MØTEPROTOKOLL – KORRIGERT UTGAVE

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for oppvekst og levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
20.05.2015
09:00 – 14:10

FRA SAKSNR: 49/15

TIL SAKSNR:72/15

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11
Møteleder: Leder Lill-Harriet Andreassen
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Lill-Harriet Andreassen
Agnar Berland
Christine Francis Holmedal
Ronny Knutsen
Elsa Benjaminsen
Rafael Cobo Garrido
Stig Atle Abrahamsen
Anton Fromreide
Marit Helen Leirheim

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
KRF
H
H
uavhengig
AP
SV
FRP
FRP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Andreas J. Skiftesvik
MEDL
Torill Hauge
MEDL

Representerer
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stian Jean Opedal Davies
Marianne Bexrud

Representerer
AP
AP

Møtte for
Andreas J. Skiftesvik
Torill Hauge

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes
Leder bygg og bolig Odd Maubach
Leder flyktning tjenesten Therese Hope
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Fagsjef skole Frode Solemdal
Leder NAV Askøy Helga Torgersen
Brannsjef Pål Fromreide Hansen
Fagsjef kultur Gunnar Brynjulfsen
Møtesekretær Kristin Ådlandsvik
Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------
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SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 49/15

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 50/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 51/15

Oppfølging av skolebruksplanen - status og fremdrift
2015

2015/2799

PS 52/15

Temaplan skole 2015-2019

2014/6410

PS 53/15

Oppfølging av innbyggerinitiativ - norm for
gruppestørrelse i Askøy

2014/9168

PS 54/15

Vedr. Plan for barnehageutbygging - årlig rullering av
tiltaksplan for utbyggingstiltak

2013/2203

PS 55/15

Intensjonsforslag - Kvalitet og tilstrekkelig bemanning
i barnehager

2015/2624

PS 56/15

Søknad om økonomisk støtte til Humanistisk
konfirmasjon på Askøy 2015

2015/2901

PS 57/15

Årsmelding og regnskap 2014 - Askøy kommune

2015/3127

PS 58/15

Årsmelding og regnskap 2014 - Askøyhallene KF

2015/3032

PS 59/15

Økonomirapportering mars 2015

2015/2838

PS 60/15

Bosetting av flyktninger 2015 og 2016.

2014/131

PS 61/15

Disponering av ledige omsorgsboliger

2015/2897

PS 62/15

Høring om endringer i helligdagsloven - søndagsåpne
butikker

2015/2226

PS 63/15

Beredskapsavtale mellom Røde kors og Askøy
kommune

2015/2669

PS 64/15

Utsatt sak - Seksjonering, Sjoddien

2014/6396

PS 65/15

Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement
for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2015 2019.

2015/1925

PS 66/15

Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift
av kommunale baner, bygg mm

2015/2172

PS 67/15

Prosjektrapport pr. 30.4.2015 og budsjettregulering

2013/8328

PS 68/15

Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Flyfoto på
Facebook

2015/2438

PS 69/15

Utsatt sak - Valg av tomtealternativ til plassering av
omsorgsboliger mm Askøy øst.

2014/7510

PS 70/15

Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Kommunale
boliger

2015/2546

PS 71/15

Spørrerunden UOL 20.05.15

2015/3179

PS 72/15

MELDINGER

RS 75/15

Tilskuddsbrev høst 2015 - Tidlig innsats i skolen
gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn

RS 76/15

Alkolås i skolebusser

2015/451
2015/2529
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RS 77/15

Krav om alkolås i alle skolebusser i Askøy kommune

2015/2529

RS 78/15

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre

2014/8516

RS 79/15

Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre

2014/8516

RS 80/15

Høring - Forslag om revidering - Krav til relevant
kompetanse

2013/6253

RS 81/15

Nytt opptak etter oppsigelse av barnehageplass som
følge av misligholdt foreldrebetaling

2014/8672

RS 82/15

Korrigert varsling om etterbetaling av tilskudd til
ikke-kommunale barnehager 2014

2015/2733

RS 83/15

Brukerundersøkelse 2015 - Fagavdeling barnehage

2013/2482

RS 84/15

Nye vedtekter for Bergen og Omland Friluftsråd

2013/4991

RS 85/15

Tilbakemelding på oppfordringen om å velge
kommunens mest attraktive friluftsområde.

2014/8163

RS 86/15

Friluftslivets år 2015 - Kåring av Hordaland sitt mest
attraktive friluftsområde

2014/3978

RS 87/15

Melding om resultat av brukerundersøkelse
fosterhjem

2014/3784

RS 88/15

Tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen

2014/9150

RS 89/15

Utvikling på NAV Askøy - spesielt med fokus på
økonomisk sosialhjelp

2015/3158

RS 90/15

Vågenutvalget - Et Nav med muligheter

2015/2769

RS 91/15

Orientering om "Forskrift om krav til og organisering
av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,
medisinsk nødmeldetjeneste mv
/akuttmedisinforskrift)

2013/6453

RS 92/15

Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet
og helhet

2015/3128

RS 93/15

Demensvennlig samfunn

2013/1586

RS 94/15

Høring - Forslag til ny forskrift om obduksjon og
avgivelse av av lik til bruk i undervisning og forskning

2015/2958

RS 95/15

Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan –
Traumesystem i Norge 2015

2015/2403

RS 96/15

Høring - Forslag til endringer i forskrifter i
folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven

2015/2204

RS 97/15

Høring - NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap

2015/2327

RS 98/15

Folkehelsemeldingen: Meld. St. 19 (2014-2015)

2015/2585

RS 99/15

Søknad om driftsstøtte for 2015

2014/1254

RS 100/15

VS: Hva vil din kommune gjøre?

2014/131

RS 101/15

Særutskrift - Ny politisk styringsmodell fra høsten
2015

2015/827

RS 102/15

Fra Hvaler til Russer-grensen – Kommunestafett

2015/119

RS 103/15

Referat fra møte vedrørende Miljøagentenes
krav/forespørsel ti Askøy kommune

2015/1682

RS 104/15

Protokoll FKR 18.05.15

2013/10357
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RS 105/15

Protokoll RFH 18.05.2015

2013/2963

RS 106/15

Protokoll Likestilling og mangfoldsutvalget 19.05.15

2013/9823

RS 107/15

Møteprotokoll - Eldrerådet

2015/3347

Orienteringer:
Røde Kors Hordaland v/ Håkon Larsson-Fedde
Røde Kors Askøy v/ Lene Aase Marø
Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter orienterte om LAR samarbeidet mellom
Askøy kommune og Helse Bergen.
Under orienteringen ble møtet lukket ihht Kommuneloven § 31 5. ledd, jf
offl § 23.
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PS 49/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 50/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:
Protokoll fra 15.04.2015: Godkjent.

PS 51/15 Oppfølging av skolebruksplanen - status og fremdrift
2015
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Oppfølging av skolebruksplanen – status og fremdrift 2015 tas til orientering.
Innkomne merknader følger saken.

Behandling:
Fagsjef skole Frode Solemdal møtte.

Stig Abrahamsen (FrP) ga følgende merknad:

Det utredes om kapasitet for Strusshamn barneskole kan møtes ved å utvide skolen ved kjøp av
barnehagen som nærmeste nabo.

Rafael Cobo Garrido (SV) ga følgende merknad:

Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:

Oppfølging av skolebruksplanen – status og fremdrift 2015 tas til orientering.
Innkomne merknader følger saken.
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Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 52/15 Temaplan skole 2015-2019
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Temaplan skole 2015-2019 tas til orientering. Innkomne merknader følger saken.

Behandling:
Fagsjef skole Frode Solemdal møtte og orienterte.

Stig Abrahamsen (FrP) ga følgende merknad:
Handlingsdel:
«Utarbeide og forankre helhetlig plan for et positivt og mobbefritt læringsmiljø i Askøyskolen»
Tillegg: Forslag om helhetlig plan for positivt og mobbefritt oppvekstmiljø.
Til innarbeidelse i planen: Sikre kvalitet og praktiske og estetiske fag gjennom hele
grunnskoleløpet.
Til innarbeidelse i planen: Elever ved ungdomsskoletrinnet gis anledning til å evaluere sine
lærere etter modell fra Hordaland Fylkeskommune.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:
Temaplan skole 2015-2019 tas til orientering. Innkomne merknader følger saken.
Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 53/15 Oppfølging av innbyggerinitiativ - norm for
gruppestørrelse i Askøy
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

1. Rådmannen innarbeider økning av lærertetthet i budsjettet fra 2016.
2. Det lages en plan for hvordan lærertettheten skal økes i årene fremover.

Behandling:
Fagsjef skole Frode Solemdal møtte.

7

Rafael Cobo Garrido (SV) foreslo:
Askøy kommune innfører følgende bemanningsnorm fra skoleåret 2016-2017:
 Gruppene på over 15 elever i 1. og 2. trinn, får to pedagoger i minst 50 % av
undervisningstimene med fokus på leselæring, tidlig innsats med elever med lærevansker
og utvikling av sosial kompetanse.
 Gruppene på over 20 elever i 3. til 7. trinn styrkes med en ekstra pedagog, med fokus i
kjerne fagene (norsk, engelsk og matematikk)
 Minst 50% av undervisningstimene i kjerne fagene i ungdomsskolen styrkes
(delingstimer, mindre grupper,…)
 Kontaktlærerne i kommunen skal ha maksimalt 15 elever i kontaktgruppen sin.
 Hver skole skal ha tilfredsstillende merkantil ressurs, for at lederteamet skal kunne bruke
tid og krefter i å utvikle skolene pedagogisk, istedenfor å drive med administrativt
arbeid.
 Andre faggrupper i skolen (barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere, helsesøstre,…)
styrkes.
 Det psykososiale miljøet vektlegges.
Fagavdelingen får de nødvendige midlene til å innføre disse styrkningene i budsjett for 2016 og
økonomiplanen 2016-2019
Elsa Benjaminsen (AP) foreslo:
1. Rådmannen innarbeider økning av lærertetthet i budsjettet fra 2016.
2. Det lages en plan for hvordan lærertettheten skal økes i årene fremover.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
UOL henviser til ekstra stillinger som er gitt over statsbudsjettet. UOL ber kommunestyret
videreføre disse i budsjettet utover det staten har lagt til grunn. UOL henviser til
Kommunestyrets egne vedtak vedrørende lærertetthet og ber Kommunestyret følge opp denne
ved neste budsjett.
Avstemming:
Rafael Cobo Garridos forslag:
Elsa Benjaminsens forslag:
Stig Abrahamsens forslag:

For 1 st. (1SV) mot 10 st.
For 6 st. (3AP, 1SV, 1V, 1 uavhengig) mot 5 st.
For 5 st. (2 FrP, 2H, 1 KrF) mot 6 st.

PS 54/15 Vedr. Plan for barnehageutbygging - årlig rullering av
tiltaksplan for utbyggingstiltak
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:
Skisserte utbyggingstiltak i tiltaksplanen i «Plan for barnehageutbygging 2014-30» vedtatt i
Kommunestyret desember 2014 beholdes uforandret.

Behandling:
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo rådmannens innstilling:
Skisserte utbyggingstiltak i tiltaksplanen i «Plan for barnehageutbygging 2014-30» vedtatt i
Kommunestyret desember 2014 beholdes uforandret.
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Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 55/15 Intensjonsforslag - Kvalitet og tilstrekkelig bemanning
i barnehager
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Saken utsettes. Saken sees i sammenheng med varslet gjennomgang av finansiering av
barnehager som gjøres i departementet.
Innkomne spørsmål følger saken.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:

Saken utsettes. Saken sees i sammenheng med varslet gjennomgang av finansiering av
barnehager som gjøres i departementet.
Elsa Benjaminsen stilte (AP) følgende spørsmål:
Kan kommunen pålegge private barnehager en bemanningsnorm?
Har Askøy kommune laget en plan frem mot 2020?
Kan man legge ved krav til overføring, eks gå til bemanning?
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:
Innkomne spørsmål følger saken.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

For 10 st. mot 1 (1SV)
Enstemmig.

PS 56/15 Søknad om økonomisk støtte til Humanistisk
konfirmasjon på Askøy 2015
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Vedtak:
Human-Etisk forbund, Vesthordland lokallag innvilges økonomisk støtte kr. 15 000,- til
gjennomføring av Humanistisk konfirmasjon 2015 i Askøy kommune og dekkes av posten
«Tilskudd til lokal kultur- og idrettsaktivitet».
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Behandling:
Ronny Knutsen (uavhengig) erklærte seg inhabil i hht Fvl § 6, første ledd bokstav E og
fratrådte= 10

I hht fvl § 8.2ledd drøftet utvalget hans habilitet. Enstemmig inhabil.

Elsa Benjaminsen (AP) foreslo følgende fellesforslag fra AP, SV og V:
1. Human-Etisk forbund Vesthordland lokallag innvilges økonomisk støtte på kr. 30.000,til gjennomføring av Humanistisk konfirmasjon 2015 i Askøy kommune.
2. Det innarbeides en egen budsjettpost for dette formålet, slik at det blir en årlig
økonomisk støtte til Humanistisk konfirmasjon.
Anton Fromreide (FrP) foreslo:
Askøy kommune har en svært anstrengt økonomi. Utvalget mener at Humanistisk konfirmasjon
ikke er et felt som bør inngå i kommunens tilskuddsordninger, da slike midler bør gå til
organisasjoner som favner større grupper og som alle kan ha mulighet å ha en tilknytning til.
Utvalget viser også til trosamfunns støtteordninger.
Agnar Berland fremmet rådmannens innstilling:
Human-Etisk forbund, Vesthordland lokallag innvilges økonomisk støtte kr 15 000,til gjennomføring av Humanistisk konfirmasjon 2015 i Askøy kommune og dekkes av posten
«Tilskudd til lokal kultur- og idrettsaktivitet».
Fremtidige tilsvarende søknader vurderes innenfor delegasjonsreglementet.
Avstemming:
Fellesforslag fra AP, V og SV forslag pkt. 1:
Fellesforslag fra AP, V og SV forslag pkt. 2:
Anton Fromreides forslag:
Agnar Berlands forslag første avsnitt:
Agnar Berlands forslag andre avsnitt:

For st. 5 st. mot 5 st. (2 H, 2FrP, 1KrF,lederstemme)
For st. 5 st. mot 5 st. (2 H, 2FrP, 1KrF,lederstemme)
For 2 st. (2FrP) mot 8 st.
For 8 st. mot 2 (2FrP)
For 3 st. (2 H, 1 KrF) mot 7 st.

Ronny Knutsen tiltrådte = 11--

PS 57/15 Årsmelding og regnskap 2014 - Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015

Innstilling/vedtak:

Årsmelding og regnskap 2014 tas til orientering.

Behandling:
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Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:
Årsmelding og regnskap 2014 tas til orientering.

Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 58/15 Årsmelding og regnskap 2014 - Askøyhallene KF
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Årsmelding og regnskap 2014 – Askøyhallene KF tas til orientering.

Behandling:
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:

Årsmelding og regnskap 2014 – Askøyhallene KF tas til orientering.
Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemming.

PS 59/15 Økonomirapportering mars 2015
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Økonomirapportering for mars 2015 tas til orientering.
Utvalget vil presisere viktigheten ved at budsjetter holdes og forventer at rådmannen oppnår
balanse i alle budsjettposter ved årets slutt.

Behandling:
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:

Økonomirapportering for mars 2015 tas til orientering.
Stig Abrahamnsen (FrP) foreslo:
Utvalget vil presisere viktigheten ved at budsjetter holdes og forventer at rådmannen oppnår
balanse i alle budsjettposter ved årets slutt.
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Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:
Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig.
Enstemmig.

PS 60/15 Bosetting av flyktninger 2015 og 2016.
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

1. Askøy kommune bosetter 30 flyktninger i 2015. 6 enslige mindreårige kommer i tillegg.
2. I 2016 bosettes 40 flyktninger. 6 enslige mindreårige kommer i tillegg.
3. Rådmannen får fullmakt til å bosette 15 flere pr. år dersom det er praktisk mulig innenfor
rammen.
4. Familiegjenforente kommer i tillegg.
5. Integreringstilskuddet finansierer økte utgifter til personell og tiltak som vist i saken.
6. Rådmannen legger frem løypemelding i utvalgsmøtene når det gjelder bosetting av
flyktninger.

Behandling:
Leder flyktningtjenesten Therese Hope møtte.

Rafael Cobo Garrido (SV) foreslo:
Askøy kommune bosetter 63 flyktninger i 2015 og 53 flyktninger i 2016. Av disse skal minst 6
hvert år være enslige mindreårige. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Stig Abrahamsen (FrP)foreslo:
Askøy kommune vil for 2015 bosette 3 enslige mindreårige utover kommunestyrevedtak på 25
derav 3 enslige. Det forutsettes at det blir lagt til rette for en slik økning. For 2016 blir det opp
til nytt kommunestyre å vurdere.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) fremmet slikt fellesforslag fra H, KrF, Ap, V og
uavhengig:
1. Askøy kommune bosetter 30 flyktninger i 2015. 6 enslige mindreårige kommer i tillegg.
2. I 2016 bosettes 40 flyktninger. 6 enslige mindreårige kommer i tillegg.
3. Rådmannen får fullmakt til å bosette 15 flere pr. år dersom det er praktisk mulig innenfor
rammen.
4. Familiegjenforente kommer i tillegg.
5. Integreringstilskuddet finansierer økte utgifter til personell og tiltak som vist i saken.
Ronny Knutsen (-) fremmet slikt tilleggspunkt.
6. Rådmannen legger frem løypemelding i utvalgsmøtene når det gjelder bosetting av
flyktninger.

Avstemming:
Rafael Cobo Garridos forslag:

For 1 st. (1SV) mot 10 st.
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Stig Abrahamsens forslag:
Fellesforslag fra KrF, H, V, AP og uavhengig:
Ronny Knutsens tilleggsforslag pkt. 6:

For 2 st. (2 FrP) mot 9 st.
For 9 st. Mot 2 st. (2FrP)
Enstemmig.

PS 61/15 Disponering av ledige omsorgsboliger
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Saken utsettes til høsten 2015 for nærmere utredning.

Behandling:
Christine Francis Holmedal (H) foreslo:

Saken utsettes til høsten 2015 for nærmere utredning.
Avstemming:
Christine Francis Holmedals utsettelsesforslag:

For 9 st. mot 2 (1V, 1 uavhengig)

PS 62/15 Høring om endringer i helligdagsloven - søndagsåpne
butikker
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/Vedtak:

Askøy kommune mener at det er viktig at det blir fortsatt skjermet en dag i uken hvor de fleste
kan prioritere fritid og privatliv. Dette er viktig for å kunne ha en felles tid med andre, og kunne
dele den etter eget ønske, Viktige deler av livet som idrett, familieliv, frivillighet, friluftsliv, ...
ville være skadelidende av å endre helligdagsloven slik det er foreslått.
Askøy kommune mener også at denne endringen medfører en stor ulempe for de lokale, små
bedrifter. De vil få større problemer for å føle opp konkurranse mot de store kjedene dersom
disse endringene trer i kraft, men den store ulempen dette kan forårsake for den lokale
økonomien.
Å la kommunene ta avgjørelsen kan lett føre til konkurranse mellom kommuner, med de
uønskede effektene dette kan ha.
Askøy kommune noterer seg motstanden også som interesseorganisasjoner, fagforeninger og
befolkningen generelt uttrykker mot disse endringer.
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Behandling:
Rafael Cobo Garrido (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV, Ap, H, KrF og V:

Askøy kommune mener at det er viktig at det blir fortsatt skjermet en dag i uken hvor de fleste
kan prioritere fritid og privatliv. Dette er viktig for å kunne ha en felles tid med andre, og kunne
dele den etter eget ønske, Viktige deler av livet som idrett, familieliv, frivillighet, friluftsliv, ...
ville være skadelidende av å endre helligdagsloven slik det er foreslått.
Askøy kommune mener også at denne endringen medfører en stor ulempe for de lokale, små
bedrifter. De vil få større problemer for å føle opp konkurranse mot de store kjedene dersom
disse endringene trer i kraft, men den store ulempen dette kan forårsake for den lokale
økonomien.
Å la kommunene ta avgjørelsen kan lett føre til konkurranse mellom kommuner, med de
uønskede effektene dette kan ha.
Askøy kommune noterer seg motstanden også som interesseorganisasjoner, fagforeninger og
befolkningen generelt uttrykker mot disse endringer.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Det er viktig at det ikke er den enkelte kommune som tar stilling til om varehandelen kan holde
åpent om søndager. Dette må være likt over hele landet om man skal unngå
konkurransevridning.
Askøy kommune ønsker ikke at det skal åpnes for søndagsåpne butikker uten at det ligger en
positiv folkeavstemming til grunn for dette.
Avstemming:
Fellesforslag fra Sv. AP. H, KrF og V:
Stig Abrahamsens forslag:

For 8 st. mot 2 st. (2FrP)
For 2 st. (2FrP)mot 8 st.

PS 63/15 Beredskapsavtale mellom Røde kors og Askøy
kommune
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Vedtak:
Askøy kommune inngår beredskapsavtale mellom Røde kors og Askøy kommune.

Behandling:
Fungerende beredskapsleder Pål Fromreide Hansen møtte.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo rådmannens innstilling:
Askøy kommune inngår beredskapsavtale mellom Røde kors og Askøy kommune.
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Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 64/15 Utsatt sak - Seksjonering, Sjoddien
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Da det er en dialog mellom AKE og AK vedrørende Havna, utsetter UOL saken inntil utfallet av
dette er klart. Utvalget ber om å bli oppdatert i saken fortløpende. Eventuelle avtaleutkast bes
forelagt utvalget
Behandling:
Lill-Harriet Andreassen (KrF) og Elsa Benjaminsen (AP) erklærte seg inhabil i hht Fvl § 6,
første ledd bokstav E og fratrådte= 9

I hht fvl § 8.2ledd drøftet utvalget deres habilitet. Enstemmig inhabile.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:

Da det er en dialog mellom AKE og AK vedrørende Havna, utsetter UOL saken inntil utfallet av
dette er klart. Utvalget ber om å bli oppdatert i saken fortløpende. Eventuelle avtaleutkast bes
forelagt utvalget.
Avstemming:
Stig Abrahamsens utsettelsesforslag:

Enstemmig.

PS 65/15 Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement
for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2015 -2019.
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Askøy kommunes delegasjonsreglement - Reglement for folkevalgte organ.
Kommunestyreperioden 2015-2019 tas til orientering.
Innkomne merknader følger saken.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) ga følgende merknad:

65: § 6 endres til: «I saker som gjelder ungdom kan UKS i begynnelsen av utvalgsmøtet få
komme med sine synspunkter til saken. Dette må meddeles utvalgsleder i god tid slik at
utvalgsleder kan ta stilling til om saken er av en slik art at UKS skal få fremlegge sitt synspunkt.
Synspunktet kan vedlegges saken frem til kommunestyret. UKS vil ikke ha uttalerett i
kommunestyret.»
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Elsa Benjaminsen (AP) ga følgende merknad:
Tas inn i delegasjonsreglementet:
Det opprettes et 3 part utvalg i tillegg til administrasjonsutvalget. Utvalget fungerer mer som en
arbeidsgruppe som jobber med overordnede saker og strategi, før sakene kommer til
administrasjonsutvalget og politisk behandling.
Dette er et gode for politikere og parti, da man får en annen mulighet til å bearbeide sakene på,
før de kommer til politisk behandling. Sakene følger vanlig politisk saksgang.
§ 2 Utvalg for teknikk og miljø
Tillegg: Klager må få tilbakemelding på hvor klagen blir behandlet og hvorfor.
§5 Innstillingsrett
Tillegg: Besvares muntlig og skriftlig.
Retningslinjer for saksordfører
Se på punkter.
Hva er praktisk gjennomførbart.
Ronny Knutsen (uavhengig) ga følgende merknad:
§ 20 Protokollføring (Kommunestyret)
Ved partibytte:
Opprop: uavhengig
Avstemming: uavhengig.
Rafael Cobo Garrido (SV) ga følgende merknad:
UKS gis også møte og talerett i utvalgene i saker som angår ungdom spesielt.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:
Askøy kommunes delegasjonsreglement - Reglement for folkevalgte organ.
Kommunestyreperioden 2015-2019 tas til orientering.
Innkomne merknader følger saken.

Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 66/15 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av
kommunale baner, bygg mm
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:
Rådmannen arbeider videre med avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale haller og
uteanlegg, samt intensjoner om fremtidige haller og uteanlegg, med sikte på avtaleinngåelse og
innarbeidelse av økonomi i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2020.
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Før avtalen legges frem for politisk behandling, behandles den i styret for Askøyhallene KF,
Prioriteringskomiteen og Idrettsrådet.

Behandling:
Leder bygg og bolig Odd Maubach møtte
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo rådmannens innstilling:
Rådmannen arbeider videre med avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale haller og
uteanlegg, samt intensjoner om fremtidige haller og uteanlegg, med sikte på avtaleinngåelse og
innarbeidelse av økonomi i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2020.
Før avtalen legges frem for politisk behandling, behandles den i styret for Askøyhallene KF,
Prioriteringskomiteen og Idrettsrådet
Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 67/15 Prosjektrapport pr. 30.4.2015 og budsjettregulering
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

1. Prosjektrapport pr. 30.04.15 tas til orientering
2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 som vist i
vedlegg i 2015.
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.
Behandling:
Leder bygg og bolig Odd Maubach møtte.

Agnar Berland (H) foreslo følgende oversendelsesforslag til rådmannen:
UOL ber rådmannen se på mulighet for vindusskjerming på Kleppestø Ungdomsskole.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo rådmannens innstilling:
1. Prosjektrapport pr. 30.04.15 tas til orientering
2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 som vist i
vedlegg i 2015.
Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:
Agnar Berlands oversendelsesforslag:

Enstemmig.
Enstemmig.
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PS 68/15 Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Flyfoto på
Facebook
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Utvalg for oppvekst og levekår ber om melding på hvilke rutiner Askøy kommune har
vedrørende publisering, bruk og salg av Widerøes flyfotosamling.
Interpellasjonen vedlegges møteboken.
Behandling:
Fagsjef kultur Gunnar Brynjulfsen møtte.

Agnar Berland (H) foreslo:
Utvalg for oppvekst og levekår ber om melding på hvilke rutiner Askøy kommune har
vedrørende publisering, bruk og salg av Widerøes flyfotosamling.
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:
Interpellasjonen vedlegges møteboken.
Avstemming:
Agnar Berlands forslag:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.
Enstemmig.

PS 69/15 Utsatt sak - Valg av tomtealternativ til plassering av
omsorgsboliger mm Askøy øst.
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Innstilling/vedtak:

Saken utsettes. Utvalget ber rådmannen også se på andre områder, og gi en vurdering av
alternativer ut fra det aktuelle behov. Utvalget ber om at behovet fremkommer i
saksutredningen.

Behandling:
Leder bygg og bolig Odd Maubach møtte.

Agnar Berland foreslo følgende fellesforslag fra H og FrP:
Saken utsettes. Utvalget ber rådmannen også se på andre områder, og gi en vurdering av
alternativer ut fra det aktuelle behov. Utvalget ber om at behovet fremkommer i
saksutredningen.
Avstemming:
Fellesforslag fra H og FrP:

Enstemmig.
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PS 70/15 Interpellasjon v/Per Midtøy (DEM) - Kommunale
boliger
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Vedtak:

Interpellasjonen vedlegges møteboken.

Behandling:
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:

Interpellasjonen vedlegges møteboken.
Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.

PS 71/15 Spørrerunden UOL 20.05.15
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
Vedtak:
Følgende spørsmål ble innlevert i møtet:
Stian Davies (AP) stilte følgende spørsmål:

Eksisterer det anonyme spørreundersøkelser for de ansatte i barnehagene, med tema
arbeidsvilkår, trivsel etc?
Spørsmålet oversendes fagsjef barnehage Ann Iren Larsen
Elsa Benjaminsen (AP) stilte følgende spørsmål?
Er det mulig å formalisere samarbeidet med Norsk Folkehjelp på Askøy, som f.eks samarbeidet
med Norges Røde kors.
Spørsmålet oversendes fungerende beredskapsleder Pål Fromreide Hansen
Stig Abrahamsen (FrP) stilte følgende spørsmål:
Det har kommet frem at Askøy kommune sin håndtering av søknader på tilskudd til finansiering
av ombygging av boliger for funksjonshemmede fører til avslag hos kommunen. Hvordan
fungerer dette i dag? Kan vi eventuelt utbedre dette?
Spørsmålet oversendes til fagsjef NAV kommune Helga Torgersen

PS 72/15 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 20.05.2015
RS 75/15

Tilskuddsbrev høst 2015 - Tidlig innsats i skolen
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gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn
RS 76/15

Alkolås i skolebusser

RS 77/15

Krav om alkolås i alle skolebusser i Askøy kommune

RS 78/15

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre

RS 79/15

Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre

RS 80/15

Høring - Forslag om revidering - Krav til relevant
kompetanse

RS 81/15

Nytt opptak etter oppsigelse av barnehageplass som
følge av misligholdt foreldrebetaling

RS 82/15

Korrigert varsling om etterbetaling av tilskudd til
ikke-kommunale barnehager 2014

RS 83/15

Brukerundersøkelse 2015 - Fagavdeling barnehage

RS 84/15

Nye vedtekter for Bergen og Omland Friluftsråd

RS 85/15

Tilbakemelding på oppfordringen om å velge
kommunens mest attraktive friluftsområde.

RS 86/15

Friluftslivets år 2015 - Kåring av Hordaland sitt mest
attraktive friluftsområde

RS 87/15

Melding om resultat av brukerundersøkelse
fosterhjem

RS 88/15

Tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen

RS 89/15

Utvikling på NAV Askøy - spesielt med fokus på
økonomisk sosialhjelp
Utvalget ønsker mer informasjon til neste
møte.

RS 90/15

Vågenutvalget - Et Nav med muligheter
Utvalget ønsker mer informasjon til neste
møte.

RS 91/15

Orientering om "Forskrift om krav til og organisering
av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,
medisinsk nødmeldetjeneste mv
/akuttmedisinforskrift)

RS 92/15

Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet
og helhet
Utvalget ber om tilbakemelding på hva dette
innebærer for Askøy kommune

RS 93/15

Demensvennlig samfunn

RS 94/15

Høring - Forslag til ny forskrift om obduksjon og
avgivelse av av lik til bruk i undervisning og forskning

RS 95/15

Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan –
Traumesystem i Norge 2015

RS 96/15

Høring - Forslag til endringer i forskrifter i
folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven

RS 97/15

Høring - NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap

RS 98/15

Folkehelsemeldingen: Meld. St. 19 (2014-2015)

RS 99/15

Søknad om driftsstøtte for 2015
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RS 100/15

VS: Hva vil din kommune gjøre?

RS 101/15

Særutskrift - Ny politisk styringsmodell fra høsten
2015

RS 102/15

Fra Hvaler til Russer-grensen – Kommunestafett
Søknaden oversendes Formannskapet

RS 103/15

Referat fra møte vedrørende Miljøagentenes
krav/forespørsel ti Askøy kommune

RS 104/15

Protokoll FKR 18.05.15

RS 105/15

Protokoll RFH 18.05.2015

RS 106/15

Protokoll Likestilling og mangfoldsutvalget 19.05.15

RS 107/15

Møteprotokoll - Eldrerådet

Innstilling/vedtak:

Meldingene tas til orientering.

Behandling:
Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo:

Meldingene tas til orientering.
Avstemming:
Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:

Enstemmig.
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