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PS 2019/7 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/8 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Det ble meldt forespørsler:
 Kirsti Brække Myrli – 2 forespørsler
 Ulf-Torben Redi – 1 forespørsel
 Fridtjof Dahlen – 1 forespørsel
 Truls Breda – 1 forespørsel
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2019/9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Pedagogisk utviklingsansvarlig Lill Stende orienterte til sakene RS 2019/9 og RS 2019/10.
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/4 Økonomirapport for januar 2019
RS 2019/5 Referat fa SU-møte Berg skole 24.01.19
RS 2019/6 07.11.2018 - Referat fra samarbeidsutvalget ved Hjortsberg skole
RS 2019/7 Referat fra skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg på Strupe 13.02.2019
RS 2019/8 Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 29.11.2018 og 22.01.2019.
RS 2019/9 System for kvalitetsvurdering av grunnskolen i Halden
RS 2019/10 Videreutdanning for lærere innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet
RS 2019/11 Ungdata undersøkelse 2019

PS 2019/11 Årshjul for Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst - 2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet forslag til vedtak:
Årshjul for Hovedutvalg for undervisning og oppvekst – 2019, tas til etterretning og
gjennomføres i henhold til følgende plan/vedlegg med følgende tillegg:
1. Barnevernrapportering settes også opp i juni.
2. Halden kommune skal i 2019 utarbeide en plan for tidlig innsats i skolen med
klare milepæler og eventuelle tiltak for 1. 2. 3. og 4. trinn.
3. Tilstandsrapport for Hjortsberg, Strupe og Berg skoler skal fremlegges for HUO
og HPTLM ila 2019.
Ved votering ble forslaget fra Myrli satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fra Myrli ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årshjul for Hovedutvalg for undervisning og oppvekst – 2019, tas til etterretning og
gjennomføres i henhold til følgende plan/vedlegg med følgende tillegg:
1. Barnevernrapportering settes også opp i juni.
2. Halden kommune skal i 2019 utarbeide en plan for tidlig innsats i skolen med klare
milepæler og eventuelle tiltak for 1. 2. 3. og 4. trinn.
3. Tilstandsrapport for Hjortsberg, Strupe og Berg skoler skal fremlegges for HUO og
HPTLM ila 2019.

PS 2019/12 Halvårsrapport barnevern, 2. halvår 2018
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Før møtet var det sendt ut et notat fra rådmannen (Arkivref. 2016/835-8) med endret innstilling i
denne saken. Rådmannens reviderte innstilling:
1. Halvårsrapporteringen tas til etterretning.
2. Hovedutvalget for Undervisning og oppvekst holdes oppdatert om arbeidet gjennom
etablerte rapporteringsrutiner.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak:
1. Halvårsrapporteringen tas til etterretning.
2. Rådmannen iverksetter umiddelbart nødvendige tiltak for å oppfylle vedtaket fra HUO
den 07.02.2018, PS 2018/8 (punkt 4), som krever at Halden kommune oppfyller kravet
om lovpålagte tjenester og tidsfrister i barnevernet.
3. HUO holdes oppdatert over nødvendige tiltak som sikrer at lovpålagte tjenester og
tidsfrister i barnevernet overholdes.
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Halvårsrapporteringen tas til etterretning.
2. Barneverntjenesten tilføres fire ekstra årsverk
3. HUO holdes oppdatert over nødvendige tiltak som sikrer at lovpålagte tjenester og
tidsfrister i barnevernet overholdes på hvert møte.
Ved voteringen ble forslaget fra Dahlen satt opp mot forslaget fra Myrli.
Forslaget fra Myrli fikk 3 stemmer (AP) og falt. Forslaget fra Dahlen ble vedtatt.
Vedtak:
1. Halvårsrapporteringen tas til etterretning.
2. Rådmannen iverksetter umiddelbart nødvendige tiltak for å oppfylle vedtaket fra HUO den
07.02.2018, PS 2018/8 (punkt 4), som krever at Halden kommune oppfyller kravet om
lovpålagte tjenester og tidsfrister i barnevernet.
3. HUO holdes oppdatert over nødvendige tiltak som sikrer at lovpålagte tjenester og tidsfrister
i barnevernet overholdes.

PS 2019/13 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
SLT-koordinator Lena Eriksen orienterte til saken.
Ved votering over rådmannens innstilling ble denne enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst godkjenner innkomne søknader og prioriteringer av disse som
grunnlag for søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser.
I prioritert rekkefølge innstilles følgende:
1. Møteplassen. Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden
Ikke prioritert:
2. Åpen møteplass på VANNVOGNA KULTURHUS

PS 2019/14 Saken er trukket fra sakskartet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
Saken ble ikke behandlet, da den var trukket fra sakskartet før møtet.

