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PS 61/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Vedtak:
Behandling:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste godkjent med følgende orienteringer:




NAV og sikkerhet ved leder NAV Helga Torgersen
Status korona ved leder samfunnsmedisin Amy Bruvik Næss og leder koronateam Anne
Birkelid
Fremtidens kulturskole ved rådgiver kultur Marius Thorstensen og rektor kulturskolen
Egil Thure Magnussen
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PS 62/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Vedtak:
Behandling:
Protokoll av 06.10.21:

Godkjent

PS 63/21 Kvalitetsmelding skole 2021 - saksfremlegg
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Innstilling (i samsvar med kommunedirektørens innstilling):

Kommunestyret vedtar sak om Kvalitetsmelding skole 2021 med følgende prioriteringer:
Følge opp mål, satsingsområder og tiltak for Askøyskolen i vedtatt Temaplan skole 2015-2022
og innarbeide program “Inkluderende læringsmiljø” - Askøy 2025:
1) Lytte til elevens stemme ved å
 bruke elevenes tilbakemeldinger i arbeidet med kvalitet innen skolemiljø og læring
 styrke arbeidet med elevrådet
 gjennomføre LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) ved skolene
2) Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen ved å
 fortsette det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge gjennom faste møter,
workshops og samlinger
 innføre Visma Flyt Samspill som samskrivingsverktøy på tvers av sektorer
3) Sikre trygt og godt skolemiljø gjennom å:
 følge opp handlingsplan til forvaltningsrevisjon “Trygt og godt skolemiljø” og revidert
“Plan for trygt og godt skolemiljø”
 etablere Skolemiljøteam for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljøsaker
 følge opp resultatene av elevundersøkelsen
4) Bedre elevenes læring gjennom å:
 følge opp arbeidet med ny læreplan (kunnskapsløftet 2020) med særlig vekt på å
fremme lærelyst
 utvikle leksebevisste skoler
 fortsette arbeidet med systematisk oppfølging av nasjonale prøver
 utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling
5) Sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom å:
 arbeide skolebasert med ny læreplan på alle skoler
 fortsette arbeidet med kompetanseutvikling for alle ansatte
 fortsette arbeidet med Elevsentrert Ledelse i samarbeid med NTNU og system for
lederstøtte
 følge opp "Plan for veiledning av nyutdannede"
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prioritere søkere til videreutdanning i samsvar med krav til undervisningskompetanse i
fag og skolenes behov

6) Sikre tilstrekkelige ressurser og økonomi til å:
 dekke lovkrav om spesialundervisning, lærernorm, tidlig innsats og tilpasset opplæring
 prioritere ressurser til videreutdanning for lærere i fagene norsk og engelsk,
spesialpedagogikk
 prioritere ressurser til drift av IT-systemer i skole
Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres innenfor fagavdeling sektor skole sin økonomiske
ramme.

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar sak om Kvalitetsmelding skole 2021 med følgende prioriteringer:
Følge opp mål, satsingsområder og tiltak for Askøyskolen i vedtatt Temaplan skole 2015-2022
og innarbeide program “Inkluderende læringsmiljø” - Askøy 2025:
1) Lytte til elevens stemme ved å
 bruke elevenes tilbakemeldinger i arbeidet med kvalitet innen skolemiljø og læring
 styrke arbeidet med elevrådet
 gjennomføre LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) ved skolene
2) Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen ved å
 fortsette det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge gjennom faste møter,
workshops og samlinger
 innføre Visma Flyt Samspill som samskrivingsverktøy på tvers av sektorer
3) Sikre trygt og godt skolemiljø gjennom å:
 følge opp handlingsplan til forvaltningsrevisjon “Trygt og godt skolemiljø” og revidert
“Plan for trygt og godt skolemiljø”
 etablere Skolemiljøteam for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljøsaker
 følge opp resultatene av elevundersøkelsen
4) Bedre elevenes læring gjennom å:
 følge opp arbeidet med ny læreplan (kunnskapsløftet 2020) med særlig vekt på å
fremme lærelyst
 utvikle leksebevisste skoler
 fortsette arbeidet med systematisk oppfølging av nasjonale prøver
 utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling
5) Sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom å:
 arbeide skolebasert med ny læreplan på alle skoler
 fortsette arbeidet med kompetanseutvikling for alle ansatte
 fortsette arbeidet med Elevsentrert Ledelse i samarbeid med NTNU og system for
lederstøtte
 følge opp "Plan for veiledning av nyutdannede"
 prioritere søkere til videreutdanning i samsvar med krav til undervisningskompetanse i
fag og skolenes behov
6) Sikre tilstrekkelige ressurser og økonomi til å:
 dekke lovkrav om spesialundervisning, lærernorm, tidlig innsats og tilpasset opplæring
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prioritere ressurser til videreutdanning for lærere i fagene norsk og engelsk,
spesialpedagogikk
prioritere ressurser til drift av IT-systemer i skole

Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres innenfor fagavdeling sektor skole sin økonomiske
ramme.

Behandling:
Skolesjef Anne-Merete Hellebø møtte til saken.

Nina Jarlind (H) fremmet kommunedirektørens innstilling.
Kari Blindheim (AL) fremmet følgende oversendelsesforslag fra AL, AP, SV, RØDT og
FNB:
Setning under punkt 6: "Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres innenfor fagavdeling sektor
skole sine økonomiske rammer." utgår og erstattes av ny tekst, som følger:
UOL ber kommunestyret om å bevilge tilstrekkelig midler til fagsektor skole i forbindelse med
kommunebudsjettet for 2022 til å sikre at Askøyskolen kan:
• operere i tråd med minstekrav i lov mht spesialundervisning og lærernorm
• ha en forsvarlig drift av IT-systemer
• ha tilstrekkelig inventar og utstyr til en forsvarlig gjennomføring av undervisningen i praktiskestetiske fag
• gjennomføre videreutdanning for lærere i norsk og engelsk
• ha tilstrekkelige læremidler til innføring av fagfornyelsen
En plan for oppgradering og/eller nyetablering av nødvendige lokaler for gjennomføring av en
kvalitetsmessig god undervisning i praktisk-estetiske fag skal utarbeides og legges fram til
politisk behandling som en del av den pågående revideringen av skolebruksplanen.
Avstemming:
Kommunedirektørens innstilling:
Oversendelsesforslaget:

Enstemmig
For 5 st. (1AP,1AL,1SV,1RØDT,1FNB)
Mot 6 st. (2H,2FRP,1KRF,1PP)

Inge Abrahamsen (RØDT) varslet og innleverte følgende protokolltilførsel:
Her kommer en stemmeforklaring fra Rødt, AP, AL, SV og FNB i sak PS 6321:
I utvalget stemte vi for begge forslagene fordi vi er enig i hovedtrekkene i
kommunedirektørens innstilling. Samtidig ønsker vi med vårt oversendelsesforslag at det
sikres tilstrekkelige ressurser til de mest prekære utfordringene som er beskrevet i
kvalitetsmeldingen. Dette slik at setningen "Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres
innenfor fagavdeling sektor skole sin økonomiske ramme", kan utgå fra fra
kommunedirektørens innstilling i den videre behandlingen av saken.
Inge Abrahamsen, på vegne av nevnte partier
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PS 64/21 Utredning av skateparker etter vedtak 50/21
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Innstilling (i samsvar med kommunedirektørens innstilling m/tillegg):
1) Det etableres skatepark midlertidig på tomt ved Rundetårnet. Skateanlegg som allerede
er i kommunenes eie flyttes fra nåværende plassering.
2) Plassering sees i sammenheng med prosjekt «Fra parkering til park».
3) Mer permanent skatepark legges til Ravnanger. Tomt avsettes til dette formål hvis
kostnader tillater en utbygging.
4) Det inngås intensjonsavtale med Askøy Rulleklubb.
5) Idrettsrådet i Askøy og styret i Ravnanger Idrettspark får saken til vurdering når
nærmere utredning er gjennomført.
6) Anlegget søkes finansiert med eksterne midler.

Askøy Kommune er positiv til prosjektet med skateanlegg på Florvåg, og vil kunne stille arealer
til disposisjon forutsatt at det ikke kommer i konflikt med reguleringsarbeid i Florvåg.
UOL stiller seg generelt positiv til initiativ for etablering av lokale nærmiljøanlegg som kan
samle barn og unge som ikke er med i organisert aktivitet, eller som ønsker seg tilbud utover
dagens etablerte idrettsaktiviteter på Askøy.

Oversendelsesforslaget oversendes UKS. Oversendelsesforslaget har følgende ordlyd:
Saken oversendes Ungdommens kommunestyres (UKS) møte 10. november 2021. UKS blir
orientert om forslagene. De får drøfte saken og delta videre i prosessen med involverte aktører.
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
1. Det etableres skatepark midlertidig på tomt ved Rundetårnet. Skateanlegg som allerede
er i kommunenes eie flyttes fra nåværende plassering.
2. Plassering sees i sammenheng med prosjekt «Fra parkering til park».
3. Mer permanent skatepark legges til Ravnanger. Tomt avsettes til dette formål hvis
kostnader tillater en utbygging.
4. Det inngås intensjonsavtale med Askøy Rulleklubb.
5. Idrettsrådet i Askøy og styret i Ravnanger Idrettspark får saken til vurdering når
nærmere utredning er gjennomført.
6. Anlegget søkes finansiert med eksterne midler.
Behandling:
Plan- og bygningssjef Knut Natlandsmyr, prosjektleder eiendom Johanna Håheim Lothe og
enhetsleder kultur og idrett Stig Ryland møtte til saken.
Inge Abrahamsen (RØDT) fremmet følgende felles oversendelsesforslag fra
utvalget:
Saken oversendes Ungdommens kommunestyres (UKS) møte 10. november 2021. UKS blir
orientert om forslagene. De får drøfte saken og delta videre i prosessen med involverte aktører.
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En eventuell uttale fra UKS følger saken videre til kommunestyret.
Inge Abrahamsen (RØDT) fremmet følgende felles tilleggspunkt i
kommunedirektørens innstilling fra utvalget:
UOL stiller seg generelt positiv til initiativ for etablering av lokale nærmiljøanlegg som kan
samle barn og unge som ikke er med i organisert aktivitet, eller som ønsker seg tilbud utover
dagens etablerte idrettsaktiviteter på Askøy.
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra utvalget:
Askøy Kommune er positiv til prosjektet med skateanlegg på Florvåg, og vil kunne stille arealer
til disposisjon forutsatt at det ikke kommer i konflikt med reguleringsarbeid i Florvåg.
Leder Rosalind Fosse (FRP) fremmet kommunedirektørens innstilling.
Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling:
Felles tilleggsforslag fra utvalget:
Felles tilleggspunkt til innstillingen:
Felles oversendelsesforslag fra utvalget:

Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

PS 65/21 Forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til
utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune offentlig høring
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Innstilling (i samsvar med kommunedirektørens innstilling):
Forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i
Askøy kommune sendes ut på alminnelig offentlig høring. Høringsfristen er 8 uker.

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
Forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i
Askøy kommune sendes ut på alminnelig offentlig høring. Høringsfristen er 8 uker.
Behandling:
Leder Rosalind Fosse (FRP) fremmet kommunedirektørens innstilling.

Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling:

Enstemmig
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PS 66/21 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Vedtak (i samsvar med kommunedirektørens innstilling):

Askøy kommune sine prioriteringer når det gjelder søknader om spillemidler til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet for 2022 vedtas som innstilt fra prioriteringskomiteen:

Ordinære anlegg: (9)
1. Tveit skole, idrettshall – Askøy kommune
2. Ravnanger idrettspark, kunstgressbane – Vestsiden-Askøy IL
3. Tveit skole, kunstgressbane – Askøy kommune
4. Lysanlegg Siglingavatnet, sørestien del II –Askøy kommune
5. Nålaneset vannsportanlegg – Askøy roklubb
6. Skogen fotballpark, idrettshus – Follese FK
7. Siglingavatnet, sørestien del III – Askøy kommune
8. Askøy Forum, idrettsgulv – Askøy kommune
9. Skippervatnet, stupetårn – Askøy kommune ved Norris Team 2034
Nærmiljøanlegg: (7)
1. Hop skole, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved FAU
2. Herdla Fort, sandvolleyballbane – Askøy kommune ved Museum Vest
3. Skippervatnet, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved Norris Team 2034
4. Nærmiljøkart Kleppes skole – Askøy Orienteringslag
5. Nærmiljøkart Fauskanger skole - Askøy Orienteringslag
6. Nærmiljøkart Erdal Ungdomsskole - Askøy Orienteringslag
7. Orienteringskart Fromreidemarka - Askøy Orienteringslag
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
Askøy kommune sine prioriteringer når det gjelder søknader om spillemidler til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet for 2022 vedtas som innstilt fra prioriteringskomiteen:

Ordinære anlegg: (9)
1. Tveit skole, idrettshall – Askøy kommune
2. Ravnanger idrettspark, kunstgressbane – Vestsiden-Askøy IL
3. Tveit skole, kunstgressbane – Askøy kommune
4. Lysanlegg Siglingavatnet, sørestien del II –Askøy kommune
5. Nålaneset vannsportanlegg – Askøy roklubb
6. Skogen fotballpark, idrettshus – Follese FK
7. Siglingavatnet, sørestien del III – Askøy kommune
8. Askøy Forum, idrettsgulv – Askøy kommune
9. Skippervatnet, stupetårn – Askøy kommune ved Norris Team 2034
Nærmiljøanlegg: (7)
1. Hop skole, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved FAU
2. Herdla Fort, sandvolleyballbane – Askøy kommune ved Museum Vest
3. Skippervatnet, flerbruksanlegg – Askøy kommune ved Norris Team 2034
4. Nærmiljøkart Kleppes skole – Askøy Orienteringslag
5. Nærmiljøkart Fauskanger skole - Askøy Orienteringslag
6. Nærmiljøkart Erdal Ungdomsskole - Askøy Orienteringslag
7. Orienteringskart Fromreidemarka - Askøy Orienteringslag
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Behandling:
Rådgiver Sverre Jokstad og enhetsleder kultur og idrett Stig Ryland møtte til saken.

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet kommunedirektørens innstilling.
Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling:

Enstemmig

PS 67/21 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Behandling:

RS 168/21

Mobbeombudet Vestland - årsmelding 2020/2021
Tatt til orientering

RS 169/21

Status strategi post korona pr. oktober 2021
Tatt til orientering

RS 170/21

Høring - Forslag til forskrift om overgangsregler –
barnevernsreform
Tatt til orientering

RS 171/21

Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og
forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Tatt til orientering

RS 172/21

Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
Tatt til orientering

RS 173/21

Innvilget tilskudd - Lokal kultur og idrettsaktivitet
2021
Tatt til orientering

RS 174/21

Tveit barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg 4.10.2021
Tatt til orientering
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RS 175/21

Møtereferat ungdommens kommunestyre 04.10.21
Tatt til orientering

RS 176/21

Referat fra møte 5.10.21
Tatt til orientering

RS 177/21

Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 01.09.2021
Tatt til orientering

RS 178/21

notat angående å se på organisering av drift av
grøntareal, parker, nærniljøanlegg med mer overfor
Askøyhallene KF
Tatt til orientering

FO 15/21 Spørrerunden UOL 03.11.21
Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Behandling:
Kari Blindheim (AL) innleverte følgende spørsmål 03.11.21:
Hvor mye har Askøy kommune mottatt totalt i midler til formålet sosiale tiltak for eldre i
sammenheng med Covid 19-pandemien? Finnes det muligheter for at lokale frivillige
organisasjoner på Askøy kan søke om tilskudd til sosiale aktiviteter for eldre fra midler som
Askøy kommune har mottatt til dette formålet? Har det vært lyst ut den slags midler fra
kommunen sin side på noe tidspunkt i pandemien? I så fall hvor mye og hva var kriteriene for
tildeling?
Stig Abrahamsen (FRP) innleverte følgende spørsmål 03.11.21:
Hvordan er ressursene til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene fordelt pr. barnehage?
Spørsmålene svares ut muntlig i utvalgets møte 01.12.21
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