Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 05.03.2020
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling med endring):
1. Effektiviseringstiltak barnehage med kr 675 000 tas innenfor Sektor barnehages ramme i
2020.
2. Rådmannen jobber videre med effektiviseringsutfordringene i Sektor barnehage for 20212023, sett i forhold til barnetallsutviklingen de kommende årene.
3. Prioriterte strukturtiltak i 2021. Askøy Forum legges ned fra august 2021, eventuelle
oppgraderinger stilles i bero, og det søkes dispensasjon for den tiden bygget skal brukes
som barnehage. Ramsøy barnehage og Hanøy barnehage drives med felles administrasjon
fra august 2021
4. Utvalg for oppvekst og levekår og kommunestyret holdes oppdatert om eventuelle endringer
i regelverket som kan bidra til at det blir tillatt å stille like krav til private som kommunale
drivere når det gjelder å nedjustere antall plasser ved fallende behov.
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Effektiviseringstiltak barnehage med kr 675 000 tas innenfor Sektor barnehages ramme i
2020.
2. Rådmannen jobber videre med effektiviseringsutfordringene i Sektor barnehage for 20212023, sett i forhold til barnetallsutviklingen de kommende årene.
3. Prioriterte strukturtiltak 2021 - 2023
Dersom barnetallsutviklingen fortsatt er fallende, foreslår rådmannen å legge ned Ramsøy
barnehage fra august 2021.
Rådmannen arbeider videre med strukturtiltak, og vil bl.a. vurdere nedleggelse av Askøy
Forum barnehage.

Behandling:
Ettersendte dokument:

Innspill FAU Ramsøy barnehage datert 2.3.2020
Oversikt over ledige plasser i barnehagene pr. 15.12.19 delt på geografiske områder
Innspill fra Natalie Martins Sæberg
Barnehagesjef Ann Iren Larsen møtte til saken.
Inge Abrahamsen (Rødt) erklærte seg inhabil ihht forvaltningsloven § 6, 2.ledd og fratrådte = 10
I hht fvl § 8.2 vurderte utvalget hans inhabilitet. Enstemmig vedtatt inhabil.
Eirik Nepstad(Rødt) tiltrådte = 11

Leder Rosalind Fosse(FRP) ba utvalget vurdere hennes habilitet i hht Fvl § 6 2.ledd. og
fratrådte. Nestleder Wiktor Wikan (AP) tiltrådte som leder.
I hht Fvl § 8,2 vurderte utvalget hennes habilitet. Enstemmig vedtatt habil.
Wiktor Wikan fratrådte som leder, Rosalind Fosse tiltrådte.
Wiktor Wikan (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP,SV,AL,Rødt:
1. Det opprettholdes en barnehagestruktur som er desentralisert, og som ivaretar nærhet til
barnehager for alle som bor på Askøy. Det betyr at det kommunale barnehagetilbudet i størst
mulig grad må bevares.
2. Dersom barnetallsutviklingen fortsatt er fallende, jobber rådmannen med tiltak for å gjøre de
kommunale barnehagene likeverdig konkurransedyktige med de private.
3. Utvalg for oppvekst og levekår og kommunestyret holdes oppdatert om eventuelle endringer i
regelverket som kan bidra til at det blir tillatt å stille like krav til private som kommunale
drivere når det gjelder å nedjustere antall plasser ved fallende behov.
4. Utvalg for oppvekst og levekår ser med uro på at det fremdeles ikke er klarert hvordan
pedagogiske støttetjenester skal organiseres. I henhold til lovverket legges
det til grunn at det sikres ressurser til å ivareta spesialpedagogisk hjelp, uavhengig av
budsjetthensyn

Stig Abrahamsen(FRP) fremmet rådmannens innstilling med endring som fellesforslag fra
H,FRP,V,SP:
1.
Effektiviseringstiltak barnehage med kr 675 000 tas innenfor Sektor barnehages ramme i 2020.
2.
Rådmannen arbeider videre med effektiviseringsutfordringene i Sektor barnehage for 2021 2023, sett i forhold til barnetallsutviklingen de kommende årene.
3.
Prioriterte strukturtiltak i 2021. Askøy Forum legges ned fra august 2021, eventuelle
oppgraderinger stilles i bero, og det søkes dispensasjon for den tiden bygget skal brukes som
barnehage. Ramsøy barnehage og Hanøy barnehage drives med felles administrasjon fra august
2021

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen:
UOL ber rådmannen legge frem liste til neste møte i UOL med oversikt over alle registrerte
barnehagetomter i Askøy. Samt de som er regulert inn i dagens arealplanen til offentlige formål.
Oversikten må belyse område (m/gårds og bruksnummer), størrelsen og tomtenes eierforhold.

Avstemming:
Rådmannens innstilling pkt. 1:
Rådmannens innstilling pkt 2:
Stig Abrahamsens pkt. 3:

Enstemmig.
For 7 st(2FRP,2H,1V,1SP,1FNB)
Mot 4 st(1AP,1SV,1AL,1Rødt)
For 6 st(2H,2FRP,1V,1SP)
Mot 5 st(1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)

Wiktor Wikans pkt. 1:

For 5 st(1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
Mot 6 st(2H,2FRP,1V,1SP)
Wiktor Wikans pkt. 2:
For 5 st(1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
Mot 6 st(2H,2FRP,1V,1SP)
Wiktor Wikans pkt. 3:
Enstemmig
Wiktor Wikans pkt. 4:
For 5 st(1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
Mot 6 st(2H,2FRP,1V,1SP)
Oversendelsesforslaget sendes rådmannen: Enstemmig

Eirik Nepstad(Rødt) fratrådte= 10
Inge Abrahamsen (Rødt) tiltrådte= 11

