MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Rådhuset, formannskapssalen
Mandag 02.06.2014
Tid: Kl. 18:00

NB! Merk dato/dag !

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 19 / 21 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Kl. 17.00-18.00: Orientering om ungdomskolesatsingen ved pedagogisk psykologisk
rådgiver Britt-Mona Vang.
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oppvekst- og kultursjef

Sak 21/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
09.04.2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
21/14

Elin Davidsen
14/1915
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Arkiv: 033
Møtedato:
02.06.2014

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møtet 09.04.2014.

Sak 22/14
BIBLIOTEKPLAN I KARMØY KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
22/14
/
/

John Arve Hveding
14/1883
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: C61
Møtedato:
02.06.2014
10.06.2014
10.06.2014

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar Bibliotekplanen for Karmøy kommune.
Karmøy kommunestyre vedtar å opprettholde dagens struktur med ett hovedbibliotek og 3
filialer.
Kostnadene ved denne strukturen innarbeides i driftsbudsjettet fra 2015.
For å videreføre driften ved Åkrehamn bibliotekfilial ut 2014 vil kulturavdelingen ved
omprioritering av interne midler dekke merkostnader på kr 160 000.
Karmøy kommunestyre vedtar å prøve ut selvbetjent bibliotek i henhold til bibliotekplanen.
Investeringskostnadene innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Kommunestyret i Karmøy vedtok i behandlingen av budsjettet for 2014 at de ønsket en helhetlig
bibliotekplan til behandling innen første halvår i 2014. I utarbeidelse av planen skulle en sørge for
at alle parter blir hørt. Oppvekst og kulturetaten fikk ansvar for utarbeidelsen av planen og
etablerte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra skole og bibliotektjenesten. For å få
innspill fra innbyggerne er det blitt avholdt et åpent møte hvor det ble gjennomført en SWOTanalyse og det er blitt avholdt 2 møter med en referansegruppe. Referansegruppen besto av
representanter fra Skudeneshavn Arena, Åkrehamn utviklingsforum, Byen Vår Kopervik og 3
brukere av bibliotektjenesten i kommunen. 2 av disse brukerne benytter tilbudet ved Norheim
filial.
Karmøy folkebibliotek har i dag et hovedbibliotek i Kopervik, og tre filialer; Norheim, Åkrehamn
og Skudeneshavn. Innen biblioteksektoren i kommunen er det 11,5 årsverk. Innen
biblioteksektoren i kommunen har det siden 2010 år vært foretatt kutt i budsjettene. Med
bakgrunn budsjettkutt og ny biblioteklov har det vært behov for å se på den fremtidige
organiseringen av Karmøy folkebibliotek.
Fremtidig organisering
I planen er det skissert 4 ulike alternativer for fremtidig drift og organisering.
1: Dagens organisering med filialer
2: Ett hovedbibliotek uten filialer
3: Hovedbibliotek med filialer som kombinasjonsbibliotek
4: Selvbetjente bibliotek – hovedbibliotek med filialer
De ulike alternativene er beskrevet nærmere i planen.
I SWOT-analysen foretatt blant innbyggere/brukere var det et stort engasjement for å beholde
filialene i kommunen. Dette var en av styrkene med dagen bibliotektilbud og en eventuell
nedleggelse av disse ville føre til lavere besøk og utlån totalt sett i kommunen. Referansegruppen
var også opptatt av å beholde filialene. De var også opptatt av nedleggelse av filialene ikke
stimulerer til økt leselyst (strategisk mål for Karmøy folkebibliotek). Referansegruppen mente at
økt leselyst blant barn og unge vil kunne være et positivt bidrag for å øke resultatene på nasjonale
prøver.
Gjennom folkebibliotekloven er alle kommuner pålagt å ha et folkebibliotektilbud for sine
innbyggere. Det nye i loven er at biblioteket ikke bare er et sted der materiale stilles til
disposisjon. Biblioteket skal være et sted som aktivt formidler materialet, og som selv tar initiativ
til ulik aktivitet for å fremme idealene om meningsutveksling og demokrati.
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Det er kommet flere tilbakemeldinger om åpningstidene, spesielt ved filialene. På grunn av
budsjettkutt er disse blitt forkortet, og det har vært en reduksjon i tilbudet på filialene. Det
oppleves som lite forutsigbart fra år til år og er en utfordring for både de som bruker biblioteket
