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Fremmøte

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
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Varamedlem

Lindtner Wenche
Aamelfot Svein
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Alsaker Roald
Sæbø Nina Ve
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Referent:

Møtte for Rygh May
Synnøve
Møtte for Kolstø ØivindAndreas

8. To forfall, to varamedlemmer møtte
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Innkallingen godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Sakslista deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 04.12.2019
Behandling:
Mannes (KL) bemerket at det var feil partihørighet på noen av de valgte medlemmer i sak
54/19. Sekretær gjennomgår listen og retter opp eventuelle feil
Innstillingen med denne merknad enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 04.12.2019, med
merknad til sak 54/19: Sekretær gjennomgår partihørighet på valgte medlemmer og retter opp
eventuelle feil.

Saknr. 2/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Behandling:
Leder opplyste om at eldrerådet i sak 7/20 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
sak 6/20 enstemmig støtter innstillingen.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 3/20
HANS HOLST OG ANNA EEGS MINDE LEGAT - OPPNEVNING AV STYRELEDER
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oppnevner leder av hovedutvalg oppvekst og kultur
Wenche Lindtner som styreleder for Hans Holst og Anna Eegs legat.
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Saknr. 4/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020
Vedtak:
1. Til orientering - Rapport vedtaksoppfølging hovedutvalg oppvekst og kultur per
20.01.2020.
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
2. Innføring av 60-minutt økter på ungdomstrinnet – 20/860-1
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
3. Status spesialundervisning - skoleåret 2019/20
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
4. Reduksjon skole - Budsjettåret 2020
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
5. Omorganisering og konsekvenser - Karmøy voksenopplæringssenter
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
6. Saksprotokoll Karmøy ungdomsråd sak 13/19 – etablering av fullverdig skatepark
Tatt opp til behandling.
Diskusjon rundt bordet hvor utvalget enstemmig ble enig om følgende:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oversender saken til administrasjonen i teknisk etat
og ber om nærmere utredning og tilbakemelding på muligheter for gjennomføring.

Saknr. 5/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020
Behandling:
Pkt. 1
Aamelfot (Ap) har bedt om informasjon om følgende:
-økonomi barnehagene
Svar fra kommunalsjefen:
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Det ble vist til sak om økte tilskudd til de private barnehagene. Sektor barnehage gjennomfører jevnlig
internkontroll på regnskapet som danner grunnlag for tilskuddssatsene til de private barnehagene. I
denne kontrollen har en funnet noen feilføringer på funksjon, som gjør at noen lønnsutgifter ikke er
tatt med i beregningen. Denne feilen er ca 0,8 mill kr og gir dermed en ekstra tilskudd på 2,9 mill kr til
de private. I tillegg er det kompensert for bemanningsnormen som ikke var et lovpålegg i 2018. Denne
kompensasjonen utgjør 2,1 mill kr.
- lærertetthet i skolene
Svar fra kommunalsjefen:
Se vedlegg. (Hoved)grunnen til avviket i lærernorm på Sangeland u skole er vakante stillinger per
1.oktober. Disse er nå besatt.

- «mobbesituasjonen»
Svar fra kommunalsjefen:
Elevundersøkelsen er gjennomført men ikke analysert i detaljer. Se svar på spørsmål om
motivasjon og mestring under.
- «motivasjon og mestring» - videre oppfølging
Svar fra kommunalsjefen:
Vi har gjennomført tiltakene i planen og har et langsiktig fokus. Det er ingen store endringer på
resultatene i Elevundersøkelsen fra 2018 til 2019, men vi tror likevel tiltakene vil gi ønskede resultater
på sikt. Vi vet at tiltak som dette ikke viser på resultatene før det har gått litt tid.
-Det har blitt gjennomført en egenprodusert undersøkelse med et halvt års mellomrom (som beskrevet i
planen). Den viser at de aller fleste elevene trives på skolen, men at 6-7% av elevene ikke trives noe
særlig, eller i det hele tatt. Omtrent 13 % er ikke spesielt interessert i å lære på skolen. Dette er for
mange, så det har vi fokus på og mener fagfornyelsen vil bidra her, sammen med tiltakene som allerede
er iverksatt.
-Planen skal rulleres i februar. Rektorene på ungdomsskolene har blitt tatt med på råd, Ungdomsrådet
har også fått uttale seg (skjer i dag), referansegruppa bestående av lærere, skoleledere, KFU og
ungdomsskoleelever har også fått komme med innspill til planen. Det blir nok ingen drastiske
endringer, men enda mer fokus på at et trygt og godt skolemiljø med gode relasjoner og høy
elevaktivitet bidrar til mer motiverte elever og høyt læringstrykk.

- skoletomt Vea
Svar fra kommunalsjefen:
Teknisk/plan og strategi jobber med saken og det kreves mer arbeid/undersøkelser før en kan
konkludere (eksempelvis grunnforhold, kostnader, alternative skolelokaler osv). Mulig det må bli et
ekstraordinært møte i hovedutvalget, siden neste møte er i april.
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- stillingsreduksjoner iflg vedtak, fordeling pedagoger/ miljøarbeidere
Svar fra kommunalsjefen:
Det skal være drøftingsmøte med tillitsvalgte på fredag om hvilke tiltak som skal gjennomføres for
våren. Dette er dermed ikke avklart. Forslag med en kombinasjon av flere elementer og for det meste
ekstraressurser som det ikke lenger er bruk for. Se for øvrig notat.

Pkt. 2.
Sæbø (H) har stilt følgende spørsmål:
1) Vi har fått flere henvendelser vedrørende mobbing på Bø ungdomsskole. Ser det er
alvorlige mobbesaker i Tysvær kommune også. Kan vi i utvalget få orientering om hva
Karmøy Kommune har positivt bidratt med i denne saken i Karmøy som skal opp i
retten nå den 27-28 og 29 januar?
Svar fra kommunalsjefen:
Saken i Tingretten er blitt avlyst på grunn av sykdom.
Kan ikke gå i detalj på enkeltsaker. Må avvente Tingrettens avgjørelse. En belastning for alle
parter. Har hatt dialog med far. Vanskelig for familie og for ansatte. Mediaomtaler. Første
sak på §9A. Nytt regelverk og viktig avgjørelse for kommunen
Kvalitets- og kontrollutvalget:
Utvalgets primæroppgaver er å sørge for at kommunen har en forsvarlig regnskapsrevisjon,
at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt andre oppgaver på et overordnet nivå knyttet til systemkontroll.
I 2016 bestilte utvalget rapport om psykososialt skolemiljø i Karmøy og det ble orientert om
dette igjen til utvalget i i 2019.
I protokoll fra møtet 19.06.19, sak 21 er det tatt inn følgende:
Skolesjef orienterte og viste presentasjon på skjerm. Nytt lovkrav om «rett til trygt og godt
skolemiljø», jfr. opplæringsloven § 9 A kom i 2017.
I Karmøy har mye skjedd det siste året. Overordnet plan ble vedtatt i oktober og alle de 21 skolene fikk
frist til 1. april til å utarbeide sin egen plan. Denne skal tydeliggjøre skolens praksis.
Til høsten skal det holdes møter ved hver skole. Aktivitetsplikten krever fem handlingsplikter: 1) følge
med, 2) gripe inn, 3) varsle, 4) undersøke og 5) sette inn tiltak.
Skolene har til nå laget 288 individuelle aktivitetsplaner. Foresatte har klaget saker inn til
Fylkesmannen og det er til nå fattet enkeltvedtak i 14 saker.
I Karmøy har hver skole sitt innsatsteam som skal vurdere i forkant om hvilke elever som kan være
sårbare. Det er vist interesse for dette tiltaket hos FM og andre kommuner.
Trivselslederprogrammet bidrar også til at elever blir aktive på en positiv måte.
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Ved tilsyn ved to skoler i vår kom det gode tilbakemeldinger, men alle kan bli bedre på å fange opp
elever som opplever ensomhet eller mobbing.
Resultatene fra elevundersøkelsen om trivsel viser liten endring fra i fjor. Her er det mye tall som må
studeres nøye.
Utvalget kom med spørsmål underveis. Det var ønske om at presentasjonen ble sendt ut til
medlemmene i etterkant. Utvalgsleder takket for interessant orientering. Utvalget sluttet seg til
innstillingen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om det psykososiale skolemiljø i
Karmøyskolen basert på vårens elevundersøkelse 2019 til orientering.

