MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for oppvekst
Formannskapssalen, Rådhuset
14.03.2018
09:00 – 14.00

FRA SAKSNR: PS 16/18
RS 17/18
FO 4/18

TIL SAKSNR: PS 23/18
RS 27/18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11
Møteleder: Rafael Cobo Garrido (SV)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Stian Jean Opedal Davies
Agnethe A. Thorgrimsen-Stensvold
Rafael Cobo Garrido
Silje Guleng
Masoomeh Atashfaraz
Inge Abrahamsen
Nina Jarlind
Yngve Magnus Tvedt Fosse – fratrådte 11.25
Cecilie Sørli – fratrådte 10.45
Arnt Erik Gangås
Marit Helen Leirheim

Funksjon
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
SV
SV
AL
RØD
H
H
H
FRP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Øystein Gundersen – tiltrådte 10.45

Representerer
H

Merknader

Møtte for
Cecilie Sørli

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes
Fagsjef skole Anne-Merete Mærli Hellebø
Fagsjef kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen
Kulturskolerektor Egil Magnussen
Inspektør kulturskolen Marius Fevang Thorstensen
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen
Rådgiver fagavdeling skole Johannes Eide
Prosjektleder Johanna Lothe
Møtesekretær: Konsulent Kari Skeide

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

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 16/18

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 17/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 18/18

Erdal ungdomsskole - Endrede rammer for utvidelse

2017/3525

PS 19/18

Oppstart kommunedelplan oppvekst- valg av
saksordfører

2018/2131

PS 20/18

Handlingsplan kulturskolen 2018-2022

2016/183

PS 21/18

Askøy kommunes kultur og idrettsstipend - justering
stipendstørrelse

2018/1207

PS 22/18

Haugen barnehage - Kommunal representant i
Samarbeidsutvalget

2018/996

PS 23/18

MELDINGER

RS 17/18

Innspill til Kulturmeldingen 2018

2018/1857

RS 18/18

Trafikksikringsplan 2015-2018

2013/1211

RS 19/18

Høring - Forslag til ny forskrift til
voksenopplæringsloven kap. 4

2016/6872

RS 20/18

Referat fra møte i Prioriteringskomiteen 9.1.2018

RS 21/18

Erdal barnehage - Referat fra samarbeidsutvalgsmøte
6.2.2018

2018/1194

RS 22/18

Træet barnehage - Referat fra samarbeidsutvalgsmøte
22.02.2018

2018/1194

RS 23/18

Referat SU møte Erdal barneskole 20.02.2018

2018/1194

RS 24/18

Tildelte midler fra UKS vinter 2018
Melding til utvalg for oppvekst og utvalg for levekår

2017/8195

RS 25/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2018/338

RS 26/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre

2018/896

RS 27/18

180314 Innkalling Kommunalt samarbeidsutvalg
skole

2018/2155

FO 4/18

Spørrerunden UFO 14.03.2018

2018/1256

2018/5

Orienteringer:
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen og rådgiver fagavdeling skole Johannes Eide
orienterte til RS 18/18 Trafikksikringsplan 2015-2018
Fagsjef skole Anne-Merete Mærli Hellebø orienterte om Elevundersøkelsen 2017

Permitterte:
------Cecilie Sørli (H) permittert kl. 10.45 = 10------------Øystein Gundersen (H) tiltrådte kl. 10.45 = 11------------Yngve Fosse (H) permittert kl. 11.25 = 10------------Agnethe Thorgrimsen-Stensvold (AP) permittert kl. 12.40 = 9 ------

PS 16/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018

Innkalling og saksliste godkjent.

PS 17/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018

Protokoll av 14.02.2018 godkjent.

