Møtebehandling i Kommunestyret - 12.03.2020
Vedtak:
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.

Innstilling/vedtak fra UOL 05.03.2020 (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

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

-

Innspill fra foreldre i Forum barnehage
Innspill fra FAU Forum barnehage

Inge Abrahamsen (Rødt) ba kommunestyret vurdere hans habilitet ihht Fvl § 6, 2.ledd.
(Ektefelle ansatt i Ramsøy barnehage) Inge Abrahamsen fratrådte. Erik Nepstad (Rødt)
tiltrådte

Ihht Fvl § 8, 2. ledd vurderte Kommunestyret hans habilitet.
Avstemming habilitet:
Enstemmig vedtatt inhabil

Rosalind Fosse (FrP) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet ihht Fvl § 6, 2. ledd.
(barnebarn i Ramsøy barnehage) Rosalind Fosse fratrådte. Jan Erik Aasebø (FrP) tiltrådte
Ihht Fvl § 8, 2. ledd vurderte Kommunestyret hennes habilitet.
Avstemming habilitet:
Enstemmig vedtatt habil
Jan Erik Aasebø fratrådte, Rosalind Fosse tiltrådte.
Wiktor Wikan (AP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet ihht Fvl § 6, 2.
ledd.(styremedlem i Askøyhallene KF) Wiktor Wikan fratrådte.
Wiktor Wikan fratrådte, Remi Andre Unnvik tiltrådte
Tore-Christian Gjelsvik (AP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet ihht Fvl § 6, 2.ledd.
(styreleder i Askøyhallene KF) Tore-Christian Gjelsvik fratrådte.
Tore-Christian Gjelsvik fratrådte, Terje Angelshaug tiltrådte
Avstemming habilitet Wiktor Wikan og Tore-Christian Gjelsvik:
Habil:
For 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AP,2SV,1Rødt)
Inhabil:
For 8 st. (4AL,3FNB,1MDG)
Remi Andre Unnvik fratrådte, Wiktor Wikan tiltrådte
Terje Angelshaug fratrådte, Tore-Christian Gjelsvik tiltrådte
Cecilie Sørli (H) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet ihht Fvl § 6, 2. ledd.(varamedlem i
styret i Askøyhallene KF)
Cecilie Sørli fratrådte. Lene Utkilen (H) tiltrådte som vara
Kristian Fossum (AL) ba kommunestyret vurdere hans habilitet ihht Fvl § 6, andre ledd.
(varamedlem i Askøyhallene KF)
Avstemming habilitet Cecilie Sørli
og Kristian Fossum:
Enstemmig vedtatt habil
Lene Utkilen fratrådte, Cecilie Sørli tiltrådte
Kristian Fossum tiltrådte
Behandling:
Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag;
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 og effektiv arealbruk. Et viktig
tiltak vil være å redusere husleiekostnadene for skole- og barnehageadministrasjonen, se også
punkt 3 under.
3. Prioriterte strukturtiltak 2021 – 2023
Jf. punkt 6. 1. (Område Sør). 1 (Kleppe skole) i FNB sitt forslag i sak PS 15/20 (Skolebruksplan),
så reduseres kapasiteten i barnehagene ved å kjøpe den private barnehagen «Læringsverkstedet
Juvik barnehage» (Sokrates), og slik redusere overkapasiteten med inntil 243 plasser (121 +
122), og omgjøre hele eller deler av bygget til skole (filialskole under Kleppe). Ved behov for
større kapasitet kan det drives barnehage i deler av bygget. Transportbehovet i området blir da
også redusert.
Den totale overkapasiteten for barnehager i Askøy vil da bli redusert fra 380 plasser til 137
plasser (overkapasiteten i Askøy Sør, der den er størst, vil bli eliminert), men den kan ved
behov økes ved å bruke deler av bygningsmassen på Juvik til barnehage.

Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Totalt vil disse tiltakene medføre en mer rasjonell samlet drift av barnehager og skoler i Askøy,
og reduserer husleiekostnadene på sikt. Dette vil på sikt bedre de kommunale driftsbudsjettene.
Barnehagedriften i Askøy Forum opprettholdes således.
Miriam Haavik (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL, MDG og 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.

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

Fellesforslag fra AP,AL,MDG og Rødt:
Innstillingen fra UOL
pkt. 1, 2 og 3:
Innstillingen fra UOL
pkt. 4:

For 3 st. (3FNB)
Mot 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,
5AP,5AL,2SV,1MDG,1Rødt)
For 14 st. (5AP,5AL,1MDG,1Rødt,2SV)
Mot 21 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,3FNB)
For 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)
Mot 17 st. (5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt,3FNB)
Enstemmig

Eirik Nepstad fratrådte, Inge Abrahamsen tiltrådte