2) Hva skjer med tomtevalg til ny skole på Vea? Når kommer denne saken til
hovedutvalget?
Svar fra kommunalsjefen:
Teknisk/plan og strategi jobber med saken og det kreves mer arbeid/undersøkelser før en
kan konkludere (eksempelvis grunnforhold, kostnader, alternative skolelokaler osv). Mulig
det må bli et ekstraordinært møte i hovedutvalget, siden neste møte er i april.
3) Situasjon på KVOS. Kan vi ha neste møte på KVOS slik at utvalget kan bli orientert
om situasjonen der?
Svar fra kommunalsjefen:
Se eget notat på referatsaker. Møtet kan avholdes på KVOS neste gang.
4) Hvilken funksjon blir belastet regnskapet i Karmøy kommune for vaktmestertjenester
vedr de kommunale barnehagene? Hvor blir de ført slik at vi kan finne dem i regnskapet?
Svar fra kommunalsjefen:
Byggforvaltningstjenester vedrørende de kommunale barnehagene føres i regnskapet på
funksjon 221 (Førskolelokaler) og ansvar 44200 (Byggforvaltning – Eiendom).
5) Hvorfor bruker ikke Karmøy kommune kostraberegningsmodellen for tilskudd til
private barnehager slik en gjør i ca 94% i Norge?
Svar fra kommunalsjefen:
Karmøy kommune følger «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» og
beregner tilskudd til private barnehager på grunnlag av kommunens regnskap for de
kommunale barnehagene to år tilbake i tid. Kommunen følger også «Veileder for beregning
av tilskudd til private barnehager», som er utarbeidet av KS og PBL i fellesskap.
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Vedtak om barnehagesatser fattes innen 31.oktober i året før tilskuddsåret, i tråd med
forskriften som nevnt over § 9. I følge forskriften er det flere kostnader som ikke skal tas med
i beregningen av kommunale barnehagesatser, for eksempel kostnader knyttet til
administrasjon av barnehageområdet. De private barnehagene gis i stedet et eget
administrasjonspåslag, ref. forskriften §3.
I Karmøy kommunes regnskap er flere kostnader som skal unntas tilskuddsberegningen ført
på samme kostrafunksjon som kostnader som skal inkluderes i tilskuddsberegningen.
Kommunens kostratall må dermed gås gjennom for å kunne trekke ut det som ikke skal tas
med.
Når kommunen sender ut vedtak om barnehagesatser før et tilskuddsår, vedlegges grunnlag
for satser og forklaringer på kostnader som unntas tilskuddsberegningen.
Det foreligger ingen lovbestemte krav til hvilken modell kommunen skal benytte seg av for å
beregne tilskudd. I vår egenutviklede modell kan det lett gjøres justeringer fra kostratallene,
modellen er godt tilpasset vårt regnskap og oppleves som et brukervennlig
administrasjonsverktøy.

Mannes (KL) har bedt om informasjon om følgende:
Under eventuelt har jeg et ønske om at vi får en grundig informasjon om sak 19-036551TVIHAU som er planlagt i retten 27-29 Januar.
Deretter ønsker jeg en redegjørelse om hvorfor vi ikke er informerte om denne saken før.
Jeg ønsker også en status på ev tilsvarende saker.
Denne informasjonen er helt klar materiale av privat art for de involverte og jeg ber derfor
om at saken blir tatt opp bak lukkede dører.
Svar fra kommunalsjefen:
Kan ikke gå i detalj på enkeltsaker. Må avvente Tingrettens avgjørelse. En belastning for alle
parter. Har hatt dialog med far. Vanskelig for familie og for ansatte. Mediaomtaler.
Første sak på §9A. Nytt regelverk og viktig avgjørelse for kommunen.
Det er ikke noen andre tilsvarende saker som ligger ann til å havne i retten nå.

Kommunalsjefen orienterte om følgende saker:
1) Alma
Det ble orientert om at det vil bli startet en prosess med salg av båten Alma. Bakgrunnen
for dette er et ønske fra de ansatte på Holmen/Tårnet om
en mer funksjonell båt, som erstatning for Alma.
2) Stangeland skole
Kontrakt med Kruse Smith er signert og arbeidet starter snart opp. Se vedlagt presentasjon.
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Skole
Avaldsnes
Bø
Eide
Ferkingstad
Grindhaug
Håvik
Kolnes
Kopervik
Mykje
Norheim
Sevland
Skudenes b.
Skudenes u.
Stangeland
Stokkastrand
Torvastad
Veavågen
Vormedal
Ådland
Åkra

Lærernorm 5. - 7.
ihht. kalkulator hos
udir
0,7
1

Lærernorm 1.- 4 ihht.
kalkulator hos udir

0,1
1
1
0,7
0,4
-1,6
0,1
0,4
1,7
0,1

1,1
0,9
1,9
1,4
1,8
1,6
0,6
0,9
1,7
1,5

0
0,5
1,2

0,4
2,2
1,1

0,8
0,7

1,7
1,4

Åkra ungdomsskole
Sum alle skoler

Lærernorm 8. - 10.
ihht. kalkulator hos
udir
0,4

3,4
-2,3

0,8

1,1
7,8

21,2

3,4

Kommentar:
Tallene bygger på gsi rapportering per 1.oktober 2019. To skoler med avvik som må svares
opp ift FM innen 31.januar.
To skoler med avvik:
Kopervik skole: Må flytte/omdisponere ressurser internt.
Stangeland u- skole: Antageligt feilføring. Egne beregninger viser at vi oppfyller
lærernormen. Vi har sammenlignet ressurser mellom ungdomsskolene og sett på skolens
ressurser. Alt tyder på at lærernormen er oppfylt.

som må svares

ller
ett på skolens

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
19/6566

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 04.12.2019

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 04.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Møtested: Senteret
Møtedato: 04.12.2019
Funksjon
Navn
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Tid : Kl. 18:00 – 20.45

Lindtner Wenche
Aamelfot Svein
Bjelland Stine K.
Håstø Monika
Rygh May Synnøve
Kolstø Øivind-Andreas
Alsaker Roald
Sæbø Nina Ve
Mannes Per Magnus
Kristoffersen Glynis

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
Referent:

Parti

Fremmøte

SP
AP
AP
FRP
KRF
V
H
H
KL
SP

Forfall

Ledet møtet

Møtte for Lindtner Wenche

9. Ett forfall, ett varamedlem møtte
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Elin Davidsen

I forkant av møtet var det orientering om:

Dypere læring med digital støtte v/sektor skole v/Elisabeth Ilstad og Lars Inge Svalland
To elever og en lærer fra Norheim skole orienterte om prosjektet demokrati.
Nestleder May Synnøve Rygh (KrF) ledet møte i leders fravær.
Utlagt på representantenes bord:
Saksprotokoller fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i sakene 51 og
52.
Innkalling godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Det ble foreslått å behandle sak 48 og 49 først i møtet.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 46/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 30.10.2019
Behandling:
Kommunalsjefen viste til pkt. 2 på eventuelt, skoletomt på Vea, og opplyste om at saken
kommer til behandling i januar.
Protokollen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 30.10.2019.