og ansatte.
Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon er rådmannen opptatt av å kunne gi et best mulig
tilbud innenfor de økonomiske rammene som er gitt innenfor den enkelte sektor. Ved dagens
organisering (alternativ 1) og uten at det blir foretatt noen investeringer vil det gi et redusert
bibliotektilbud til kommunens befolkning. Tilbudet ved både hovedbiblioteket og filialene blir
redusert og det blir vanskelig å følge opp den nye formålsparagrafen i lov om folkebibliotek. Skal
en kunne følge opp den nye formålsparagrafen bør en vurdere å øke bemanningen med ett
årsverk som blir knyttet til oppsøkende virksomhet og aktiv formidling.
Alternativ 2 med sentralisering av bibliotektilbudet forringer bibliotektilbudet i områdene der det
i dag ligger filialer, og biblioteklovens krav om møteplass blir vanskelig å følge opp. Erfaringer
viser at nærhet til biblioteket gir økt bruk. Ved å legge ned filialer vil utlånet gå ned og stor fare
for at færre benytter seg at bibliotektilbudet samlet sett i kommunen. Fordelene ved en
sentralisering er at det blir midler til å kunne videreutvikle hovedbiblioteket og styrke den
oppsøkende virksomheten.
I dag ligger ikke forholdene til rette for å etablere et kombinasjonsbibliotek (alternativ 3) i
samarbeid med skolebibliotektjenesten. For å kunne etablere et kombinasjonsbibliotek må skolene
ha lokaler som er egnet til formålet. Vurdering av samlokalisering må sees i sammenheng med
kommende skolebruksplan. I bibliotekplanen er det beskrevet nærmere dagens samarbeid og
muligheter for fremtiden. Rådmannen mener det i første omgang bør etableres et tettere
samarbeid ang. innkjøp av aktuell barne- og ungdomslitteratur. Dette kan bidra til at
skolebibliotekene får en jevnere tilvekst av nyere titler, noe som kan bidra til økt utlån av bøker
og leselyst blant barn og unge i kommunen.
Alternativ 4 med selvbetjente bibliotek vil kunne gi et bedre bibliotektilbud for kommunens
innbyggere. Dagens organisering med ett hovedbibliotek og filialer opprettholdes. Det vil fortsatt
være bemanning til oppsatte tider, men bibliotekene vil ha meråpent. Dette forslaget forutsetter
investeringer i selvbetjeningsautomater på ca kr 2.1 mill. En selvbetjeningsautomat vil ikke
erstatte ansatte, men frigjøre tid til mer utadrettet virksomhet, mer tid til formidling, søking på
eksterne midler til prosjektarbeid, og samarbeidsprosjekter med andre aktører i kommunen eller
bibliotek i omliggende kommuner. Referansegruppen var også opptatt av at en ikke må redusere
bemanningen ved innføring av selvbetjeningsautomater og at det fremdeles bør være mulig å få
hjelp og veileding ved filialene til oppsatte tider.
Rådmannens kommentarer
Rådmannen mener at biblioteket er en viktig del av den kulturelle grunnmuren i kommunen.
Innenfor dagens rammer som stilles til disposisjon for biblioteksektoren er det lite rom for
utvikling og kvaliteten for tjenesten blir redusert. Skal en kunne videreutvikle Karmøy
folkebibliotek til å bli et moderne bibliotek som følger opp intensjonen i den nye bibliotekloven er
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det behov for å foreta noen investeringer. Rådmannen anbefaler at det foretas innkjøp av
selvbetjeningsautomater. Disse kostnadene sees i sammenheng ved utarbeidelsen av kommende
investeringsbudsjett. Ved innføring av selvbetjeningsautomater vil en kunne frigjøre noe tid som
skal benyttes til oppsøkende virksomhet og aktiv formidling. Det er gode erfaringer fra andre
kommuner som har innført systemet med slike automater, og det gir både mer fleksible og lengre
åpningstider.
Rådmannen ser at et desentralisert bibliotektilbud med ett hovedbibliotek og 3 filialer bidrar til
økt leselyst og bidra til kulturelle møtesteder flere steder i kommunen.
Dersom målet er at folkebiblioteket skal drive en mer oppsøkende virksomhet, som påpekt i den
nye bibliotekloven, bør en fremover ser på mulighetene for økte ressurser for å klare dette.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler å følge bibliotekplanens handlingsprogram og legge forholdene til rette for
å kunne etablere selvbetjente bibliotek. Dagens organisering med ett hovedbibliotek og filialer
opprettholdes. Eventuell samordning med skolebibliotek ses på i forbindelse med
skolebruksplanen.

