utvalget er enige om at det må omtales at det gjelder begge foreldra.
Dette gjelder også bruk av fremmedord. Det er viktig at det blir brukt ord som folk flest forstår.
Kap. 5.2 om utfordringer og strategier vil bli omskrevet fra hvordan den ser ut i dag. Prosjektgruppa
skal komme med innspill i forkant og tar for seg dette kapittelet i neste møte.
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om hva prosjektgruppa diskuterte i forrige møte. Punktet om
involvering av samarbeidspartnere er viktig for å ha en felles forståelse av krav og forventninger.
Utvalget gir gode tilbakemeldinger om planen så langt som den er kommet. God å forstå og mer
konkret enn tidlegere.

Kommunalsjef Tone Holvik oppfordrer representantene i Oppvekst- og kulturutvalget om å komme
med innspill til planen.

Votering

Ingen votering.
OK-020/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Orientering om arbeidet med kvalitetsdelen Kommunedelplan for Oppvekst.

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

Endelig vedtak i:
Planutvalg

Møtedato
09.04.2013
09.04.2013

Arkivsaknr.:
12/35

Saksnummer
021/13
026/13

Saksansvarlig:
Tone Holvik

Drøftingssak - Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 20122024

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

AP v/ repr. Frode Kupen mener at gruppa skal samle seg om to alternativ som administrasjonen
skal utrede vidare.
Ordførar peikar på at dei forslaga som kjem fram, må vere økonomisk realiserbart.
Fellesmøte med Planutvalget:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte. Det ble den 07.03.2013 gjort ei synfaring på Skavøypoll
skule, Skram skole og Vågsøy ungdomsskole. Kommunalsjef Holvik vil presisere at vedlagte
notat ikke er administrasjonen si tilråding, men en beskrivelse av hvordan situasjonen er. I
tillegg er det oversendt en kartlegging av barnehagene vedr. det fysiske og det psykososiale
miljøet og utfordringene for barnehagene.
Det må fattes et verdivalg, hvilken skolestruktur skal velges. Om man velger desentralisert eller
sentralisert er et politisk valg, man må være villig til å ta konsekvensene av valget. Politikerne
må avgjøre hva som må gjøres av investeringer i skolene og barnehagene.
Kommunalsjef Holvik vil nok en gang poengtere at løsning må avklares før neste skoleår med
tanke på elever med spesielle behov, og dette haster. Utfordringer i forhold til Vågsøy
ungdomsskole må det landes på hva som må gjøres her. Det er to områder der kommunen har
lov til å desentralisere; tegnspråk og opplæring til minoritetsspråklige. Det viktigste i dag er å få
signal på hva det skal jobbes videre med, med tanke på hva som er best tenlig for Vågsøy
kommune.
FRP v/repr. Hogne Bleie oppmodet til at man legger inn realistiske kostnader når beregning av
skolene skal gjøres. Ikke råd til å bygge ny ungdomsskole nå, ønsker storskoler og småskoler.
KrF v/repr. Dag Almenning la frem partiets forslag til skolestruktur i kommunen. Denne ligger
vedlagt i saken.

V v/repr. Marit Sætren la frem partiets forslag. Venstre ønsker opprettholdelse av dagens
struktur, og at det utarbeides en vedlikeholdsplan til skolene og barnehagene. Venstre ønsker
primært en god og offentlig skole og barnehage i alle bygdene. Bygningsmassen må
gjennomgåes.
SP v/repr. Terje Kolseth er usikker på oppdeling av barneskolene når det gjelder forslaget fra
KrF.
H v/repr. Rolf Domstein mener at oppgradering og vedlikehold må gjøres på skolene. Høyre
ønsker å se på kostnader/innsparing ved eventuell nedleggelse av Holvik skule og Bryggja
skule.
FrP v/repr. Hogne Bleie kom med replikk at dersom Bryggja skule legges ned utløser dette en
språkdeling på skolene. Når det gjelder Holvik skule fungerer denne godt, og å legge ned
skolen kan ikke sees å være tenlig. Man bør se på Skramsmarka barnehage. Støtter ikke KrF
sitt forslag når det gjelder ungdomsskolen, men mener at det kan regnes på.
AP v/repr. Frode Kupen ønsker en økonomisk forsvarlig beslutning. AP har jobbet hardt med å
se på om der er rom for å beholde dagens struktur. Skolene er gode og elevene trivst, men må
handle etter hva kommunen har råd til og ikke. Ønsker ikke at eiendomsskatten økes.
V v/repr. Edvard Iversen mener òg økonomi er det sentrale i saken. Den økonomiske rammen
for hva Vågsøy kommune kan tåle må på plass.
SV v/repr. Viviann Midtbø er for desentralisert skolestruktur innen barneskoler, og
ungdomsskole som i dag. I et regnestykke om innsparing må det òg være innhold. SV ønsker
ikke å gå på akkord med kvaliteten i skolen, og er heller ikke redd for økning av
eiendomsskatten.
H v/repr. Yolima Ramsevik savner oversikt over et enkelt budsjett der man fort kan se hva som
spares for nedlegging av en enkelt skole.
H v/repr. Rolf Domstein stilte spørsmål om repr. Viviann Midtbø sin habilitet i saken. Repr.
Midtbø opplyste at habiliteten er blitt vurdert tidligere, og i fra Fylkesmannen sin side er vurdert
til å være habil. Repr. opplyste at dette vil være siste gang hun er tilstede i denne saken. Repr.
Midtbø fratrådte under behandlingen av habiliteten. Oppvekst- og kulturutvalget og Planutvalget
diskuterte i fellesskap, og det ble konkludert at repr. ikke var inhabil. Repr. Midtbø tiltrådte møtet
igjen.
Ordfører si oppsummering:
1. Opprettholde dagens struktur uten noen endringer
2. KrF sitt forslag
3. Nedleggelse av Bryggja skule og Holvik skule
Tegnspråk og opplæring til minoritetsspråklige bør samles på en skole. Politikerne ga
administrasjonen positive signal på dette.
Skal skolen være slik den er per i dag må det gjøres noe med barnehagene.
Barnehageavdelingen på Skram må da flyttes ut.
Kostnader ved eventuell påbygging på skolene må synliggjøres i hver modell.
Konklusjon:
Det var enighet om at saken behandles i Planutvalget den 11.04.2013 der vurdering av hvilken
modell man skal jobbe videre med avgjøres.

Votering

Ingen votering.
OK-021/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2012 – 2024
-

Felles drøfting mellom Oppvekst- og kulturutvalget og Planutvalget.

-