Saknr. 47/19
ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
04.12.2019
Behandling:
Kommunalsjefen orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur tar budsjettoppfølging pr oktober til orientering.

Saknr. 48/19
KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2019
Behandling:
Leder foreslo å lukke møtet under behandlingen, jf. Off.l. §5 – utsatt innsyn – begrenset tid.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunes kulturpris 2019 går til:
Johnny Angelund.
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Saknr. 49/19
KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019
Behandling:
Leder foreslo å lukke møtet under behandlingen, jf. Off.l. §5 – utsatt innsyn – begrenset tid.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunes kulturstipend 2019 går til:
1. Kristine Medhaug Grønn
2. Vetle Koren Rossland
3. Per Aslak Eide Rossehaug

Saknr. 50/19
MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende møteplan for 2020:

Folkevalgt organ

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

Hovedutvalg
oppvekst og kultur
29

1

10

2

15

3

Møtetidspunkt
kl. 18.00

(NB!. 15. oktober og 3. desember er torsdager, de øvrige er onsdager.)
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Saknr. 51/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Saksprotokoll fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne datert
03.12.2019 utlagt.
Bjelland (Ap) redegjorde for sin habilitet og fratrådte som inhabil, jf. fvl § 6.1.
8 representanter til stede.
Alsaker fremmet følgende tillegg som nytt pkt. 4:
Kommunestyret forventer at dagens norskopplæring videreføres, jf. KVOS.
Innstillingen med tilleggspunktet fremmet av Alsaker enstemmig vedtatt.

Bjelland tiltrådte.
9 representanter til stede.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.

2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens
eventuelle tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosettning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene
for de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9
sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000

4. Kommunestyret forventer at dagens norskopplæring videreføres, jf. KVOS.
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Saknr. 52/19
KUNSTPLAN 2020-24
Behandling:
Saksprotokoll fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne datert
03.12.2019 utlagt.
Alsaker fremmet vedtaket fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sålydende
Kommunestyret vil presisere at kunsten Karmøy kommune formidler i det offentlige rom må være for
alle, universelt utformet og tas med i planen.
Innstillingen med tilleggsforslag fra Alsaker enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.
Kommunestyret vil presisere at kunsten Karmøy kommune formidler i det offentlige rom må
være for alle, universelt utformet og tas med i planen.

Saknr. 53/19
VALG AV RERPRESENTANT TIL KUNSTUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
Behandling:
Alsaker (H) foreslo Nina Ve Sæbø (H) som representant.
Alsakers forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur velger
Nina Ve Sæbø (H)
som representant til kunstutvalget.
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Saknr. 54/19
DIVERSE VALG - NEMNDER OG UTVALG 2019-2023

Enstemmig vedtak:

Innstillingsutvalg priser
Repr.:

May Synnøve Rygh (KrF) – valgt 30.10.2019

Repr:

Wenche Lindtner (Sp) - valgt 30.10.2019

Repr:

Øivind-Andreas Kolstø (V) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Per Magnus Mannes (KL) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Stine Bjelland (Ap) – valgt 30.10.2019

Kinostyret
Repr.:

Roald Alsaker (H)

Vararepr.:

Olaug Vikingstad (Sp)

Interkommunalt utvalg idrett
Repr.:

Roald Alsaker (H) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Christen Hausken (Sp)

Karmøy fiskerimuseum
Repr.:

Tor Asle Grønningen (Sp)

Vararepr.:

Johnny Stangeland (KrF)

Museet i Mælandsgården
Repr.:

Helge Thorheim (KL)

Vararepr.:

Alf Magne Grindhaug (KrF)

Åkrehamn kystmuseum
Repr.:

Per Magnus Mannes (KL) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Dag Inge Aarhus (H)
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Samarbeidsutvalg
Karmøy kulturskole
Repr.:

Wenche Lindtner (Sp) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Glynis Kristoffersen (Sp)

Skudeneshavn skole
Repr.:

Monika Håstø (FrP) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Anne Grethe Naley (Sp)

Ferkingstad skole
Repr.:

Eivind Nordbø (H)

Vararepr.:

Mari Andrea Austad Nes (KrF)

Ådland skole
Repr.:

Lillian Levik Løndalen (KL)

Vararepr.:

Dag Inge Aarhus (H)

Grindhaug skole
Repr.:

Veronika B. Brekke Jakobsen (Ap)

Vararepr.:

Fredrik Kristoffersen Vedøy (FrP)

Åkra skole
Repr.:

Lillian Levik Løndalen (KL)

Vararepr.:

Ørjan Fjellkårstad (Sp)

Sevland skole
Repr.:

Per Magnus Mannes (KL) - – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Tore Olsen (KL)
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Veavågen skole
Repr.:

May Synnøve Rygh (KrF) - – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Johnny Stangeland (KrF)

Eide skole
Repr.:

Stine K. Bjelland (Ap) - – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Nina Ve Sæbø (H)

Kopervik skole
Repr.:

Josefine Anna Halvorsen (KrF)

Vararepr.:

Oddvar Johan Aarvik (FrP)

Stokkastrand skole
Repr.:

Olaug Stava Farbu (Sp)

Vararepr.:

Stine K. Bjelland (Ap)

Håvik skole
Repr.:

Inger Elise Netland Kolstø (Ap)

Vararepr.:

May Synnøve Rygh (KL)

Avaldsnes skole
Repr.:

Stine K. Bjelland (Ap)

Vararepr.:

Ingen valgt

Torvastad skole og kultursenter
Repr.:

Magnar Jordåen (V)

Vararepr.:

Odd Mangor Einarsen (Ap)

Norheim skole
Repr.:

Bjørn Hundhammer (FrP)

Vararepr.: S

vein Aamelfot (Ap)
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Kolnes skole
Repr.:

Elsa Gramstad (Sp)

Vararepr.:

Ingen valgt

Mykje skole
Repr.:

Svein Aamelfot (Ap) – valgt 30.10.2019

Vararepr.:

Maryon Østhus (KrF)

Skudenes ungdomsskole
Repr.:

Eivind Nordbø (H)

Vararepr.:

Monika Håstø (FrP)

Åkra ungdomsskole
Repr.:

Kenneth Naley (FrP)

Vararepr.:

Per Magnus Mannes (KL)

Stangeland ungdomsskole
Repr.:

Nina Ve Sæbø (H)

Vararepr.:

Ingen valgt
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Bø ungdomsskole
Repr.:

Olaug Vikingstad (Sp)

Vararepr.:

Ingen valgt

Vormedal ungdomsskole
Repr.:

Geir Aarvik (KL)

Vararepr.:

Alexander Aarvik (KL)

Saknr. 55/19
REFERATLISTA- HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 04.12.2019
Behandling:
Alle sakene tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Utbetaling til minnemarkering for Sleipnerulykke
Til etterretning.
2. Valg av målføre på Stangeland skole
Til etterretning.
3. Overgangsrutiner barnehage og skole
Til etterretning.
4. Notat med svar på spørsmål Arbeider partiet v/SveinAamelfot og Stine Bjelland
Til etterretning.
5. Protokoll fra møte i ungdomsrådet 29.102019
Til etterretning.

