Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
1. Saken oversendes komite levekår for ny behandling.

Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Hjørdis Thyholt (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, leder i privat barnehage.
Thyholt (SP) fratrådte under behandling av saken. Wenche Skei Helgeplass (SP) tiltrådte som
vara. 41 av 41 medlemmer tilstede.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Hjørdis Thyholt (SP) er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6. 2.ledd. Enstemmig vedtatt.
Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Vilkår:
Private barnehager må ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne
barnehager.
Roar Brekken (SP) fremmet følgende forslag:
pkt. 5 i de lokale retningslinjene endres som følger:
«Det er barnehagens byggeår som er utgangspunktet for kapitaltilskudd. Dersom barnehagen er
bygd ut med utvidelse av barnehagen, får barnehagen delt kapitaltilskudd. Et med utgangspunkt
i barnehagens byggeår, og et for det året utvidelsen ble gjort med det antall barn utvidelsen
tilsier. Med barnehagens byggeår legges året for barnehagens godkjenning etter barnehageloven
§ 10 til grunn.»
I tillegg ønsker jeg å fremme et forslag om et tilleggs-vedtak i saken som går på å sikre innsyn i
beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Forslaget lyder slik:
«Rådmannen skal hvert år utarbeide en tilfredsstillende oversikt over alle brutto lønnskostnader
tilknyttet de kommunale barnehagene (inkl. renholdspersonale, vaktmestertjenester, egenandel
ifm lærlinger mv). Oversikten skal være nedbrutt på den enkelte barnehage slik at informasjonen
er lett kontrollerbar. Den skal være tilgjengelig for de private barnehagene og være et verktøy
for lettere kunne vurdere om beregnet driftstilskudd og pensjonstilskudd er riktig.»
Erlend Størseth (AP) fremmet følgende utsettelsesforslaget:
1. Saken oversendes komite levekår for ny behandling.
2. Kommunestyret delegerer myndigheten for avgjørelse i saken til komite Levekår.
Størseths (AP) forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Størseths (AP) forslag pkt. 2 falt med 22 stemmer mot 19 stemmer.

Etter behandling av saken tiltrådte Hjørdis Thyholt (SP).

