Møte nr. 1/2016

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2016 klokka 09:00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Vegard Loke Rønning

Nestleder

Geir Nesse

Medlem

Maria Aksberg

Medlem

Annie Rydningen

Medlem

Harald Bredesen

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Kvalsund 08.02.2016

Vegard Loke Rønning
Leder
(Sign)
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Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:
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Arkiv: B4

Saksnr.: Utvalg

Møtedato
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Formannskapet

02.02.2016
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Omsorgs- og oppvekstutvalget

11.02.2016

MAKSPRIS BARNEHAGEPLASS

Formannskapets innstilling:
Saken oversendes omsorg- og oppvekstuvalget.

Betalingssats for hel barnehageplass pr. måned settes til kr 2.655,- fra 01.03.16.
Kostpenger kommer i tillegg.
Kvalsund kommune følger heretter den til enhver tid gjeldende sentralt fastsatte
makspris for barnehageplass.
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SAKSGRUNNLAG:
-

Stortingets budsjettvedtak vedr. maksimalgrense for barnehageplass

SAKSOPPLYSNINGER:
Stortinget fastsatte i sitt årlige budsjettvedtak før jul maksimalgrensen for en heltids
barnehageplass per måned fra 1. januar 2016 til kr 2.655,-. Prisen for kostpenger er
ikke inkludert i denne satsen.
Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som
fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller
private.
Kvalsund kommune satte i budsjettvedtaket i desember 2015 ikke inn denne økningen
av barnehagesatsene fra januar 2016, da det var usikkert om det ville bli en sentralt
fastsatt økning av maksprisen. Dermed ble fjorårets makspris videreført, som var på kr
2.580 pr. måned.

SAKSVURDERING:
Barnehager er dyre i drift og kommunen bør følge den statlig fastsatte maksprisen for
barnehageplasser, for å få inn mest mulig i foreldrebetaling.
Dette er viktig særlig fordi det fra 1. mai 2015 ble vedtatt en ny nasjonal ordning for
reduksjon av foreldrebetaling, der ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent
av inntekten sin for en barnehageplass. Dette kan medføre at familier med lav
betalingsevne får redusert sin sats for barnehageplass, noe som tilsier svekket inntekt
for kommunen.
Det kan i tillegg gi et feil signal ut om kommunens økonomiske situasjon, hvis man
velger å legge seg på en lavere sats enn maksprisen tillater. Det kan i neste omgang
medføre reduserte statlige tilskudd til kommunen.
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Økning i satsene bør likevel ikke gis tilbakevirkende kraft, da det er kommunen selv
som ikke har sørget for å fatte vedtaket før 01.01.16.
Det bør i tillegg vedtas på generelt grunnlag at kommunen følger sentralt fastsatt
makspris for barnehageplasser, slik at man unngår å måtte fatte nye vedtak om dette
hvert år.

Rådmannens tilråding:
Betalingssats for hel barnehageplass pr. måned settes til kr 2.655,- fra 01.03.16.
Kostpenger kommer i tillegg.
Kvalsund kommune følger heretter den til enhver tid gjeldende sentralt fastsatte
makspris for barnehageplass.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:
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Arkiv: C1

Saksnr.: Utvalg

Møtedato
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Formannskapet
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Omsorgs- og oppvekstutvalget
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UNGDOMSRÅDET I KVALSUND KOMMUNE

Leders innstilling:
Saken oversendes omsorg- og oppvekstutvalget .

(Ordførers innstilling til formannskapet)
Kvalsund kommune vedtar fremalgte retningslinjer for ungdomsrådet i Kvalsund.
Følgende kandidater foreslås valgt til Kvalsund ungdomsråd for valgperioden 2015 – 2019:
Emma Kamilla Nikodemussen, Kokelv
Siri Lill Andersen, Kokelv
Levi Pettersen, Repparfjord
Julia Nikita Vælidalo, Stallogargo
Nita Emilie Hansen, Kvalsund
Hans Vegard Fjellstad, Neverfjord
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VEDLEGG:
Retningslinger for ungdomsrådet Vedlagt.

SAKSOPPLYSNINGER:
BAKGRUNN
Kvalsund kommune har ved flere anledninger forsøkt å etablere ungdomsråd som skal fungere
stabilt over tid. Rådet har vært aktiv i perioder. I perioder med manglende personalressurser
har dessverre oppfølgingen av ungdomsrådet ikke vært god nok til å sikre et stabilt fungerende
råd som fungerer etter hensikten.
Situasjonen nå er at Kvalsund kommune nå har opprettet en egen ungdomslederstilling som
skal ha ungdomsrådet og veiledning av dette som en av sine arbeidsområder.
Ungdomsrådet har ikke tildligere hatt retningslinjer vedtatt av kommunestyret, og således ikke
noe klart mandat for sitt arbeid. En forutsetning for å lykkes med etablering av et stabilt
fungerende ungdomsråd er at rådet har definerte retningslinjer å forholde seg til, og at disse har
en forankring i både politisk- og administrativ ledelse i Kvalsund kommune.
Retningslinjer for Kvalsund Ungdomsråd har vært ute til høring hos følgende:








Rektor og elevrådet ved Kvalsund skole
Rektor og elevrådet ved Kokelv oppvekstsenter
Kvalsund Esport og Datforening
Neverfjord Idrettslag
Kvalsund Idrettslag
Kokelv bygde- og ungdomslag
Kokelv Sportsforening

Ved høringsfristens utløp var det kommet inn en kommentar når det gjaldt
alderssammensetning av rådet.