Saknr. 56/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 04.11.2019
Behandling:
Ingen saker meldt.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 04.12.2019
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 1/20
Behandling:
Mannes (KL) bemerket at det var feil partihørighet på noen av de valgte medlemmer i sak 54/19.
Sekretær gjennomgår listen og retter opp eventuelle feil
Innstillingen med denne merknad enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 04.12.2019, med merknad til
sak 54/19: Sekretær gjennomgår partihørighet på valgte medlemmer og retter opp eventuelle feil.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG
KULTURETATEN
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG
KULTURETATEN
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjarte Helgeland
20/839

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Budsjett 2020 – Oppvekst- og kulturetaten
I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal hovedutvalg oppvekst og kultur vedta et
driftsbudsjett for oppvekst- og kulturetaten. I nedenstående oppsett er det gitt en oversikt over
budsjett 2020 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.
Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 2B, som er kommunestyrets vedtaksnivå.
Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 12 som sier at
«Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatsstruktur».
Denne saken vil omhandle de vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet
innenfor de rammer og fordelinger som organisatorisk hører innunder oppvekst- og
kulturetaten. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i
rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2020.
Hovedutvalg oppvekst og kultur er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av
kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik
myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er
overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får
økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.
Budsjettskjema 1B – fordelt til oppvekst- og kulturetaten
Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene
som gjelder oppvekst- og kulturetaten. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av
tiltakslisten.

Ramme
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
12 Nærmiljø
14 Næring
18 Økonomi
Totalsum

Tiltaksoversikt oppvekst- og kulturetaten

2020
11 107 000
342 679 000
491 886 000
39 124 000
11 172 000
2 286 000
106 000
1 352 000
5 790 000
3 992 000
558 000
910 052 000

Tiltak
01 Administrasjon
Reduksjon allment kulturarbeid

Endring 2020
-236 000
-236 000

02 Barnehage
Bosettingsbudsjett
Lavere etterspørsel etter barnehageplasser
Omorganisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene
Reduksjon i adm ressurs barnehage

-13 472 000
-161 000
-7 070 000
-6 066 000
-175 000

03 Skole
Bosettingsbudsjett
Endret ramme SFO
Frukt i ungdomsskolen
Hestesportsenter ref. kst. 108/17
IT-prosjekt
Reduksjon i adm ressurs PPT
Reduksjon skole (202)
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur
Redusere stillingene i KVOS
Rådmannens prosjektpott
Tilskudd til Storhall Karmøy
Tilskudd til Torvestad

-15 053 000
-10 386 000
2 266 000
-500 000
750 000
1 700 000
-150 000
-8 734 000
-50 000
-419 000
670 000
-100 000
-100 000

04 Kultur
KST: Frivillighetspris
Reduksjon i tilskudd til tilsynsvakt på Vormedal, Stangeland, Åkra 1,0
hjemmel
Reduksjon kommuneantikvar
Reduksjon kulturformidling
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur
Økning som er lagt inn i budsjett til utstyr på kultur
Økt inntjening ved arrangementer
Økt tilskudd Karmøy kommunale kino

-1 050 000
15 000

09 Sosial
Bosettingsbudsjett

-2 686 000
-2 686 000

-383 000
-109 000
-260 000
-50 000
-150 000
-150 000
37 000

12 Nærmiljø
Oppfølging av Avaldsnesprosjektet 0,9 hjemmel

-825 000
-825 000

14 Næring
Reduksjon reiseliv

-195 000
-195 000

18 Økonomi
Endret anslag kommunal kontantstøtte

-496 000
-496 000

Totalsum

-34 013 000

Oversikten i tabellen ovenfor viser reelle budsjettiltak som gjelder oppvekst- og kulturetaten,
fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.
Øvrige vedtakspunkter
I tillegg til endringer i talldelen, har Kommunestyret også vedtatt en del forhold av verbal
karakter. Noen av disse er lagt til oppvekst- og kulturetaten å følge opp. Øvrige punkter er
fordelt til andre etater for oppfølging. Punktnummereringen i verbalpunktene nedenfor henviser
til Kommunestyrets budsjettvedtak:
33. Kulturhus Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om
etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus.
Ubrukte midler fra 2019 søkes overført til 2020.
34. Frivillighetspris Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til
fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette for økt frivillighet i kommunen og
en bærekraftig frivillig sektor. For å øke status og interesse for frivillig arbeid bør det vurderes om
kommunen skal etablere en frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg oppvekst og kultur for
vurdering og utredning.
35. Skolestruktur Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende.
Gjennomsnittlig fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden. Det er svært strenge regler for
saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur, og det kreves et utredningsarbeid før et vedtak om
endring i skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2
(unntatt Vea), og komme med oppdaterte elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020.
36. Skoledrift Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og forutsetter at
varslet kutt i skole ikke går på bekostning av kvalitet i undervisning. Det forutsettes videre at statlig norm
for lærertetthet ivaretas på hver enkelt skole.

GEBYRVEDTAK 2020
3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 3,1 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg
oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte
budsjettrammer.
5. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, 20.01.2020

Bjørn Andersen
sign.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG
KULTURETATEN
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Leder opplyste om at eldrerådet i sak 7/20 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i sak
6/20 enstemmig støtter innstillingen.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
17/602

Arkiv: 241
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

HANS HOLST OG ANNA EEGS MINDE LEGAT – OPPNEVNING AV STYRELEDER

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oppnevner leder av hovedutvalg oppvekst og kultur Wenche
Lindtner som styreleder for Hans Holst og Anna Eegs legat.

SAKSFRAMSTILLING

Statutter for «Hans Holst og Anna Eegs Minde af 1777» legat vedlegges.
Av statuttenes § 4 fremgår blant annet at styret for legatet skal bestå av formannen i Kopervik
skolestyre, noe som i dag vil tilsi leder av hovedutvalg oppvekst og kultur.

SAKSPROTOKOLL - HANS HOLST OG ANNA EEGS MINDE LEGAT OPPNEVNING AV STYRELEDER
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oppnevner leder av hovedutvalg oppvekst og kultur Wenche
Lindtner som styreleder for Hans Holst og Anna Eegs legat.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/97

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020

1. Til orientering - Rapport vedtaksoppfølging hovedutvalg oppvekst og kultur per 20.01.2020.
2. Innføring av 60-minutt økter på ungdomstrinnet – 20/860-1
3. Status spesialundervisning - skoleåret 2019/20
4. Reduksjon skole - Budsjettåret 2020
5. Omorganisering og konsekvenser - Karmøy voksenopplæringssenter

Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg oppvekst og kultur 2019

Saksnummer Tittel
Saksnr

Tittel

Sendes til overordnet
utvalg

Frist for iverksetting

Status / Merknad

7/19

EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KUTLUR 30.01.2019

2. Aamelfot (Ap) stilte spørsmål vedr overgang til 60 minutters skoletimer.
Kommunalsjef orienterte, kommer tilbake med mer informasjon. 5. Brekke
Jakobsen (Ap)viste til kommunens null visjon mot mobbing. Hun vil komme tilbake
med spørsmål i neste møte. 6. Simonsen (H) forelso å invitere daglig leder i Ungt
entreprenørskap i Rogaland til å komme å orientere for hovedutvalget.
Administrasjon tar kontakt. Spørsmålene ble besvart i møtet 10. april. Ferdig.

