SAKSPROTOKOLL - ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE
BARNEHAGER
Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Jens Inge Ve (SP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av sin
ektefelles stilling som daglig leder i en privat barnehage.
Ve fratrådte
44 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Ve er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Ve (SP) enstemmig vedtatt inhabil.
Nilsen (Ap) redegjorde for Jan Birger Medhaug (H) sin habilitet, hvor Medhaug er å anse som
direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at han er styreleder i privat barnehage.
Medhaug fratrådte
43 representanter til stede.
Nilsen (Ap) redegjorde for Roald Alsaker (H) sin habilitet, hvor Alsaker er å anse som direkte
inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at han er styremedlem i privat barnehage.
Alsaker fratrådte.
42 representanter til stede.

Niklas Pannagel Grindvold (MDG) Fremmet felles tilleggsforslag fra MDG og H som pkt. 3 til
rådmannens vedtak:
3. Karmøy kommune skal benytte veileder og modell utarbeidet av KS/PBL ved beregning av tilskudd til
private barnehager.
Tor Inge Melhus (KL) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret viser til sak 4/20, og ber om en utredning fra Rådmannen om hvorvidt omkringliggende
kommuner til Karmøy kommer gunstigere ut i forhold til tilskudd til private barnehager, og i så fall hva som
er bakgrunn for dette.

Kommunestyret ber også om en vurdering av hva som blir den økonomiske konsekvensen for Karmøy
kommune, dersom en legger seg på et tilskuddsnivå som er sammenlignbart med de omkringliggende
kommunene til Karmøy.

Votering:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Grindvold (MDG) fikk 11 stemmer (MDG 2, H 9) mot 31 stemmer, og
falt.

Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.

Ve (SP), Medhaug (H) og Alsaker (H) tiltrådte.
45 representanter til stede

Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av private
barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale barnehagene
hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