Rådmannen i Karmøy, 22.05.2014

Sigurd Eikje
sign.
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Sak 23/14
TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
23/14
/
/

Hege Kvaalen
14/1881
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: B13
Møtedato:
02.06.2014

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar "Tilstandsrapport 2013 for den offentlige grunnskolen i Karmøy" til
etterretning.

Sak 24/14
KLAGE PÅ AVSLAG - KULTURMIDLER 2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
24/14

Anine Kongshavn
14/10
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Arkiv: 223 C
Møtedato:
02.06.2014

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekt og kultur opprettholder avslaget fra NAV-brukerne Karmøy, da de ut fra
vedtatte retningslinjer oppfattes som en interesseorganisasjon.

SAKSFRAMSTILLING
NAV - brukerne Karmøy har i mail datert 9. mai 2014 klaget på vedtaket til Hovedutvalg
oppvekst og kultur gjort i møte 9. april 2014, sak 10/14. Avslaget var følgende «Avslag – er en
interesseorganisasjon».
NAV- brukerne Karmøy skriver i sitt klagebrev at de har faste ukentlige tider hvor det jobbes for
marginaliserte grupper. Det er en ikke statlig sosial forening som arbeider med uavhengig
rådgivning. De samler også inn informasjon rundt problematikken å tilhøre en økonomisk sliten
gruppe. Ønsker årlig å arrangere konferanse. I fjor hadde de besøk av professor i psykologi Kjell
Underli.
Foreningen har 17 medlemmer.
Organisasjonen skriver selv i deres vedtekter at den er en seriøs, åpen og frittstående
interesseorganisasjon og en brukerorganisasjon for å bedre NAV-tjenester. I Retningslinjer for
tilskudd til frivillige organisasjoner i Karmøy kommune står det under Ikke tilskuddsberettiget bl.a. at
oppgaver som ivaretar medlemmenes yrkesmessige interesser ikke kan få tilskudd.
Konklusjon
I retningslinjene står det bl.a. at «organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmenes
yrkesmessige interesser, herunder aktiviteter knyttet til bedrifter» ikke er tilskuddsberettiget. Ut
fra dette kan ikke administrasjonen se at søker er berettiget tilskudd.
Forslag: Avslaget opprettholdes da søker ut fra vedtatte retningslinjer oppfattes som en
interesseorganisasjon.
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Sak 25/14
KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2014-2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
25/14

Øyvind Flatebø
12/2425
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Forslag til vedtak:
Klage fra Karmøy badmintonklubb tas ikke til følge.
Klage fra Krik Avaldsnes tas ikke til følge.

Arkiv: D11 &02
Møtedato:
02.06.2014

SAKSFRAMSTILLING
Fordelingen av treningstider i de kommunale idretts- og svømmehallene ble foretatt av Karmøy
idrettsråd 01. april 2014. Søknadene om treningstider i hallene er mange, og det er svært få
som får all den treningstiden de søker om. Det er i år mottatt omtrent 50 søknader. De siste
årene har søknadsmengden vært på samme nivå. Søkerne søker alt fra en time per uke til de
største idrettslagene som søker over 30 timer per uke. Alle søkerne fikk i år tildelt timer.
Fordelingen av treningstider er meget komplisert og det er mange hensyn å ta.
Ved tildeling av treningstider er Karmøy kommunes ”kriterier for tildeling av tid i kommunale
idrettshaller” lagt til grunn. De er som følger:
Ved stor søknad til den enkelte hall er det bare tradisjonelle inneidretter med behov for idrettshall
for å kunne utøve idretten sin som får tilgang.
Det tildeles treningstid i forhold til påmeldte lag i serie for inneidrett. Dersom et lag trekkes i
serien, vil det føre til tilsvarende reduksjon av treningstid.
Det skal tas hensyn til divisjonsplassering.
Idrettskolen, ungdomsavdelingen og handikapidrett bør gis prioritet.
Søkere innenfor kommunen skal ha fortrinnsrett før søkere utenfra, selv om det ikke drives typisk
inneidrett.
Det skal tas hensyn til nærmiljøet, dvs. idrettslag som geografisk ligger nærmest hallen, skal
prioriteres.
Laget som får tildelt tider i hall, står fritt til å disponere de tildelte timene til inneidretter innenfor
laget.
Karmøy idrettsråd er idrettens eget organ for idrettssaker på Karmøy, og medlemmene i
idrettsrådet innehar stor kompetanse innenfor fagområdet. På møtet der treningstidene fordeles
er også idrettskonsulenten i Karmøy kommune tilstede for å kunne komme med supplerende
opplysninger om de ulike søknadene og eventuelt andre forhold dersom det skulle være behov
for det. Fordelingen som er foretatt av Karmøy idrettsråd, er foretatt etter en seriøs gjennomgang
og nøye vurdering av søknadene. For at eventuelle klager skal tas til følge, bør det derfor
foreligge gode grunner.
Det er i år kommet 2 klager på tildeling av treningstider. Disse fremlegges, i henhold til
retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet, hovedutvalg oppvekst og kultur for
klagebehandling. Tatt i betraktning at det er et komplisert puslespill der få får medhold i sine
ønsker ansees klageandelen i år som meget liten.
Karmøy idrettsråd har gjennomgått klagene i møte 13. mai 2014. Forslag til vedtak er foreslått i
samråd med idrettsrådet.
Klagene er fra Karmøy badmintonklubb (Norheimshallen) og Krik Avaldsnes (Avaldsneshallen).
Disse ligger vedlagt. Vedlagt ligger også oversikt over tildeling for disse hallene.
Klage fra Karmøy badmintonklubb på tildelt tid Norheimshallen
For fullstendig klagetekst vises det til vedlagt klage.
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Karmøy badmintonklubb har to hovedanførsler i sin klage:
Badmintonklubben viser til at oppstart så tidelig som kl.16 er vanskelig da spillerne har
problemer med å rekke treningstiden etter skole eller jobb. Dette er en problemstilling som
gjelder alle brukere av hallen(e). Alle brukerne anser denne treningstiden som den minst
attraktive. Karmøy badminton og Sk. Nord er de største brukerne av hallen. Sk. Nord har alle
treningstidene fra kl.16-17 bortsett fra på torsdagen. Det anses derfor ikke som urimelig at
Karmøy badmintonklubb må ta belastningen med tidlig treningstid en dag i uken.
På generelt grunnlag ønsker de også å få utvidet treningstid. De viser her til sportslig fremgang
og utvidet aktivitet. Norheimshallen er, sammen med Karmøyhallen, den hallen med
størst søknadsmengde. Generelt klarer ingen av klubbene i disse hallene å tilby det antall timer
trening de ønsker for sine medlemmer.
Det er fire brukere i hallen. Sk. Nord, Kolnes il (innebandy), Torvastad il (innebandy) og Karmøy
badmintonklubb. Idrettsrådet har ved årets tildeling økte tidene til Kolnes il og Torvastad il med
en 1/2 time hver i full hall per uke. Karmøy badmintonklubb har fått 1 time ekstra i full hall per
uke. Begge disse timene er tatt fra Sk. Nord. Dersom Karmøy badmintonklubb skal tildeles
ytterligere tid må denne tas fra noen andre. Med det presset som er på hallen kan en ikke se at det
er mulig å tildele mer tid til Karmøy badmintonklubb.
Alle de andre brukerne av hallen benytter også mindre haller/gymsaler til sin aktivitet. Dette er
selvsagt ikke optimal sett ut fra sportslige kriterier, men kan være nødvendig for å få nok tid og
kan også være velegnet for å tilby basistrening. Karmøy badmintonklubb oppfordres ved neste
søknadsrunde til å se på mulighetene for dette, spesielt for deres yngste utøvere. Det nevnes her
konkret Mykjehallen, Kolnes grendahus og Avaldsneshallen.
Klage fra Karmøy badmintonklubb tas ikke til følge.