08/19
09/19
10/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG SYKEFRAVÆR
KULTUR DEN 30.01.2019
- HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019
ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
10.04.2019
GJELDENDE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER
REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019
TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2019

Godkjent med merknad om at Byrknes hadde forfall og Wisnæs møtte. Ferdig.
Til etterretning.
Til etterretning.

11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019
TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2019
TILSKOTT FESTIVALER 2019

FSK/KST
Ferdig. Svar sendt søker.
Ferdig. Svar sendt søker.
Ferdig. Svar sendt søker.
Ferdig. Svar sendt søker.
Ferdig. Svar sendt søker.

17/19

DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019

18/19

FSK/KST

20/19

RETNINGSLINJER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE ROM
AVTALE SOM UTLØPER - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE,
SKOLEELEVER
PRODUKSJONSSTØTTE

21/19

OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE UTENOM GJELDENDE TELLEDATOER

FSK/KST

22/19

REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019

Pkt. 3 Vedtak fattet:
Hovedutvalg oppvekst og kultur gir sin tilslutning til at arbeidet ved revidering av
bibliotekplanen kan starte opp. Punktene for øvrig tatt til etterretning.

23/19

EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019

Ferdig

24/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR DEN 10.04.2019

Godkjent.

25/19

STATUSRAPPORT FOR ØKONOMI OG SYKEFRAVÆR PER APRIL 2019

Til orientring

26/19
27/19
28/19
29/19
30/19

KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2019
SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL BOK OM TORMOD TORFÆUS
TRAFIKK SOM VALGFAG I SKOLEN
PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN

Ferdig. Melding sendt klager
Tilskudd gitt.
Til orientering. Planen tatt til orientring i KST 01.07.2019
Plan vedtatt. Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019
Plan vedtatt. Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019

31/19

REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 05.06.2019

Alle sakene tatt til etterretning

32/19

Ferdig

36/19

EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 05.06.2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR DEN 05.06.2019
NY BARNEHAGEPLAN - UTREDNING OM STATUS, UTFORDRINGER OG
STRUKTURMULIGHETER INKL. ANBEFALINGER FOR
BARNEHAGESTRUKTUR
ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
28.08.2019
TILSKUDD TIL RESTAURERING AV BLÅBÆRHAUGEN 2

37/19

REFRATSAKEER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 28.08.2019

Sakene tatt til etterretning.

38/19

EVENTUELT - OPPVEKST OG KULTUR 28.08.2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR DEN 28.08.2019

Spørsmål svart opp.

19/19

33/19
34/19
35/19

39/19
40/19
41/19
42/19

KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN 2018/2019
ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
30.10.2019
RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN
FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Ferdig. Svar sendt søker.
Ferdig
Ferdig. Svar sendt søker.

KST
KST

Godkjent
KST

Innstilling vedtatt. Behandlet i KST 25.11.2019
Til orientering
Tilskudd gitt.

Godkjent
KST

Innstilliing vedtatt. Vedtatt kommunestyret 25.11.2019
Til orientering.
Vedtatt. Vedtatt i KST 25.11.2019

43/19

KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS, PRESISERING AV RETNINGSLINJER

Vedtatt.

44/19
45/19

Noen valg foretatt, resten utsettes til neste møte.
Ferdig.

48/19
49/19
50/19
51/19
52/19

DIVERSE VALG - NEMNDER OG UTVALG 2019-2023
EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.10.2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR DEN 30.10.2019
ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
04.12.2019
KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2019
KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019
MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
KUNSTPLAN 2020-24

53/19

VALG AV RERPRESENTANT TIL KUNSTUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023

Representant valgt

54/19

DIVERSE VALG - NEMNDER OG UTVALG 2019-2023

Alle valg foretatt.

55/19

REFERATLISTA- HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 04.12.2019

Alle saken tatt til etterretning

56/19

EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 04.12.2019

Ingen saker meldt

46/19
47/19

Godkjent.
Til orientering.

KST

Valg foretatt. Pris utdelt.
Valg foretatt. Stipend utdelt
Møteplan vedtatt.
Vedtatt i kommunestyret 16.12.2019
Vedtatt i kommunestyret 16.12.2019

Oppvekst- og kulturetaten
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Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
Høsten 2018 startet skolesjefen arbeidet med å se på organisering av skoleåret og
undervisningsøktene. På bakgrunn av dette arbeidet innføres nå 60 minutters enheter på
ungdomskolene fra høsten 2020.
Høsten 2020 innføres fagfornyelsen og innføringen av 60 minutters økter støtter opp om dette
arbeidet. En god undervisningsøkt skal motivere elevene og bidra til at de lærer og utvikler seg.
Det er derfor viktig å ha nok tid til elementer som fremmer dette, og en innføring av 60 min.
økter vil være med å sikre det.
Info om arbeidet som er gjort, begrunnelse for endringen, praktiske konsekvenser og
eksempel på timeplan:
På bakgrunn av høringsrunden om 45/60 minutts økter i januar 2019 ble det invitert til
møte 10. desember. Her var det representanter fra fagforeningene, elevrådsrepresentanter
fra ungdomskolene, foreldre (kommunalt FAU) og ppt. Forslaget ble lagt fram og diskutert.
 Onsdag 18.desember var skolesjef og rådgiver på ungdomskolene og hadde møte med
de ulike elevrådene og saken ble diskutert.



Pedagogisk begrunnelse for 60 min økter
En god undervisningsøkt skal motivere elevene og bidra til at de lærer og utvikler seg.
Det er derfor viktig å ha nok tid til elementer som fremmer dette, og en innføring av 60 min.
økter vil være med å sikre det.
 Nedenfor har vi tatt med elementer som forskning sier har en betydning for motivasjon
og læring og er sentrale element i Fagfornyelsen som kommer til høsten.
 Aktivering av forkunnskap
 Sette timen/faget i perspektiv gjennom at den skal oppleves som relevant
for elevenes liv – og for deres framtid. Tydeliggjøre mål.
 Høy grad av elevaktivitet – eleven skal være i førersetet for egen
læring. Dvs at de skal erfare at de blir lyttet til, at de har reell innflytelse og at
de kan påvirke det som angår dem.
 Tid til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere
 Trene på det som er viktig i faget – med smarte strategier
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Reflektere over egen læring: Hva får jeg bra til? Hva må jeg klare bedre?
Hva må jeg spørre læreren om?
 Tilbakemeldinger fra lærer – dette får du til akkurat nå
 "Lukke økta" gj. refleksjon. Hva har vi lært? Hvordan skal vi jobbe med
dette videre?


Om 60-min enhet
 Alle ressurser/rammer lovverk bruker 60 min enheter. Sakkyndig vurdering (fra PPT)
skal bruke 60 min som enhet
 60 min er fleksibel, 30 min, 60 min, 90 min,(½, 1, og 1 ½). Det gir rom for at skolene som
ønsker lengre økter enn 60 min kan ha det. Enkelte skoler kjører også i dag 90 min økter i
enkelte fag.
Administrativt
 Arbeidstidsavtalen bygger på SFS2213 og fagene sin årsramme. Det betyr at hvor
mye læreren underviser i faget gjennom året, og dermed gjennomsnittlig undervisning per
uke, ikke blir påvirket.
 Eksempel: En lærer som i dag underviser 808 45-min økter per år (eks Norsk på
ungdomskolen) skal nå undervise 606 60-min økter. Det blir færre økter for elevene og
lærerne.
 Årsrammen styrer også vikarlønn slik at vikarlønn blir korrekt.