FAKTA
Retningslinjer for ungdomsråd er svært ulike fra kommune til kommune, både i forhold til
organisering, mandat, administrativ oppfølging og grad av partipolitisk grensegang.
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I Finnmark har stadig flere kommuner etablerte ungdomsråd som fungerer etter hensikten, og
mulighetene for utveklsinger av erfaringer på tvers av kommunegrensene er gode. Et
nyetablert ungdomsråd har således rikelig anledning å høste av erfaringene fra våre
nabokommuner. Ungdomsleder og en interessegruppe fra Kvalsund har deltatt på
Undomskonferanse høsten 2015, samt at ungdomleder har deltatt på Sjumilsstegkonferansen
med ungdomsråd som tema.
Stadig flere kommuner velger å gi sine ungdomsråd tale- og forslagsrett til politiske
utvalgsstyrer og kommunestyret. Erfaringene med dette er svært gode. Intensjonene med dette
er i tråd med innholdet i BFDs ”Satsing på Barn og Ungdom 2003”, som nærmere beskriver
rikspolitiske retningslinjer om forhold som kan styrke ungdoms medbestemmelse i
lokalsamfunnet (s. 18-19, Barne- og familiedepartementet 2003). Formålet med dette er å
styrke ungdommers interesse for demokratiske prosesser og det lokalpolitiske liv gjennom å
kunne ta del i saker som omhandler ungdomsgenerasjonen og ungdommens interesseområder.
Det synes naturlig at ungdomsrådet i Kvalsund gis tale- og forslagsrett til utvalgssstyrene og
kommunestyret, og at dette gjennomføres som beskrevet i retningslinjene.
Det må poengteres at å gi et ungdomsråd tale- og forslagsrett ikke må skape en presedens hvor
det gis tale- og forslagsrett til flere typer råd. Ungdomsråd er i den særstilling at en skal vekke
interesse blant ungdom for medbestemmelse, demokratiske prosesser og innflytelse i det
lokalpolitiske liv. Valgdeltakelsen på både fylkes- og kommunevalg og stortingsvalg er stadig
synkende, og spesielt blant de yngre velgerne. Det er derfor en spesiell utfordring å vekke
interesse for demokratiske prosesser blant ungdom.
Å gi ungdomsrådet tale- og forslagsrett vil være med på å gi ungdom et direkte innblikk i
hvordan de demokratiske prosesser foregår på lokalnivå. Erfaringene fra andre kommuner er at
dette virker svært motiverende, og bidrar til at ungdom engasjerer seg i ungdomsrådsarbeidet
og det som skjer i lokalsamfunnet. Tale- og forslagsrett vil på en enkel og grei måte gi ungdom
mulighet å bli sett og hørt.
Retningslinjene for ungdomsråd har vært ute til høring hos aktuelle lag, foreninger og
grunnskolene i Kvalsund kommune. I forbindelse med dette kom det fra Kvalsund skole
v/elevrådet en kommentar om at aldersgrensen ønskes satt til 12 – 18 år.
Ungdomsleder har videre drevet en aktiv rekrutteringsprosess og generell informasjon om
ungdomsråd.

Sak 2/16

SAKSVURDERING:
Erfaringene fra andre kommuner, er at arbeidsmetoden for ungdomsrådet med fordel kan være
å bruke lengre tid på de store og vesentlige sakene på arbeidsseminarer, fremfor hyppige møter
med flere mindre saker. Deltakelse fra politisk- og administativ toppledelse kan etter
invitasjon skje på disse arbeidsseminarene.
Det er naturlig at den administrative oppfølgingen av arbeidet i ungdomsrådet skjer av
ungdomsleder. Ungdomsleder fungerer som sekretariat for rådet. Saker som rådet ønsker
fremmet for politisk behandling blir saksbehandlet administrativt på ordinært vis av
ungdomslederen.
Alderssammensetningen i ungdomsrådet er foreslått å være fra fylte 13 til og med fylte 18 år.
Enkelte kommunen har ungdomsråd med noe eldre ungdommer med. Erfaringene fra
sammenlignbare kommuner er at det er vanskelig å rekruttere og beholde aktive
rådsmedlemmer etter fylte 18 år fordi de i denne alderen ofte reiser til andre steder for å
utdanne seg. Elevrådet ved Kvalsund skole ønsker mellomtrinnselever 5. – 7 trinn med i
ungdomsrådet. Når det gjelder alderssammensetningen 12- 18 år, ser en at ettersom begge våre
skoler er kombinertskoler, er det viktig med et visst skille mellom barne- og ungdomstrinnet.
Når eleven begynner på ungdomsskolen har eleven dermed mulighet for å engasjere seg i dette
arbeidet og bli valgt inn i ungdomsrådet
Det hender tidvis at administrasjonen på kort varsel får henvendelser om å stille med
interesserte ungdommer til ulike idedugnader, workshops, konferanser og seminarer. Det vil da
være naturlig at slike henvendelser rettes til ungdomsrådet, og at disse er i en mer kontinuerlig
dialog med administrasjonen om aktuelle saker å behandle.