Klage fra Krik Avaldnes
For fullstendig klagetekst vises det til vedlagt klage.
Krik Avaldsnes er misfornøyd fornøyd med at det er redusert med 1/2 time.
Bakgrunnen for at det er gjort endringer i Avaldsneshallen er at Torvastad il har etablert en aktiv
volleyballgruppe som etter hvert har oppnådd et godt sportslig nivå. Det har frem til nå vært i
gymsalen på Håland skole. På grunn av lav takhøyde egner den seg ikke optimalt for volleyball.
Det er derfor funnet plass til dem i Avaldneshallen. Denne er godt egnet til formålet og ligger
også i rimelig avstand fra Torvastad. For å få dette til måtte man foreta noe justeringer. Det er
alltid slik at dersom en skal finne plass til nye aktiviteter må tilbudet til andre reduseres. Mest tid
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er tatt fra Avaldsnes il (som også har tid i Håvikhallen) og en 1/2 time fra Krik Avaldsnes.
Krik Avaldsnes gir et godt tilbud til ungdom som ikke ønsker konkurranse idrett. Hvis en tar
utgangspunkt i kriteriene er det likevel ikke denne gruppen som skal prioriteres. Barn og ung
som driver aktiv idrett skal prioriteres.
Det må også legges til at de nå får en økt på 1 1/2 time. Dersom en sammenligner med de øktene
som de ulike lagene/partiene i f.eks håndball, turn har rundt i de forskjellige hallene er disse stort
sett på en time. Det skal derfor ikke være umulig for Krik Avaldsnes å avvikle aktiviteten på 1 1/2
time.
Torvastad arena vil være klart til neste tildeling. I dag har Torvastad il 4 1/2 time fordelt på to
aktiviteter (friidrett og volleyball). Det antas at de fra og med neste skoleår vil ha sin aktivitet i
Torvastad arena. Det er derfor også å håpe at presset på Avaldsneshallen vil være noe mindre
ved neste tildeling slik at tiden til Krik Avaldsnes da kan utvides.
Klage fra Karmøy badmintonklubb tas ikke til følge.
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Sak 26/14
REFERATSAKER - 02.06.2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
26/14

Elin Davidsen
14/1914
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Arkiv: 033
Møtedato:
02.06.2014

1. Notat fra avdelingssjef kultur vedrørende Besøkende for offentlig bading ved Karmøyhallen
2. Kopi av skriv til riksantikvaren vedrørende Invitasjon til utviklingsnett – organiseringen av
kulturminneforvaltning i kommunene med vekt på byantikvarens rolle og ansvar
3. Korrespondanse mellom oppvekst- og kulturetaten og fylkesmannen Ang. Fylkesmannens
vedtak om å definere Åkra Sokneråds barnehage som privat barnehage.

Sak 27/14
ØKNONOMISK STATUSRAPPORT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
27/14

Elin Davidsen
14/1918
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Økonomisk statusrapport deles ut i møtet.

Arkiv: 033
Møtedato:
02.06.2014

Sak 28/14
EVENTUELT - 02.06.2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
28/14

Elin Davidsen
14/1916
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Arkiv: 033
Møtedato:
02.06.2014