Eksempel på timeplan
tid

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.30-09.30

fag

fag

fag

fag

fag

09.30-09.40

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

09.40-10.40

fag

fag

fag

fag

fag

10.40-11.20

MATPAUSE

MATPAUSE

MATPAUSE

MATPAUSE

MATPAUSE

11.20-12.20

fag

fag

fag

fag

fag

12.20-12.30

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

12.30-13.30

fag

fag

fag

fag

13.30-13.40

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

13.40-14.40

fag

fag

fag

fag

Timeplanen gir rom for 40 minutts lunsjpause (20 min matpause+ 20 min annet), i tillegg til 3 pauser på 10
min.
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STATUS SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20
Bakgrunn
Retten til spesialundervisning er regulert gjennom Opplæringsloven §5-1. Her gis elever som
ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen en lovfestet rett til
spesialundervisning. I hovedsak benyttes spesialundervisning der elever har et behov for å få
undervisning på et lavere nivå enn sine jevnaldrende og dette ikke kan gjøres innenfor rammen
av ordinær opplæring. Elevene får da egne læringsmål definert gjennom en IOP (Individuell
opplæringsplan). Det fattes også vedtak om spesialundervisning dersom elevene har behov for
at opplæringen organiseres utenfor klassen i form av ene-undervisning, permanent
organisering i egen gruppe eller utenfor skolens område på en alternativ opplæringsarena. For
å motta spesialundervisning må PP-tjenestens skrive en sakkyndig vurdering før skolens rektor
fatter et enkeltvedtak.
Andel elever med rett til spesialundervisning
2014
Andel elever med spesialundervisning
7,0 %
Karmøy kommune
Andel elever med spesialundervisning hele
8,0 %
landet

2015

2016

2017

2018

2019

7,1 %

7,0 %

7,6 %

7,7 %

6,5%

7,9 %

7,8 %

7,9 %

7,8 %

7,7 %

GSI tallene fra inneværende skoleår (tall rapportert per 1. oktober) viser at Karmøy kommune
har hatt en nedgang i andel elever med spesialundervisning fra 7,7% i 2018 til 6.5% i 2019.
Skolene og PP-tjenestene har over tid hatt et felles fokus på å se etter muligheter til å gi flest
mulig av de elevene som ikke har behov for avvik i innholdet i opplæringen et bedre og mer
inkluderende tilbud i klassen fremfor gruppe- eller eneundervisning utenfor felleskapet. Dette
er også i tråd med blant annet signaler gitt i Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – inkluderende
felleskap i skole, barnehage og SFO.
Gjennom å redusere andelen elever med vedtak om spesialundervisning frigjøres samtidig
ressurser i skolen som i større grad kan benyttes til mer fleksibelt til nytte for flere elever. Det
må også antas at endringen i Opplæringsloven § 1-4 (endret i august 2018) har bidratt til denne

Oppvekst- og kulturetaten

reduksjonen. Her pålegges skolen en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever på 1.- 4. trinn
som ikke har forventet progresjon i lesing, skriving og regning. Dette kan gis både som et
gruppetilbud og som ene-undervisning uten at det fattes enkeltvedtak om dette. Det er derfor
rimelig å anta at enkelte elever på 1.-4. trinn som tidligere fikk spesialundervisning nå er
omfattet av denne ordningen.
Antall timer brukt til miljøtimer i skolens enkeltvedtak om spesialundervisning
Både i kommunestyret og i hovedutvalget har det ved flere anledninger blitt reist en bekymring
rundt en stadig økende bruk av assistenttimer knyttet til spesialundervisningen i Karmøy
kommune. Bruk av ufaglærte i tilknytning til spesialundervisning har også blitt problematisert
av både ekspertutvalgets som ble ledet av Thomas Nordahl i 2018 og av Barneombudet i
rapporten «Uten mål og mening?» (2017).
Siden skoleåret 18/19 har PP-tjenesten i flere saker gått vekk fra å anbefale assistenttimer i
tillegg til spesialundervisning med pedagog. Dette er timer som tidligere i hovedsak har vært
benyttet til å følge opp elevene ekstra inne i klasserommet. En slik bruk av assistenter krever
ikke enkeltvedtak og er derfor noe en skole kan vurdere selv om de ønsker å bruke assistenter til
eller hvorvidt disse behovene kan møtes på andre måter, feks gjennom deling av klassen eller
bruk av to-lærer. Elevenes behov for hjelp til for eksempel å komme i gang, organisere arbeidet
sitt eller holde fokus beskrives fortsatt i den sakkyndige vurderingen men skolen har nå i større
grad en handlingsfrihet til å velge selv hvordan dette best kan løses. Dette er en ordning som
skolene gir positive tilbakemeldinger på.
Denne endringen av praksis vises nå igjen i antall assistenttimer som er en del av et
enkeltvedtak om spesialundervisning. For skoleåret 19/20 er det gjort vedtak om 100 702 timer
med assistent mot 131 088 i 18/19.
Utvikling siste seks år vises i tabell under:
2014
2015
Timer
94 074 100 705
assistent i spes.underv.

2016

2017

2018

2019

104 666

126 243

131 088

100 702
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REDUKSJON SKOLE - BUDSJETTÅRET 2020
Bakgrunn
Vedtatt budsjett 2020 for skolesektoren gir en reduksjon i aktivitetsnivå på grunnskole, 1.-10.
klasse, på 16 stillinger med helårseffekt. 4 stillinger er knyttet til minoritetsspråklige og 12
stillinger er knyttet til generell aktivitet grunnskole. Det er ventet et relativt stabilt elevtall fram
mot 2023. Dersom hele reduksjonen skal tas fra august 2020, vil det bety et kutt på om lag 38
stillinger. Dermed er det viktig å redusere aktiviteten så snart som mulig.
Prosessen vi har vært gjennom
Det å innføre kutt midt i skoleåret er svært krevende. Timeplaner er lagt og aktiviteten er i stor
grad planlagt for hele skoleåret. En reduksjon i aktivitet krever derfor en grundig prosess.
Før budsjettet ble vedtatt, ble det gitt beskjed til skolene om at vikariater som utløper 2019 ikke
skulle forlenges før situasjonen ble avklart.
Fra 1. desember til budsjettet ble vedtatt 16. desember, ble det gjennomført møter med
skoleledelsen på den enkelte skole. Her ble personalsituasjonen kartlagt og skolens totale drift
ble gjennomgått. I møtene ble muligheter og utfordringer med tanke på eventuelle kutt
gjennomgått.
På bakgrunn av møtene ble målet å redusere med 10 stillinger fra januar 2020. 7 stillinger ble
knyttet til enkeltfaktorer på skolene og 3 stillinger ble redusert på bakgrunn av elevtall. De 7
stillingene ble foreslått redusert som følge av følgende moment:








Elevsituasjon
Pensjoner og permisjoner
Funksjoner som bibliotek og IKT på skolene
Ekstra ressurser tildelt etter opprinnelig ressurstildeling
Lærertetthet (lærernorm og generell voksentetthet)
Hjemler-budsjett. Evt overforbruk forsøkes redusert
Bruk av vikarmidler