PS 2019/15 Forespørsler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
FO 2019/1 Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr kommunens tilsyn med
barnehagene
Myrli viste til bl.a. medieoppslag om private barnehagedriveres mulighet til å tjene penger på
bekostning av tilbudet til brukerne og kommunens tilsynsplikt. Myrli spurte:
1. Vil utvalgsleder sørge for at det blir satt opp en sak i neste HUO møte der tilsynene
kommunen har utført de to siste årene fremkommer samt resultatene?
2. Vil utvalgsleder også sørge for at oversikten viser hvor det også er ført økonomisk tilsyn
samt en oversikt over planlagte tilsyn i 2019?
Utvalgsleder svarte: Hvis administrasjonen har kapasitet til å levere dette til neste møte, så
gjerne det – hvis ikke kan det komme til et senere møte. Men jeg vil gjerne at vi får en slik
oversikt.

FO 2019/2 Forespørsel fra Ulf-Torben Redi (AP) vdr skolevei ved Hjortsberg skole
Redi pekte på at foreldre, SU og FAU ved Hjortsberg skole en rekke ganger har påpekt
problemer knyttet til farlig skolevei. Dette gjelder ikke minst problem med høye hekker i
Stenliveien. Redi spurte:
 Vil utvalgsleder sørge for at saken settes på dagsorden på neste møte i HUO, slik at
barna sikres trygg skolevei?
Utvalgsleder svarte: Hvis dette kan bidra til at saken blir løst, så gjerne det. Men jeg vet at
kommunalsjefen noterte når dette ble tatt i opp tidligere i møtet, så jeg har tro på at vi kanskje
kan få teknisk på banen og løse det før den tid. I så fall vil vi gjerne ha det som en referatsak.

FO 2019/3 Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr Områdeløft Nord
Myrli viste til at «Områdeløft Nord» er et stort satsingsområde i kommunen. Prosjektet
inneholder mange elementer som må ses i sammenheng med andre forhold. Prosjektet har fått
stor plass i tidligere vedtatte økonomiplaner og ikke minst i budsjett for 2019. Det viktigste
elementet er ny 1-10 skole inkl. allbrukshall. Myrli spurte:
 Vil utvalgsleder sørge for at saken kommer til politisk behandling der fremdriften
synliggjøres og tidspunkt for igangsetting stadfestes?
Utvalgsleder svarte: Ja, jeg deler din oppfatning her. Ønsker absolutt at dette kommer som en
sak, men jeg vet at administrasjonen jobber med dette. Forhåpentligvis får vi snart en sak om
skolen på Os.

FO 2019/4 Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr kostnader til bygging av Kongeveien
skole
Dahlen stilte følgende spørsmål:
1. Hva ble de totale kostnadene vedr bygging av Kongeveien skole inkl. infrastruktur
(parkeringsplass, ny vei ned til skolen, ny vannledning, etc.) samt inventar/utstyr og
uteområder?
2. Er det noe nytt i forhold til overgangen og kryssing av Iddeveien (evt. kostnader til
dette)?
Utvalgsleder refererte fra opplysninger han hadde fått fra administrasjonen:
Nedenfor kan man se regnskapsførte utgifter i perioden 2015-2018 på investeringsprosjektene som er
tilknyttet Kongeveien skole. Alle beløp er uten mva.
Kommunen har ikke hatt store utgifter på kryssing av Iddeveien. Det er vegvesenet som har tatt utgiftene
så langt, men det er forventet at kommunen må stå for endelig løsning

Han viste til at det opprinnelig var budsjettert med kostnader på 185 mill, senere økt til 210 mill.
Tallene fra administrasjonen viser at kostnaden totalt ble kr. 199.391.232.

Han påpekte at det som ikke ligger i denne summen er planskilt kryssing – et opprinnelig krav
fra Statens vegvesen. Farten på den aktuelle strekningen er nå satt ned til 40 km/t, og det er
uavklart om dette vil ha noen betydning for dette kravet.

FO 2019/5 Forespørsel fra Truls Breda (H) vdr status på gjennomgang av Hjortsberg,
Strupe, Låby og Berg skoler
Breda pekte på at i vedtatt økonomiplan og budsjett 2019 er det tatt inn en gjennomgang av
Hjortsberg, Strupe, Låby og Berg skoler. Han spurte: Kan utvalgsleder redegjøre for status for
denne gjennomgangen og om det foreligger konkrete planer for endringer og/eller utbygginger
ved disse skolene som utvalgsleder kan orientere utvalget om?
Utvalgsleder svarte: Jeg har ikke noe konkret om dette nå. Men det er viktig at vi finner ut hva
som skal gjøres på dette området – vi ønsker framdrift.

