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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
13.02.2018
09:00-14:10

FRA SAKSNR:

PS 5/18
RS 8/18
FO 2/18

TIL SAKSNR:

PS 12/18
RS 15/18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11
Møteleder: Leder Miriam Haavik (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Miriam Haavik
Thomas Remme
Benjamin Jakobsen
Kristian Fossum
Mary Therese Solli
Christine Francis Holmedal
Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ronny Knutsen
Ingvild Augestad Syversen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
MDG
AP
AL
SV
H
H
FRP
V
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag-Erik Holmedal
Medlem

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Torill Hauge

Representerer
AP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Møtte for
Dag-Erik Holmedal

2

Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Fagsjef helse og levekår Anne Kjersti Drange
Fagsjef individ og levekår Kjersti Andersen
Leder kommunale eiendommer Kathrine Vollevik Knudsen
Konstituert kommunalsjef teknisk Odd Maubach
Kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes
Leder boliger psykisk helse Veronika Skiftesvik Natås
Rådgiver miljørettet helsevern Bengt Åge Sørby Borge
Leder Soltunet dagsenter Stine Svellingen
Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød

Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 5/18

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 6/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 7/18

Helsebruksplan

2017/7415

PS 8/18

Prioritering av søknader under nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

2016/6476

PS 9/18

Tiltak mot mikroplast

PS 10/18

Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til
UFL

PS 11/18

MELDINGER

RS 8/18

Løypemelding fra barneverntjenesten til utvalg for
levekår 4. kvartal 2017

RS 9/18

Løypemelding - søknader institusjoner og
omsorgsbolig 1.10. - 31.12.17

2016/955

RS 10/18

Spørsmål om bokollektiv

2016/7375

RS 11/18

Status anskaffelse og bruk av velferdsteknologi Askøy
kommune

2017/1263

RS 12/18

Oppfølging av opplæringslovens 13-7 - Innspill til
kommunestyrene

2013/9531

RS 13/18

Informasjonsbrosjyre/ark Stafett for livet Askøy

2018/120

2018/91
2017/6310

2013/6800
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RS 14/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre

2018/338

FO 2/18

Spørrerunden i UFL 13.02.18

2017/7976

RS 15/18

Prosjektrapport bygg pr. 31.12. 2017

2013/8328

PS 12/18

Mulighetsstudie for Askøy videregående - svar

2013/1611

PS 5/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent

Stig Abrahamsen (FrP) ba om at utvalget får en orientering i saken “Menneskehandel” som
Askøy er involvert i.
Orienteringer:
Mulighetsstudie Askøy videregående:
Rektor Askøy videregående skole Oddvar Skråmestø – presentasjonen sendes medlemmene i
utvalget.

Kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes
Konstituert kommunalsjef teknisk Odd Maubach
Skjermet avlastning – Soltunet avlastning:
Leder Soltunet dagsenter Stine Svellingen presentert Skjermet avlastning.
Informasjon gitt på slutten av møtet:
Heltidskultur omsorgstjenestene ved kommunalsjef levekår Torgeir Sæter og fagsjef helse og
omsorg Anne Kjersti Drange.
Vold og trusler mot eldre ved fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange.
Lavterskel psykologtjenesten – utsettes.
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PS 6/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Vedtak:
Protokoll fra 23.01.2018:

Godkjent.

PS 7/18 Helsebruksplan
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Innstilling fra UFL/vedtak:
Helsebruksplanen for Kommunalavdeling levekår vedtas med følgende:

-

Notat om befolkningsprognose og generelle forutsetninger vedlegges Helsebruksplanen.
Fjerne setning «Avvikle omsorgsboligene på Flagget» fra omsorgsboliger kap. 3.2
Sterke bruker- og pårørendemedvirkning integreres i utvikling av kommunens tjenestetilbud

Det fremmes egne saker for detaljutredning av Aktivitetssenter, Familiesenter og etablering av
tilrettelagte boliger.
Rådmannens innstilling:
Helsebruksplanen for Kommunalavdeling levekår vedtas.
Det fremmes egne saker for detaljutredning av Aktivitetssenter, Familiesenter og etablering av
tilrettelagte boliger.
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 05.12.2017
Utsettelsesvedtak:

Administrasjonen utarbeider et kapitel hvor befolkningsprognoser og de generelle
forutsetningene diskuteres. Videre diskuteres nåværende og fremtidig dekningsgrad som et
grunnlag for framtidige behov. Konsekvenser og måloppnåelse diskuteres/vurderes for alle
tjenester. Andre innspill som framkom i møtet ivaretas.

Behandling:
Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling.
Christine Holmedal (H) foreslo:
Saken utsettes.
Avstemming:
Christine Holmedals utsettelsesforslag:

For 5 st. (1KrF,1V,1FrP,2H)
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Mot 6 st. (3AP,1SV,1AL,1MDG)
Utsettelsesforslaget falt.
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt fellesforslag til rådmannens innstilling fra
AL, SV,MDG,AP:

-

Notat om befolkningsprognose og generelle forutsetninger vedlegges Helsebruksplanen.
Fjerne setning «Avvikle omsorgsboligene på Flagget» fra omsorgsboliger kap. 3.2

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:
For å få best mulig tjenester til rett pris vil kommunen se på forskjellige driftsformer som
offentlig/privat samarbeid, konkurranseutsetting samt vurdere nye samarbeidsformer med
aktører innen offentlig sektor, privat sektor og ideell/frivillig sektor. Kommunen må også
vurdere å delta i forsøk med statlig finansiering.
Planen skal evalueres og rulleres høsten 2019. Da må det vedlegges hvor mange som har
søkt de forskjellige tjenestene. Hvor mange som har fått tilbud ihht søknad og hvor mange
som har fått avslag. Det må også fremkomme om søknadene var faglig anbefalt fra (lege)
Planen sendes på høring til samarbeidspartnere, frivillige lag og organisasjoner samt
kommunens fastleger.
Christine Holmedal (H) fremmet slike tilleggspunkt til tiltak som er skissert i planen:
Kulepunkt 11:
Private aktører innen helsetjenestene er et godt supplement til offentlig tjenestetilbud. Det
legges til rette for et sterkere samarbeid
Kulepunkt 12:
Det etableres boliger med differensierte tjeneste- og omsorgstilbud i samarbeid med private
aktører
Kulepunkt 13:
Sterke bruker- og pårørendemedvirkning integreres i utvikling av kommunens tjenestetilbud
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Christine Holmedals forslag pkt. 11:
Christine Holmedals forslag pkt. 12:
Christine Holmedals forslag pkt. 13:
Kristian Fossums forslag strekpunkt 1:
Kristian Fossums forslag strekpunkt 2:
Rådmannens innstilling:

For 1 st. (1FrP)
Mot 10 st. (3AP,1SV,1MdG,1AL,1V,1KrF,2H)
For 5 st. (2H,1FrP,1V,1Krf)
Mot 6 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG)
For 5 st. (2H,1FrP,1V,1Krf)
Mot 6 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG)
Enstemmig
For 7 st. (1V,1AL,1MDG,1SV,3AP)
Mot 4 st. (2H,1KrF,1FrP)
Enstemmig
For 8 st. (1V,1AL,1MDG,1SV,3AP,1KrF)
Mot 4 st. (2H,1FrP)
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PS 8/18 Prioritering av søknader under nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Rådmannen anbefaler følgende prioritering av søknader fra Askøy til Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Røde Kors, BARK grupper
Askøy kommune, Flere farger
Askøy kommune, Avtale med lag
Askøy kommune, Ung sommer og åpne møteplasser
Askøy kommune, Musikkverksted
Kjør for livet AS, Kjør for livet

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler følgende prioritering av søknader fra Askøy til Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Røde Kors, BARK grupper
Askøy kommune, Flere farger
Askøy kommune, Avtale med lag
Askøy kommune, Ung sommer og åpne møteplasser
Askøy kommune, Musikkverksted
Kjør for livet AS, Kjør for livet

Behandling:
Thomas Remme (MDG) ba utvalget vurdere hans habilitet på grunn av medlemskap i Røde
kors. fvl § 6 e, andre ledd. Utvalg for levekår hadde ingen merknader til at han deltok under

behandling av saken.
Christine Holmedal (H) foreslo slikt fellesforslag fra AL,FrP,Høyre:
Søknad til kjør for livet prioriteres på plass 5 og søknad musikkverksted på plass nr. 6.
Leder Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Christine Holmedals forslag:
Rådmannens innstilling:

For 4 st. (1AL,1FrP,2H)
For 7 st. (1KrF,1Mdg,1SV,3AP,1V)

PS 9/18 Tiltak mot mikroplast
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Innstilling fra UFL/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Tiltak mot utslipp av mikroplast i Askøy kommune:


Askøy kommune skal ha et høyt fokus på rensing av plast ved planlegging av nye
avløpsrenseanlegg i kommunen.
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Informasjon om ulempene med tilførsel av mikroplast/kilder til mikroplast via avløpet
innføres i kommunens «Do-vett» brosjyre, og distribueres til husstandene på Askøy.
Rengjøring av sandfangs-kummer ved kunstgressbaner får et større fokus og følges opp
av kommunen og kommunale foretak.
Kommunen følger opp den økonomiske støtten til innsamling av marint avfall. Forslag
til retningslinjer for bruk av vedtatte midler til frivilligheten for 2018 kommer opp i
egen sak.
Kommunen organiserer et åpent møte om spredning av mikroplast og miljøgifter fra
småbåthavner, med eksempler på gode løsninger for å hindre dette.
Askøy kommune vedtar retningslinjer for kunstgressbaner på Askøy i egen sak.

Tiltakene innarbeides i handlingsplan til Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur.

Forslaget til MDG følger saken.
Rådmannens innstilling:
Tiltak mot utslipp av mikroplast i Askøy kommune:







Askøy kommune skal ha et høyt fokus på rensing av plast ved planlegging av nye
avløpsrenseanlegg i kommunen.
Informasjon om ulempene med tilførsel av mikroplast/kilder til mikroplast via avløpet
innføres i kommunens «Do-vett» brosjyre, og distribueres til husstandene på Askøy.
Rengjøring av sandfangs-kummer ved kunstgressbaner får et større fokus og følges opp
av kommunen og kommunale foretak.
Kommunen følger opp den økonomiske støtten til innsamling av marint avfall. Forslag
til retningslinjer for bruk av vedtatte midler til frivilligheten for 2018 kommer opp i
egen sak.
Kommunen organiserer et åpent møte om spredning av mikroplast og miljøgifter fra
småbåthavner, med eksempler på gode løsninger for å hindre dette.
Askøy kommune vedtar retningslinjer for kunstgressbaner på Askøy i egen sak.

Tiltakene innarbeides i handlingsplan til Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur.
Behandling:
Thomas Remme (MDG) fremmet slikt forslag:

Punkt 1. er erstatningsforslag, de andre er tilleggsforslag til rådmannens innstilling
1. Kommunens lager en brosjyre kalt, f.eks. "Rett i vasken? Slik kutter du utslipp av plast."
Brosjyren skal inneholde oppdatert informasjon om skadevirkningene av mikroplast i naturen,
de viktigste kildene til plastutslipp og gode råd om hvordan man reduserer utslippene. Brosjyren
distribueres til husstandene på Askøy og andre aktuelle mottakere. (Venterom, sosiale
møteplasser, osv.) Informasjonen kan også være med i tidsplanlegger, kalender osv.
2. Kommunen oppretter en egen infoside på nettsidene med den samme informasjonen som i
punkt 1, og denne deles via sosiale medier. Siden bør også inneholde linker til andre sider med
samme tema, som f.eks. miljostatus.no/mikroplast (Miljødirektoratet) og frivillige
organisasjoner som holdNorgerent.no osv. Siden oppdateres jevnlig. Informasjonen som deles
må være oppdatert, lettlest og kortfattet.
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3. Informere båteiere, båtforeninger og marinaer skriftlig om at Miljødirektoratet nå vurderer
krav om oppsamling og rensing av avrenning fra spyleflater, slik at de kan få tid til å begynne
innføring av løsninger i forkant av denne prosessen.
4. Utrede veivasking på strekk med høy ÅDT da dette regnes som den største kilden til
mikroplast. Utrede rensing av overflatevann fra veier og andre faste flater i områder med høy
trafikk. Svevestøv og partikler utgjør helserisiko. Veivasking anses å føre til bedring av
luftkvaliteten, og dermed vil slike tiltak kunne føre til forbedring av folkehelsen.
Rådmannen undersøker om kommunen kan bli med i forsøksprosjekt, eller få støtte til utvikling
og utprøving av løsninger for veivasking og oppsamling.
Ronny Knutsen (V) fremmet rådmannens innstilling.
Christine Holmedal (H) foreslo:
Forslaget til MDG følger saken.
Avstemming:
Christine Holmedals forslag:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig
Enstemmig

PS 10/18 Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til UFL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Vedtak:
Intensjonsforslag 10 - Sykehjemsplasser:

Intensjonsforslaget oversendes rådmannen, rådmannen fremmer sak til politisk behandling.
-Intensjonsforslag 17 – Trygg oppvekst:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Venstres forslag vedlegges intensjonsforslaget.

Behandling:
Intensjonsforslag 10 - Sykehjemsplasser:

Stig Abrahamsen foreslo:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen, rådmannen fremmer sak til politisk behandling.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig

-Intensjonsforslag 17 Trygg oppvekst:
Leder Miriam Haavik foreslo:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
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Ronny Knutsen (V) foreslo:
Det er for utvalget lagt frem intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet.
Vi ber om at intensjonsforslag 17 Trygg oppvekst blir oversendt til rådmannen.
"ifølge kommunens planer skal alle barn og unge i kommunen ha trygge
oppvekstvilkår i sitt nærmiljø innen 2030. For å nå dette målet må det til en
betydelig innsats til fra flere avdelinger i kommunen blant annet innen
kommunalavdeling levekår og oppvekst. Venstre foreslår at det startes arbeid med
felles kompetansedager for utøvende tjenester i oppvekst og levekår slik at de
bedrer kompetanse og samordning i tjenestene for denne gruppen og for
iverksetting av tiltak."
Eksempel på prosjekt fra Sortland kommune som kan vurderes er Prosjektet "Æ e
mæ" handler om forebygging i hverdagen. Sortland kommune mener at dette
prosjektet ikke bare forebygger overgrep, men også gjør det betydelig vanskeligere
å være overgriper og voldsutøver i kommunen.
Nettside :
http://www.ks.no/kommunespeilet/helse-sosial-og-omsorg/a-e-ma--forebygger-v
old-og-overgrep-pa-sortland/
Avstemming:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen:
Venstres forslag vedlegges intensjonsforslaget:

Enstemmig
Enstemmig

PS 11/18 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Vedtak:
RS 12/18

Oppfølging av opplæringslovens 13-7 - Innspill til
kommunestyrene
Meldingen tatt til orientering.
Christine Holmedal (H) fremmet slikt forslag:
Det fremlegges sak til utvalget vedrørende
foreldrebetaling for barn som må benytte SFO tilbud
fra 5-7 klasse.
Avstemming: Enstemmig vedtatt

RS 13/18

Informasjonsbrosjyre/ark Stafett for livet Askøy
Meldingen tatt til orientering.
Utvalget oppfordret ordfører til å få politikere med
på stafetten.

Meldingene for øvrig tatt til orientering.
Behandling:

RS 8/18

Løypemelding fra barneverntjenesten til utvalg for
levekår 4. kvartal 2017
Meldingen tatt til orientering.

RS 9/18

Løypemelding - søknader institusjoner og
omsorgsbolig 1.10. - 31.12.17
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Meldingen tatt til orientering.
RS 10/18

Spørsmål om bokollektiv
Meldingen tatt til orientering.

RS 11/18

Status anskaffelse og bruk av velferdsteknologi Askøy
kommune
Meldingen tatt til orientering.

RS 12/18

Oppfølging av opplæringslovens 13-7 - Innspill til
kommunestyrene
Meldingen tatt til orientering.
Christine Holmedal (H) fremmet slikt forslag:
Det fremlegges sak til utvalget vedrørende
foreldrebetaling for barn som må benytte SFO tilbud
fra 5-7 klasse.
Avstemming: Enstemmig vedtatt

RS 13/18

Informasjonsbrosjyre/ark Stafett for livet Askøy
Meldingen tatt til orientering.
Utvalget oppfordret ordfører til å få politikere med
på stafetten.

RS 14/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
Meldingen tatt til orientering.

RS 15/18

Prosjektrapport bygg pr. 31.12. 2017
Meldingen tatt til orientering.
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RS 8/18 Løypemelding fra barneverntjenesten til utvalg for levekår 4. kvartal 2017
RS 9/18 Løypemelding - søknader institusjoner og omsorgsbolig 1.10. - 31.12.17
RS 10/18 Spørsmål om bokollektiv
RS 11/18 Status anskaffelse og bruk av velferdsteknologi Askøy kommune
RS 12/18 Oppfølging av opplæringslovens 13-7 - Innspill til kommunestyrene
RS 13/18 Informasjonsbrosjyre/ark Stafett for livet Askøy
RS 14/18 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre

FO 2/18 Spørrerunden i UFL 13.02.18
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Følgende spørsmål rettet i møtet 23.01.18 ble besvart:

Fra Elin Brandt Ådlandsvik (H)
Lederstillinger.
Besvart av HR sjef Liv Vetås.
Stig Abrahamsen (FrP) :
Bokollektiv.
Besvart i RS 10/18
Stig Abrahamsen (FrP):
Evaluering omsorgsboliger
Besvart av fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange.
Stig Abrahamsen (FrP):
Dobbeltroller innen barnevernet.
Besvart av kommunalsjef levekår Torgeir Sæter.
Kristian Fossum (AL):
Gjennomsnitt timer per uke tildelt bruker av hjemmesykepleietjenesten .
Besvart av fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange.
Thomas Remme (MDG):
Er det mange som ikke har personnummer og/eller elektronisk ID?
Hva gjør Askøy kommune for å hjelpe disse?
Er det endringer «på vei» i dette feltet?
Svar utsatt til neste møtet.

Spørsmål innlevert skriftlig i møtet 13.02.18:
Ingvild A. Syvertsen (KrF):
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KrF Askøy ønsker å invitere innbyggerne på Askøy på en temakveld/infomøte med temaet –
Velferdsteknologi.
Er dette noe som hele utvalget har lyst til å være med på? At UFL kan stå som arrangører?
Ingvild A. Syvertsen (KrF):
Hvordan er samarbeidet mellom skole/helsestasjon og barnevernet på Askøy?
Reagerer på at det både i 2016 og 2017 ble meldt svært få saker fra skole/helsestasjon til
barnevernet.
Eli B. Ådlandsvik (H):
Hva gjøres for å få redusert sykefraværet i Askøy kommune?
Christine Holmedal (H):
Tall fra Haukeland og Haraldsplass sykehus viser en økning i antall betalingsdøgn fra 2016 til
2017.
Hva gjør Askøy kommune for å redusere disse tallene?
Det bes om skriftlig svar på spørsmålet.
Avstemming: skriftlig svar: Enstemmig
Ronny Knutsen (V):
Det er i statsbudsjett 2018 bevilget særskilte midler til styrking av helsestasjon-tjenestene i
kommunene (viser til grønt hefte Inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene 2018).
Askøy er tilgodesett med kr. 5,46 mill. Hvordan har rådmannen fordelt disse midlene?
Kristian Fossum (AL):
10/6-2015 (Arkivsaknr. 2013/1580-18) ble det vedtatt at Askøy kommune skal delta i prosjekt
for å utvikle et mer demensvennlig samfunn. Hvilken konkrete tiltak har blitt implementert i
driften som resultat av dette prosjektet?
Kristian Fossum (AL):
Bo-oppfølgingstjenesten er en nyetablert tjeneste. Hvordan håndteres denne tjenesten uttransport av «hjelpemidler», f.eks. komfyr? Mange brukere har ikke mulighet til å selv stå for
slik transport.

RS 15/18 Prosjektrapport bygg pr. 31.12. 2017
PS 12/18 Mulighetsstudie for Askøy videregående - svar
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.02.2018
Innstilling fra UFL/vedtak:
Askøy kommune vil anbefale at Hordaland Fylkeskommune (HFK) arbeider videre med
alternativ F i sin mulighetsstudie om utviding av Askøy videregående skole (AVS) og idrettshall.
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For Askøy kommune er det vesentlig at utnyttelsen øker i høyden for nye bygg i Myrane. Dette
er nødvendig for at flere funksjoner og tjenester skal kunne utvikle seg i dette område. Dette må
ses i sammenheng med at Myrane ligger i regionsenter Kleppestø og at det er planlagt større
utbygginger i området.
Det er ønskelig at Askøy voksenopplæringssenter (VO) samlokaliseres ved den videregående
skolen for felles utnyttelse av ressurser og organisasjon.
Det arbeides videre med en hallstørrelse på 2 1/3 håndballflate. Finansiering og organisering
avklares med fylkeskommunen.

Myrane barnehage flyttes for å gi plass til nytt skolebygg for Askøy Videregående skole.
Rådmannen lager en sak der forskjellige alternativer for ny plassering sentralt i
Kleppestø/Myrane-området utredes.
Rådmannen bes også finne en midlertidig plassering til Kanvas barnehage i påvente av nye
lokaler.
Kanvas barnehage skal være aktivt med i prosessen.
Rådmannens innstilling:
Askøy kommune vil anbefale at Hordaland Fylkeskommune (HFK) arbeider videre med
alternativ F i sin mulighetsstudie om utviding av Askøy videregående skole (AVS) og idrettshall.
For Askøy kommune er det vesentlig at utnyttelsen øker i høyden for nye bygg i Myrane. Dette
er nødvendig for at flere funksjoner og tjenester skal kunne utvikle seg i dette område. Dette må
ses i sammenheng med at Myrane ligger i regionsenter Kleppestø og at det er planlagt større
utbygginger i området.
Det er ønskelig at Askøy voksenopplæringssenter (VO) samlokaliseres ved den videregående
skolen for felles utnyttelse av ressurser og organisasjon.
Det arbeides videre med en hallstørrelse på 2 1/3 håndballflate. Finansiering og organisering
avklares med fylkeskommunen.
Myrane Kanvas barnehage flyttes for å gi nødvendig plass til skolebygg. Rådmannen kommer
tilbake med sak om hvor det kan etableres ny barnehage i Kleppestø-området.
Behandling:
Det ble gitt orientering i møtet av:
Rektor Oddvar Skråmestø, Askøy videregående skole, kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes,
Konstituert kommunalsjef teknisk Odd Maubach.

Notat av 08.02.18 til saken tatt til orientering.
Thomas Remme (MdG) fremmet slikt fellesforslag fra AP,AL,SV,MDG:
Rådmannens innstilling med slik endring av siste avsnitt:
Myrane barnehage flyttes for å gi plass til nytt skolebygg for Askøy Videregående skole.
Rådmannen lager en sak der forskjellige alternativer for ny plassering sentralt i
Kleppestø/Myrane-området utredes.
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Rådmannen bes også finne en midlertidig plassering til Kanvas barnehage i påvente av nye
lokaler.
Kanvas barnehage skal være aktivt med i prosessen.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:
Da Myraneområdet er svært trangt og det skal bygges for fremtiden, ber Askøy kommune
HFK også se på mulighet for å bygge ny VGS på Byneset. Askøy kommune vil presisere at
en slik vurdering må gå parallelt og ikke forsinke prosessen.
Askøy kommune støtter opp om å jobbe videre med alternativ F om HFK ikke bygger ny
skole.
Askøy kommune ser det som svært viktig at Myrane barnehage får en sentral plassering i
området, og ber rådmann gå i dialog med Kanvas for å finne en tilegnet tomt. Ny
barnehagen må være klar til innflytting før den gamle fraflyttes.
Under alt. F bør det også se på mulighet om samlokalisering av bibliotek mellom VGS og
u.skole.
Elin Ådlandsvik (H) fremmet slikt forslag:
1. Primært ønsker Høyre en ny videregående skole på Kleppestø kai.
2. Høyre er positive til at Hordaland Fylkeskommune ønsker å øke skolekapasiteten på
Askøy.
3. Å utvide videregående skole i Myrane ser Høyre som utfordrende i forhold til
arealutnyttelse for ulike formål, med tanke på størrelse på idrettshall og svømmehall.
4. Myrane barnehage er en veldrevet barnehage som må ivaretas
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Elin Ådlandsviks forslag pkt.1:
Elin Ådlandsviks forslag pkt.2:
Elin Ådlandsviks forslag pkt.3:
Elin Ådlandsviks forslag pkt.4:

For 1 st. (FrP)
Mot 10 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG,1V,1KrF,2H)
For 2 st. (2H)
Mot 9 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG,1V,1KrF,1FrP)
For 2 st. (2H)
Mot 9 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG,1V,1KrF,1FrP)
For 2 st. (2H)
Mot 9 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG,1V,1KrF,1FrP)
For 2 st. (2H)
Mot 9 st. (3AP,1SV,1AL,1MdG,1V,1KrF,1FrP)

Fellesforslag fra AP,AL,SV,MDG Endring av rådmannens innstilling
siste avsnitt:
For
Mot
Rådmannens innstilling avsnitt 1-4: For
Mot

7 st. (3AP.1AL.1SV,1MDG,1KrF)
4 st. (2H,1FrP,1V)
8 st. (3AP.1AL.1SV,1MDG,1KrF,1V)
3 st. (2H,1FrP)