I tillegg ble det redusert ressursbruk knyttet til velkomstklassene (Kopervik skole, Stangeland
ungdomsskole og Sevland skole).
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Torsdag 19. desember ble dette formidlet ut til skolene. Rektor skulle innen 7. januar melde
tilbake hvordan de foreslåtte tiltak mulig kunne gjennomføres. Etter denne tilbakemeldingen
har det vært gjennomført møter med noen av skolene for avklaringer og justeringer. 10. januar
ble det gjennomført møte med hovedtillitsvalgte og de fikk informasjon om prosessen og
situasjonen ble drøftet. Det blir nytt møte med hovedtillitsvalgte når resultatene av
kuttforslagene er ytterligere kartlagt.
Resultat
Status per 21. januar er at skolene klarer å redusere aktiviteten med 8,3 stillinger fra januar av.
Etaten følger med på regnskapet for å sikre at disse kuttene blir realisert. Det har foreløpig ikke
vært behov for å si opp personell i faste stillinger. En reduksjon i aktivitet på 8,3 stillinger fra
januar vil bety en samlet reduksjon fra august av på 26,5 stillinger i forhold til de ressursene vi
hadde høsten 2019.
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OMORGANISERING OG KONSEKVENSER - KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER
Bakgrunn
Fra 2020 skal heldagstilbudet for målgruppen deles mellom NAV og Karmøy
voksenopplæringssenter (KVOS). Dette kombinert med forventet nedgang i målgruppen og
påfølgende innsparingskrav gjør at KVOS skal redusere aktiviteten med tilsvarende 4,4
millioner kr for 2020.
Arbeidet med omorganiseringen og konsekvenser
Ansatte på KVOS ble informert om dette gjennom to møter i desember 2019. Her ble situasjonen
forklart og mulige konsekvenser gjennomgått. Dette ble gjennomført som fellesmøte med
hovedtillitsvalgt til stede.
De 4,4 millionene kr fordeles i utgangspunktet med 6,5 stilling på området norsk som
andrespråk (NOA) i tillegg til at det er budsjettert med en innsparing på 400 000 kr på
avdelingen for spesialundervisning. På NOA avdelingen er det per nå omlag 13,5 hjemler, mens
det på spesialavdelingen er omlag 10,5 hjemler.
Fra januar av mottar deltakerne i norsk som andrespråk 3 dager med 6 timer undervisning per
dag (dvs 18 timer pr uke) gitt av ansatte på KVOS, mens NAV har ansvaret for 2 dager. Disse to
dagene gis nå som kurs i lokalen til KVOS av NAV-ansatte. Etter hvert vil elevene i større og
større grad få arbeidsrettet praksis.
Målsettingen er at man i løpet av uke 4 skal få tidfeste en omstillingsprosess og få på plass
detaljene om hvordan reduksjonen/omstillingene kan gjennomføres. Målet er at overtallig
personell fra KVOS overføres til andre enheter i skolesektoren.
Prosessen ble tatt opp i møte med hovedtillitsvalgte 10.januar, og plan for omplassering skal
drøftes med dem i slutten på januar.

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD
05.12.2019
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 05.12.2019, saksnr. 13/19
Behandling:
1. Idunn Tho ble i forrige møte valgt som fast medlem i Ungdommens fylkesting i Rogaland.
Hun var til stede i Ungdommens fylkesting 9.-10 november. Tho orienterte om møtet og fortalte
blant annet at det ble avholdt orienteringer fra ulike politikere, handlingsplan for 2019-2020 ble
vedtatt med mer.

2. Leder Henrik Staveland Tveitane ønsket at hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet
spørsmål om mulighet for etablering av en fullverdig skatepark i Karmøy kommune hvor ulike
typer av brett-, og sykkelaktiviteter muliggjøres. Han viser til at det mangler en slik fullgod
skatepark i Karmøy kommune.
Et enstemmig ungdomsråd vedtok å oversende spørsmålet til hovedutvalg oppvekst og kultur.
Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR 29.01.2020
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:

Vedtak:
1. Til orientering - Rapport vedtaksoppfølging hovedutvalg oppvekst og kultur per 20.01.2020.
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
2. Innføring av 60-minutt økter på ungdomstrinnet – 20/860-1
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
3. Status spesialundervisning - skoleåret 2019/20
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
4. Reduksjon skole - Budsjettåret 2020
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
5. Omorganisering og konsekvenser - Karmøy voksenopplæringssenter
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
6. Saksprotokoll Karmøy ungdomsråd sak 13/19 – etablering av fullverdig skatepark
Tatt opp til behandling.
Diskusjon rundt bordet hvor utvalget enstemmig ble enig om følgende:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oversender saken til administrasjonen i teknisk etat og
ber om nærmere utredning og tilbakemelding på muligheter for gjennomføring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/98

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR 29.01.2020
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Pkt. 1
Aamelfot (Ap) har bedt om informasjon om følgende:
-økonomi barnehagene
Svar fra kommunalsjefen:
Det ble vist til sak om økte tilskudd til de private barnehagene. Sektor barnehage gjennomfører jevnlig
internkontroll på regnskapet som danner grunnlag for tilskuddssatsene til de private barnehagene. I denne
kontrollen har en funnet noen feilføringer på funksjon, som gjør at noen lønnsutgifter ikke er tatt med i
beregningen. Denne feilen er ca 0,8 mill kr og gir dermed en ekstra tilskudd på 2,9 mill kr til de private. I
tillegg er det kompensert for bemanningsnormen som ikke var et lovpålegg i 2018. Denne kompensasjonen
utgjør 2,1 mill kr.
- lærertetthet i skolene
Svar fra kommunalsjefen:
Se vedlegg. (Hoved)grunnen til avviket i lærernorm på Sangeland u skole er vakante stillinger per
1.oktober. Disse er nå besatt.

- «mobbesituasjonen»
Svar fra kommunalsjefen:
Elevundersøkelsen er gjennomført men ikke analysert i detaljer. Se svar på spørsmål om
motivasjon og mestring under.
- «motivasjon og mestring» - videre oppfølging
Svar fra kommunalsjefen:
Vi har gjennomført tiltakene i planen og har et langsiktig fokus. Det er ingen store endringer på resultatene
i Elevundersøkelsen fra 2018 til 2019, men vi tror likevel tiltakene vil gi ønskede resultater på sikt. Vi vet at
tiltak som dette ikke viser på resultatene før det har gått litt tid.
-Det har blitt gjennomført en egenprodusert undersøkelse med et halvt års mellomrom (som beskrevet i
planen). Den viser at de aller fleste elevene trives på skolen, men at 6-7% av elevene ikke trives noe særlig,
eller i det hele tatt. Omtrent 13 % er ikke spesielt interessert i å lære på skolen. Dette er for mange, så det
har vi fokus på og mener fagfornyelsen vil bidra her, sammen med tiltakene som allerede er iverksatt.

-Planen skal rulleres i februar. Rektorene på ungdomsskolene har blitt tatt med på råd, Ungdomsrådet har
også fått uttale seg (skjer i dag), referansegruppa bestående av lærere, skoleledere, KFU og
ungdomsskoleelever har også fått komme med innspill til planen. Det blir nok ingen drastiske endringer,
men enda mer fokus på at et trygt og godt skolemiljø med gode relasjoner og høy elevaktivitet bidrar til mer
motiverte elever og høyt læringstrykk.

- skoletomt Vea
Svar fra kommunalsjefen:
Teknisk/plan og strategi jobber med saken og det kreves mer arbeid/undersøkelser før en kan konkludere
(eksempelvis grunnforhold, kostnader, alternative skolelokaler osv). Mulig det må bli et ekstraordinært møte
i hovedutvalget, siden neste møte er i april.
- stillingsreduksjoner iflg vedtak, fordeling pedagoger/ miljøarbeidere
Svar fra kommunalsjefen:
Det skal være drøftingsmøte med tillitsvalgte på fredag om hvilke tiltak som skal gjennomføres for våren.
Dette er dermed ikke avklart. Forslag med en kombinasjon av flere elementer og for det meste
ekstraressurser som det ikke lenger er bruk for. Se for øvrig notat.