PS 18/18 Erdal ungdomsskole - Endrede rammer for utvidelse
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Det utredes alternative løsninger for utvidelse av Erdal ungdomsskole, hvor etablering av
arealer i nybygg sees i sammenheng med omfang av ombygging i eksisterende bygg.
Følgende alternativer utredes:
Alternativ 0:
Utrede løsning iht avsatte arealer i gjeldende budsjett, dvs. 1000m2 + 200m2 mellombygg.
Konsekvenser og kalkyle angis som del av løsningsforslag.
Alternativ 1-2:
Utrede 1-2 alternativ for arealbruk som er mer i tråd med innmeldte behov, alternativene
fremlegges med kalkyler. Det skal legges vekt på nøkternhet og arealeffektivitet også i disse
alternativene.
For alle alternativ må kostnader med ombygging vurderes, samt konsekvenser hvis det er
sannsynlig at TEK 17 vil bli påkrevd for deler eller hele det eksisterende bygget.
Rådmannen legger frem skisseprosjekt for Erdal barneskole, idrettshall og infrastruktur høsten
2018.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det utredes alternative løsninger for utvidelse av Erdal ungdomsskole, hvor etablering av
arealer i nybygg sees i sammenheng med omfang av ombygging i eksisterende bygg.
Følgende alternativer utredes:
Alternativ 0:
Utrede løsning iht avsatte arealer i gjeldende budsjett, dvs. 1000m2 + 200m2 mellombygg.
Konsekvenser og kalkyle angis som del av løsningsforslag.
Alternativ 1-2:
Utrede 1-2 alternativ for arealbruk som er mer i tråd med innmeldte behov, alternativene
fremlegges med kalkyler. Det skal legges vekt på nøkternhet og arealeffektivitet også i disse
alternativene.
For alle alternativ må kostnader med ombygging vurderes, samt konsekvenser hvis det er
sannsynlig at TEK 17 vil bli påkrevd for deler eller hele det eksisterende bygget.
Rådmannen legger frem skisseprosjekt for Erdal barneskole, idrettshall og infrastruktur høsten
2018.
Behandling:

Avstemming:

Rådmannens innstilling fremmet av leder Rafael Cobo Garrido (SV):

Enstemmig.

PS 19/18 Oppstart kommunedelplan oppvekst- valg av
saksordfører
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
UFO foreslår at formannskapet velger Rafael Cobo Garrido som saksordfører til oppstart
kommunedelplan oppvekst.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Formannskapet oppnevner følgende medlem til saksordfører for planen:

Behandling:
Forslag fra Silje Guleng (SV):
UFO foreslår at formannskapet velger Rafael Cobo Garrido som saksordfører til oppstart
kommunedelplan oppvekst.
Avstemming:
Silje Gulengs forslag:

Enstemmig

PS 20/18 Handlingsplan kulturskolen 2018-2022
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
1. Handlingsplan kulturskole 2018-2022 vedtas slik den er fremlagt.
2. Tiltaksplan til Handlingsplan kulturskole 2018-2022 vedtas slik den er fremlagt i saken.
3. Økonomiske konsekvenser av tiltak og nye mål ses i sammenheng med økonomiplanarbeidet
For 2019
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Handlingsplan kulturskole 2018-2022 vedtas slik den er fremlagt.
2. Tiltaksplan til Handlingsplan kulturskole 2018-2022 vedtas slik den er fremlagt i saken.
3. Økonomiske konsekvenser av tiltak og nye mål ses i sammenheng med økonomiplanarbeidet
For 2019

Behandling:
Fagsjef kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen, rektor Egil Magnussen og inspektør Marius Fevang
Thorstensen fra kulturskolen møtte til saken.

Avstemming:
Rådmannens innstilling fremmet v/leder Rafael Cobo Garrido (SV):

Enstemmig

PS 21/18 Askøy kommunes kultur og idrettsstipend - justering
stipendstørrelse
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
1. Askøy kommunes to kultur og idrettsstipend økes fra kr 10 000,- til kr 20 000,- pr.
stipend med virkning fra 2018.
2. Retningslinjer for stipendordningen endres til:


Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipend. Hvert kulturstipend er på kr 20 000.-



Stipend kan deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, publisister, kulturarbeidere,
idrettsutøvere og andre som profesjonelt eller frivillig og ulønnet, driver virksomhet innenfor
rammen av det utvidede kulturbegrep. Stipend kan også deles ut til lag eller organisasjoner.
Mottakere av stipend må være hjemmehørende i Askøy kommune eller på annen måte være knyttet
til kommunens kultur og idrettsliv.



Stipendene skal, innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep, brukes til utdanning, studiereiser,
prosjektarbeid eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid som kan komme hele kommunen til
gode.



Den enkelte stipendmottaker skal avgi rapport til fagavdeling kultur og idrett om stipendets
benyttelse og resultat. Rapporten meldes utvalg for oppvekst.



Stipendene utlyses hvert år i lokalpresse og på kommunens digitale plattformer.



Utvalg for oppvekst har ansvar for tildelingen og kan regulere stipendienes størrelse som følge av
budsjett og alminnelig prisutvikling.



Endringer i retningslinjene vedtas i Utvalg for oppvekst.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Askøy kommunes to kultur og idrettsstipend økes fra kr 10 000,- til kr 20 000,- pr.
stipend med virkning fra 2018.
2. Retningslinjer for stipendordningen endres til:



Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipend. Hvert kulturstipend er på kr 20 000.-



Stipend kan deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, publisister, kulturarbeidere,
idrettsutøvere og andre som profesjonelt eller frivillig og ulønnet, driver virksomhet innenfor
rammen av det utvidede kulturbegrep. Stipend kan også deles ut til lag eller organisasjoner.
Mottakere av stipend må være hjemmehørende i Askøy kommune eller på annen måte være knyttet
til kommunens kultur og idrettsliv.



Stipendene skal, innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep, brukes til utdanning, studiereiser,
prosjektarbeid eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid som kan komme hele kommunen til
gode.



Den enkelte stipendmottaker skal avgi rapport til fagavdeling kultur og idrett om stipendets
benyttelse og resultat. Rapporten meldes utvalg for oppvekst.



Stipendene utlyses hvert år i lokalpresse og på kommunens digitale plattformer.



Utvalg for oppvekst har ansvar for tildelingen og kan regulere stipendienes størrelse som følge av
budsjett og alminnelig prisutvikling.



Endringer i retningslinjene vedtas i Utvalg for oppvekst.

Behandling:
Fagsjef kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen møtte til saken.

Avstemming:
Rådmannens innstilling fremmet v/leder Rafael Cobo Garrido (SV):

Enstemmig

PS 22/18 Haugen barnehage - Kommunal representant i
Samarbeidsutvalget
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Vedtak fra UFO:
Som representant til samarbeidsutvalget i Haugen barnehage velges: Dag Erik Holmedal (AP)

Som vararepresentant til samarbeidsutvalget i Haugen barnehage velges: Kari Blindheim (AL)
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Som kommunens representant og vara til samarbeidsutvalget i Haugen barnehage velges:
Medlem:

Vara:

Behandling:
Forslag v/Stian Opedal (AP):
Som representant til samarbeidsutvalget i Haugen barnehage velges: Dag Erik Holmedal (AP)

Forslag v/Masoomeh Atashfaraz (AL):
Som vararepresentant til samarbeidsutvalget i Haugen barnehage velges: Kari Blindheim (AL)

Avstemming:
Stian Davies forslag:
Masomeh Atashfaraz forslag:

Enstemmig
Enstemmig

PS 23/18 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Vedtak:
RS 18/18

Trafikksikringsplan 2015-2018
Tatt til orientering
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen og rådgiver
fagavdeling skole orienterte til meldingen.

2013/1211

UFO ønsker å være representert i forbindelse med
utarbeidelse av trafikksikringsplaner
Enstemmig vedtatt
Meldingene for øvrig enstemmig tatt til orientering.
Behandling:
RS 17/18

Innspill til Kulturmeldingen 2018
Tatt til orientering

2018/1857

RS 18/18

Trafikksikringsplan 2015-2018
Tatt til orientering
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen og rådgiver
fagavdeling skole orienterte til meldingen.

2013/1211

UFO ønsker at en representant fra utvalget deltar i
forbindelse med utarbeidelse av
trafikksikringsplaner
RS 19/18

Høring - Forslag til ny forskrift til
voksenopplæringsloven kap. 4
Tatt til orientering

2016/6872

RS 20/18

Referat fra møte i Prioriteringskomiteen 9.1.2018
Tatt til orientering

RS 21/18

Erdal barnehage - Referat fra samarbeidsutvalgsmøte
6.2.2018
Tatt til orientering

2018/1194

RS 22/18

Træet barnehage - Referat fra samarbeidsutvalgsmøte
22.02.2018
Tatt til orientering

2018/1194

RS 23/18

Referat SU møte Erdal barneskole 20.02.2018
Tatt til orientering

2018/1194

RS 24/18

Tildelte midler fra UKS vinter 2018
Melding til utvalg for oppvekst og utvalg for levekår
Tatt til orientering

2017/8195

RS 25/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre
Tatt til orientering

2018/338

2018/5

RS 26/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
Tatt til orientering

2018/896

RS 27/18

180314 Innkalling Kommunalt samarbeidsutvalg
skole
Tatt til orientering

2018/2155

FO 4/18 Spørrerunden UFO 14.03.2018
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 14.03.2018
Innlevert skriftlig spørsmål fra Marit Leirheim (V) i møtet 14.02.2018 ble muntlig besvart av
kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes.
Skriftlig spørsmål innlevert fra Rafael Cobo Garrido (SV):

Har rådmannen vurdert om ordningen "Meråpent bibliotek" kan brukes på Askøy bibliotek?

