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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken legges fram til orientering.

SAMMENDRAG
Nettportalen www.minsak.no gjør det mulig for innbyggere å samle underskrifter i en
kommune for å sette en sak på den politiske dagsorden. Foreldre i kommunale barnehager har
gjennomført en underskriftskampanje, hvor de har samlet 307 underskrifter.
Dersom en sak allerede har vært behandlet i kommunestyret i valgperioden, kan
kommunestyret velge om de vil behandle en sak som har blitt behandlet før, men
forslagsstillerne kan ikke kreve dette.
Foreldrene krever at kommunestyrevedtaket om sommerstengte kommunale barnehager
omgjøres, og at barnehagene likevel skal holde åpent gjennom sommeren.
Saken har vært til behandling i kommunestyret tidligere, både i forbindelse med budsjett 2020,
og som egen sak i kommunestyret 6.2.2020.
Avgjøres av:
K
Behandles i følgende utvalg:
UOL, K
Saksopplysninger:

Med innbyggerinitiativet menes at innbyggerne i kommunen har rett til å sette en sak på den
politiske dagsorden, jf. Kommuneloven § 39 a) Innbyggerinitiativet.
Minst 2 % av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen må stå bak forslaget. Det er samlet 307
underskrifter, og dette er dermed tilstrekkelig.
Videre heter det at det i samme valgperiode ikke kan fremmes forslag dersom dette har
a. samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
b. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i
løpet av valgperioden.
c.
Kommunestyret tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.
Sak om sommerstengte kommunale barnehager har vært behandlet tidligere, både i forbindelse
med budsjett 2020, og i egen sak 6.2.2020. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen at
de kommunale barnehagene skal holde sommerstengt i to uker. Kommunestyret vedtok
6.2.2020 å opprettholde dette budsjettvedtaket.
Foreldre viser i klagen til at vedtekter for kommunale barnehager på Askøy ikke inneholder
informasjon om sommerstenging. Det er ikke mulig å endre vedtektene før kommunestyret har
vedtatt å sommerstenge barnehagene. En vedtektsendring er en konsekvens av et slikt vedtak.
Sak om vedtektsendring for å følge opp vedtaket fra kommunestyret 6.2.2020, legges fram til
politisk behandling for kommunestyret 12.3.20.
Vurdering:
Det vises til saksutredning i PS-sak 6/20, som var til behandling i kommunestyret 6.2.2020.
Kommunestyret har vedtatt å sommerstenge de kommunale barnehagene i 2 uker i juli, med
virkning fra sommeren 2020. Slik vedtaket er fattet, gir det ikke rom for at enkelte kommunale
barnehager likevel skal holde åpent, dersom foreldre har behov for det. Det er heller ikke satt av
midler til dette.
En kartlegging viser at cirka halvparten av de private barnehagene også holder sommerstengt
1-4 uker i juli hvert år.
Folkehelseperspektiv:
Det vises til saksutredning i PS-sak 6/20, som var til behandling i kommunestyret 6.2.2020.
Økonomi:
Det vises til saksutredning i PS-sak 6/20, som var til behandling kommunestyret 6.2.2020.
Dersom vedtaket skal omgjøres, slik foreldre krever, og de kommunale barnehagene skal holdes
åpen gjennom sommeren, må det barnehagenes budsjett justeres med tilsammen kr 64 000.

Kleppestø, 21.2.2020

Eystein Venneslan
Rådmann

Ann-Iren Larsen
barnehagesjef