Pkt. 2.
Sæbø (H) har stilt følgende spørsmål:
1) Vi har fått flere henvendelser vedrørende mobbing på Bø ungdomsskole. Ser det er alvorlige
mobbesaker i Tysvær kommune også. Kan vi i utvalget få orientering om hva Karmøy
Kommune har positivt bidratt med i denne saken i Karmøy som skal opp i retten nå den 27-28
og 29 januar?
Svar fra kommunalsjefen:
Saken i Tingretten er blitt avlyst på grunn av sykdom.
Kan ikke gå i detalj på enkeltsaker. Må avvente Tingrettens avgjørelse. En belastning for alle
parter. Har hatt dialog med far. Vanskelig for familie og for ansatte. Mediaomtaler. Første sak på
§9A. Nytt regelverk og viktig avgjørelse for kommunen
Kvalitets- og kontrollutvalget:
Utvalgets primæroppgaver er å sørge for at kommunen har en forsvarlig regnskapsrevisjon, at
det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt andre oppgaver på et overordnet nivå knyttet til systemkontroll.
I 2016 bestilte utvalget rapport om psykososialt skolemiljø i Karmøy og det ble orientert om dette
igjen til utvalget i i 2019.
I protokoll fra møtet 19.06.19, sak 21 er det tatt inn følgende:

Skolesjef orienterte og viste presentasjon på skjerm. Nytt lovkrav om «rett til trygt og godt skolemiljø», jfr.
opplæringsloven § 9 A kom i 2017.
I Karmøy har mye skjedd det siste året. Overordnet plan ble vedtatt i oktober og alle de 21 skolene fikk frist
til 1. april til å utarbeide sin egen plan. Denne skal tydeliggjøre skolens praksis.
Til høsten skal det holdes møter ved hver skole. Aktivitetsplikten krever fem handlingsplikter: 1) følge med,
2) gripe inn, 3) varsle, 4) undersøke og 5) sette inn tiltak.
Skolene har til nå laget 288 individuelle aktivitetsplaner. Foresatte har klaget saker inn til Fylkesmannen og
det er til nå fattet enkeltvedtak i 14 saker.
I Karmøy har hver skole sitt innsatsteam som skal vurdere i forkant om hvilke elever som kan være sårbare.
Det er vist interesse for dette tiltaket hos FM og andre kommuner.
Trivselslederprogrammet bidrar også til at elever blir aktive på en positiv måte.
Ved tilsyn ved to skoler i vår kom det gode tilbakemeldinger, men alle kan bli bedre på å fange opp elever
som opplever ensomhet eller mobbing.
Resultatene fra elevundersøkelsen om trivsel viser liten endring fra i fjor. Her er det mye tall som må
studeres nøye.
Utvalget kom med spørsmål underveis. Det var ønske om at presentasjonen ble sendt ut til medlemmene i
etterkant. Utvalgsleder takket for interessant orientering. Utvalget sluttet seg til innstillingen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om det psykososiale skolemiljø i
Karmøyskolen basert på vårens elevundersøkelse 2019 til orientering.

2) Hva skjer med tomtevalg til ny skole på Vea? Når kommer denne saken til hovedutvalget?
Svar fra kommunalsjefen:
Teknisk/plan og strategi jobber med saken og det kreves mer arbeid/undersøkelser før en kan
konkludere (eksempelvis grunnforhold, kostnader, alternative skolelokaler osv). Mulig det må
bli et ekstraordinært møte i hovedutvalget, siden neste møte er i april.
3) Situasjon på KVOS. Kan vi ha neste møte på KVOS slik at utvalget kan bli orientert om
situasjonen der?
Svar fra kommunalsjefen:
Se eget notat på referatsaker. Møtet kan avholdes på KVOS neste gang.

4) Hvilken funksjon blir belastet regnskapet i Karmøy kommune for vaktmestertjenester vedr
de kommunale barnehagene? Hvor blir de ført slik at vi kan finne dem i regnskapet?
Svar fra kommunalsjefen:
Byggforvaltningstjenester vedrørende de kommunale barnehagene føres i regnskapet på
funksjon 221 (Førskolelokaler) og ansvar 44200 (Byggforvaltning – Eiendom).
5) Hvorfor bruker ikke Karmøy kommune kostraberegningsmodellen for tilskudd til private
barnehager slik en gjør i ca 94% i Norge?
Svar fra kommunalsjefen:
Karmøy kommune følger «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» og beregner
tilskudd til private barnehager på grunnlag av kommunens regnskap for de kommunale
barnehagene to år tilbake i tid. Kommunen følger også «Veileder for beregning av tilskudd til
private barnehager», som er utarbeidet av KS og PBL i fellesskap.
Vedtak om barnehagesatser fattes innen 31.oktober i året før tilskuddsåret, i tråd med forskriften
som nevnt over § 9. I følge forskriften er det flere kostnader som ikke skal tas med i beregningen
av kommunale barnehagesatser, for eksempel kostnader knyttet til administrasjon av
barnehageområdet. De private barnehagene gis i stedet et eget administrasjonspåslag, ref.
forskriften §3.
I Karmøy kommunes regnskap er flere kostnader som skal unntas tilskuddsberegningen ført på
samme kostrafunksjon som kostnader som skal inkluderes i tilskuddsberegningen.
Kommunens kostratall må dermed gås gjennom for å kunne trekke ut det som ikke skal tas med.
Når kommunen sender ut vedtak om barnehagesatser før et tilskuddsår, vedlegges grunnlag for
satser og forklaringer på kostnader som unntas tilskuddsberegningen.
Det foreligger ingen lovbestemte krav til hvilken modell kommunen skal benytte seg av for å
beregne tilskudd. I vår egenutviklede modell kan det lett gjøres justeringer fra kostratallene,
modellen er godt tilpasset vårt regnskap og oppleves som et brukervennlig
administrasjonsverktøy.

Mannes (KL) har bedt om informasjon om følgende:
Under eventuelt har jeg et ønske om at vi får en grundig informasjon om sak 19-036551TVI-HAU
som er planlagt i retten 27-29 Januar.
Deretter ønsker jeg en redegjørelse om hvorfor vi ikke er informerte om denne saken før.
Jeg ønsker også en status på ev tilsvarende saker.
Denne informasjonen er helt klar materiale av privat art for de involverte og jeg ber derfor om at
saken blir tatt opp bak lukkede dører.

Svar fra kommunalsjefen:
Kan ikke gå i detalj på enkeltsaker. Må avvente Tingrettens avgjørelse. En belastning for alle
parter. Har hatt dialog med far. Vanskelig for familie og for ansatte. Mediaomtaler.
Første sak på §9A. Nytt regelverk og viktig avgjørelse for kommunen.
Det er ikke noen andre tilsvarende saker som ligger ann til å havne i retten nå.

Kommunalsjefen orienterte om følgende saker:
1) Alma
Det ble orientert om at det vil bli startet en prosess med salg av båten Alma. Bakgrunnen
for dette er et ønske fra de ansatte på Holmen/Tårnet om
en mer funksjonell båt, som erstatning for Alma.
2) Stangeland skole
Kontrakt med Kruse Smith er signert og arbeidet starter snart opp. Se vedlagt presentasjon.

Vedtak:

