Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato:

20.01.2015

Tidspunkt:

08:00 - 09:40

Til behandling:

Saksliste nr. 001/15 - 004/15

Medlemmer:
H - Anett Berg (Leder)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)
Varamedlemmer:
V - Vegard Åstebøl Larssen (Varamedlem)
FRP - Ronny Mobakken (Varamedlem)
H - Øystein Kjartan Sandøy (Varamedlem)
Forfall:

H - Erlend Hagen (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 7.
Fra administrasjonen møtte: rådmann Knut Ove Leite, kommunalsjef Ove Aksnes og tjenesteleder
eiendom Frode Weltzien.
Måløy, 20.01.2015

Ove Aksnes
kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/15

Godkjenning av møteprotokoll

002/15

Referatsaker

003/15

Oppvekstsenter i Holvik - Alternative lokaler til Holvik barnehage.

004/15

Avtale om biblioteksamarbeid i Nordfjord

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

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.01.2015

Arkivsaknr.:
15/71

Saksnummer
001/15

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

20.01.2015 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-001/15

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 25.11.2014 ligger under «Mine referater» i Politikerportalen.

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

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
20.01.2015

Arkivsaknr.:
15/70

Saksnummer
002/15

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

20.01.2015 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Ove Aksnes og rådmann Knut Ove Leite orienterte.
Ref. sak 7: Ferieåpen SFO:
Det vil komme opp sak i Oppvekst- og kulturutvalgsmøte den 10.03.2015.
Ref. sak 8: Høring - Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager:
Høringsfristen er 23.02.2015. Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at referatsaken kommer opp i
Kommunestyret 29.01.2015.
Ref. saker 9-12: Om klage på vedtak om skuleskyss - ber om meir opplysningar:
Utredning må gjøres og sak vil komme opp så snart administrasjonen har fått behandlet
spørsmålene fra Fylkesmannen på en forsvarlig måte.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-002/15

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

14/12821

Dok.dato
U

11.11.2014

Avsender/Mottaker
Hilmar Kråkenes;
Karoline Hessevik
Sandal;
Sølvi Håvik;

Tittel
Innkalling til møte i SU
Skavøypoll barnehage
19.11.2014

Christel Midtgaard
Angelshaug;
Iren Hammersvik;
Sonja Vedvik;
Jannicke K
Myrestrand
Karoline Hessevik
Sandal;
Christel Midtgaard
Angelshaug;
Sølvi Håvik;
Sonja Vedvik;
Hilmar Kråkenes;
Hilmar Kråkenes

2

14/13323

U

21.11.2014

3

14/14518

U

18.12.2014

Samarbeidsutvalet

25.11.2014

Til mottagere i
samsvar med
adresselisten;
Norvall Bakke

4

14/12897

U

5

15/112

I

06.01.2015

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

6

14/14583

I

11.12.2014

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune
FAU Skavøypoll
skule;
FAU Skavøypoll
skule

7

14/12171

I

27.10.2014

8

15/312

X

09.01.2015

Referat frå møtet i SU
Skavøypoll barnehage
19.11.2014

Referat frå SU Skavøypoll
skule 18.11.2014
Referat frå møte i SU/SMU
Skram skole 19.11.2014
Informasjon til kommunane
om fylkesmønstringa
18.04.2015 - 19.04.2015
Omlegging av tilskot til
frivillig verksemd i
lokalsamfunn
Ferieopen SFO

Utgreiing innføringsklasse
Om klage på vedtak om
9
14/14604
I
18.12.2014 ***
skuleskyss - ber om meir
opplysningar
Om klage på vedtak om
10 14/14607
I
18.12.2014 ***
skuleskyss - ber om meir
opplysningar
Om klage på vedtak om
11 14/14612
I
18.12.2014 ***
skuleskyss - ber om meir
opplysningar
Om klage på vedtak om
12 14/14613
I
18.12.2014 ***
skuleskyss - ber om meir
opplysningar
13.
Høring - Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager
14.
Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Møtedato
20.01.2015

Arkivsaknr.:
14/711

Saksnummer
003/15

Saksansvarlig:
Ove Steinar Aksnes

Oppvekstsenter i Holvik - Alternative lokaler til Holvik barnehage.k –
Alternative lokaler til Holvik barnehage.

Rådmannens innstilling

1. Vågsøy kommunestyre avslutter prosjekt oppvekstsenter i Holvik 31.01.2015 da
arbeidet så langt viser at utfordringen med lokaliteter til barnehagen gitt i pålegg fra
Arbeidstilsynet ikke lar seg løse innafor den budsjetterte bevilgning i
budsjett/økonomiplan.
2. Kommunestyret legger til grunn at en ikke kan drive Holvik barnehage i eksisterende
lokaler etter 1. august 2015 basert på krav satt av arbeidstilsynet, og ber
administrasjonen fremme forslag til alternativ lokalisering.

20.01.2015 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Rådmann Knut Ove Leite, tjenesteleder eiendom Frode Weltzien og tjenesteleder Holvik
barnehage Line Hodnefjell orienterte.
Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte.
AP v/repr. Frode Kupen fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
«Oppvekst- og kulturutvalet har innvendingar mot at Holvik barnehage blir lagt ned. Oppvekstog kulturutvalet meinar at barnehagestrukturen i kommunen skal ligge fast.
Oppvekst- og kulturutvalet ber om at saka blir sendt til formannskapet/kommunestyret for vidare
behandling, og at følgjande blir gjort greie for i neste kommunestyre:
• I budsjettbehandlinga desember 2014 blei prosjektet i Holvik kutta frå ca 14 til 4 mill.
Forslagsstillarane stadfestar enno at dette skal halde.
• Administrasjonen må sørgje for at denne dokumentasjonen blir presentert for
kommunestyret.
• Administrasjonen må forklare kvifor ein budsjetterer med for høge kalkylar (om ein har
gjort dette).
• Ein vurdering opp mot vedteken oppvekstplan må gjerast.»
SP v/repr. Terje Kolseth fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

«Flytte budsjettbeløpet på kr 3.850.000,- frå 2016 til 2015 (prosjekt 6700), og budsjettbeløpet
på kr 500.000,- i 2015 til 2016. Bruke ca. 1 mill. på nytt ventilasjonsanlegg i barnehagen. Sette
opp en brakkeløsning på utsida av barnehagen som benyttes til
oppholdsrom/spiserom/garderombe/toalett for personalet ca. kr 500.000,-.»
Et omforent Oppvekst- og kulturutvalg fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
«Ein avsluttar prosjekt om «Utredning av Oppvekstsenter i Holvik» per 31.01.2015».

Votering

Det ble først votert over endringsforslag fra SP v/repr. Kolseth. Endringsforslaget falt med 5
stemmer.
Rådmannens innstilling ble så votert alternativt over endringsforslaget til AP v/repr. Kupen.
Endringsforslaget fra repr. Kupen ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over tilleggspunkt. Dette ble enstemmig vedtatt.
OK-003/15

Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalet har innvendingar mot at Holvik barnehage blir lagt ned. Oppvekst- og
kulturutvalet meinar at barnehagestrukturen i kommunen skal ligge fast.
Oppvekst- og kulturutvalet ber om at saka blir sendt til formannskapet/kommunestyret for vidare
behandling, og at følgjande blir gjort greie for i neste kommunestyre:
• I budsjettbehandlinga desember 2014 blei prosjektet i Holvik kutta frå ca 14-4 mill.
Forslagsstillarane stadfestar enno at dette skal halde.
• Administrasjonen må sørgje for at denne dokumentasjonen blir presentert for
kommunestyret.
• Administrasjonen må forklare kvifor ein budsjetterer med for høge kalkylar (om ein har
gjort dette).
• Ein vurdering opp mot vedteken oppvekstplan må gjerast.
• Ein avsluttar prosjekt om «Utredning av Oppvekstsenter i Holvik» per 31.01.2015.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Prosjektplan for utredning av mulighet for oppvekstsenter i Holvik (jf. vedlegg prosjektplan).

Bakgrunn for saken

Holvik barnehage og Holvik skole er i dag to enheter med ca. 30 barnehagebarn og 50 elever.
Barnehagen har fire pålegg fra Arbeidstilsynet som må lukkes innen 01.08.2015. Barnehage og
skole er i dag i samme bygg, men har ikke et etablert samarbeid.
Oppvekst- og kulturutvalget ba administrasjonen legge fram sak om oppvekstsenter i Holvik i møte
06.05.2014 og Formannskapet behandlet spørsmålet i møte 08.05.2014. Formannskapet drøftet
saken igjen i møte den 22.05.2014 og ga administrasjonen i oppgave å arbeide med et prosjekt for
oppvekstsenter i Holvik kommende barnehage-/skoleår.
Det er satt ned en prosjektgruppe for å jobbe med utredning av oppvekstsenter. Gruppen består av
representanter for ansatte, foreldre og verneombud ved Holvik barnehage og Holvik skule med
prosjektleder i 40 % stilling.
Ved utredning av de fysiske forholdene for personalet har rektor, styrer og tjenesteleder for
Eiendom i samarbeid sett på barnehagens og skolens personalfasiliteter opp mot
Arbeidsmiljøloven. En har sett på om man gjennom å dele fasiliteter kan lukke barnehagens
pålegg fra Arbeidstilsynet.

Slik bygget står i dag, klarer vi ikke lukke barnehagens pålegg fra Arbeidstilsynet gjennom å bli
oppvekstsenter.

Saksopplysninger / fakta
Det er ikke mulig å opprette et oppvekstsenter som ivaretar barn, elever og ansattes rettigheter i
forhold til fysisk og psykiske skole- og arbeidsmiljø slik bygget står i dag.
Skal personalet i barnehage og skole dele personalfasiliteter må bygningsmassen utvides og
bygges om for å imøtekomme dagens lovkrav til arbeidsmiljø. Skal en fortsette drift som i dag, med
barnehage og skole for seg, vil en også måtte utvide og bygge om barnehagen for å lukke pålegg.
Dette er det orientert om i Oppvekst- og kulturutvalget 25.11.2014 og i Formannskapet 27.11.2014
(jf. vedlegg PP Formannskapet 27.11.14).
I budsjett for 2015 er det ikke bevilget penger til nødvendig ombygging for å gjøre om barnehage
og skole til oppvekstsenter. Skal hele bygget rehabiliteres etter dagens lovkrav er dette stipulert til
en kostnad på ca.13 millioner. Det er i budsjettet satt av kr. 500.000 i 2015 og kr. 3.850.000 i 2016.

Vurdering / konsekvenser

Det er i dag satt ned en prosjektgruppe, med en prosjektleder i 40 % stilling. Da det ikke er satt av
midler til nødvendig utbedring for å kunne gjøre om bygget til oppvekstsenter, ser vi det som lite
hensiktsmessig å bruke mer ressurser på utredning.
Å fortsette med et prosjekt det ikke er midler til å gjennomføre, vil føre til stor frustrasjon hos
personalet i barnehage og skole.
Skal Holvik barnehage og Holvik skule gjøres om til oppvekstsenter må en sikre et oppveksttilbud
som ivaretar og fremmer barn og elevers læring og utvikling, og som gir personalet et godt fysisk
og psykisk arbeidsmiljø. Uten midler til nødvendige utbedringer av bygget kan ikke dette oppnås.
Konsekvensen blir at ein må finne alternative løysingar for dei 36 plassene i barnehagen.
Kommunen sitt ansvar er full barnehagedekning. Det er i dag ledige plasser primært ved Fjordly
barnehage. Det var i desember 2014 17 ledige plasser her.
I tillegg vil kommunen med enkle midler kunne gjøre plass ved Bryggja skole til en barnehage.
Ut i fra at opptaket til barnehagen primært er fra sentrum og Vestre krets, er det ønskelige å finne
et alternativ i samme område. En vurderer leie i Vågsvåg skole som et realistisk alternativ. Her er
både plass og gode uteareal samtidig som barnehage kan kombineres med bruken av bygget. Her
er en i tilfelle avhengig en enighet om vilkår med huseier.
Et alternativ med utviding av Skavøypoll barnehage med en paviljongløsning er også realistisk,
men ikke en kortsiktig løsning ettersom byggearbeidene på skolen i 15/16 legger begrensninger på
området.
Rådmannen ber om fullmakt til å utrede alternative løsninger til dagens barnehage i Holvik med
tanke på at dette skal være på plass til 1. august 2015. Dette da slik at en løser Arbeidstilsynets
pålegg gjennom å flytte barnehagen.
Vedlegg:
Dok.nr
156736
156737

Tittel på vedlegg
PP Formannskapet 27.11.14.pdf
Prosjektplan Oppvekstsenter i Holvik.docx

Vågsøy kommune
Sakspapir

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

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalet

Møtedato
20.01.2015

Arkivsaknr.:
14/240

Saksnummer
004/15

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Avtale om biblioteksamarbeid i Nordfjord

Aktuelle lover

Lov om folkebibliotek (folkebiblioteklova)
Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011 - 2014

Rådmannen si innstilling

Vågsøy kommune er positiv til at å forplikte seg til vedlagt avtale om biblioteksamarbeid
mellom kommunane i Nordfjord.

20.01.2015 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Ove Aksnes og rådmann Knut Ove Leite orienterte.
Det fremkom ingen endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-004/15

Vedtak:

Vågsøy kommune er positiv til at å forplikte seg til vedlagt avtale om biblioteksamarbeid mellom
kommunane i Nordfjord.

Bakgrunn for saka
Sogn og fjordane fylkesbibliotek har teke initiativ til å formalisere eit nærare samarbeid mellom
biblioteka i Nordfjord. Det er utarbeidd ei avtale som er sendt ut til kommunane. Kommunen må no
ta stilling til om vi skal forplikte oss til denne avtalen.

Saksopplysningar / fakta
Fylkesbiblioteket besøkte i 2012/13 alle biblioteka i Nordfjord og hadde samtale med
biblioteksjefane og kulturleiarane. Eit felles ynskja frå dei bibliotektilsette var å få eit tettare
biblioteksamarbeid i regionen.
Fylkeskommunen har utarbeidd eit forslag til avtale. Avtalen har vore ute på høyring i biblioteka og
den har vore drøfta av kulturleiarane i kommunane.
Avtalen har mellom anna som mål å «fornye og utvikle bibliotektenesta i kommunane».
Tenestetilbodet er ulikt i kommunane noko som det vert teke omsyn til i avtalen.

Vurdering / konsekvensar
Det er viktig at dei bibliotektilsette får møteplassar der dei kan diskutere ulike utfordringar. I
Nordfjord er bibliotekeiningane små og det er derfor lite rom for bibliotekfaglege diskusjonar.
I lov om folkebibliotek (folkebiblioteklova) §1 står det mellom anna: «folkebibliotekene skal ha som
oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling
….»
Dette er oppgåver som små bibliotek vanskeleg kan greie sjølve. Ved eit samarbeid vert det
mellom anna lettare å få til turnear med forfattarar. Våren 2013 samarbeidde biblioteka i Nordfjord
om ein turne med forfattar Hans Olav Lahlum i samband med grunnlovsjubileet.
I strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane er ein av strategiane for ei betre
bibliotekteneste å utnytte dei samla bibliotekressursane slik at brukarane får eit betre
bibliotektilbod. Det kan handle om bruk av fagkompetanse, samarbeid om innhald, tenester og
tekniske løysingar.
Rådmannen synest det er positivt at det vert eit tettare samarbeid mellom biblioteka i Nordfjord og
at dette vert formalisert gjennom ei avtale.

Vedlegg:
Dok.nr
151862
151863
151864

Tittel på vedlegg
Avtale om biblioteksamarbeid mellom kommunane i Nordfjord - til signering
Avtale om biblioteksamarbeid mellom kommunane i Nordfjord
Forsendelsesinformasjon - SOGN01-20141103-094253

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

1

I

2

U

3

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker
Sogn og Fjordane
14.01.2014
Fylkeskommune
Sogn og Fjordane
14.02.2014 fylkeskommune
Fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane
31.10.2014
Fylkeskommune

Tittel
Avtale om samarbeid om e-media
Signert avtale om samarbeid e-media.
Avtale om biblioteksamarbeid mellom
kommunane i Nordfjord - til signering

