Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 27.02.2019
Behandling:
FO 2019/1
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
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
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
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
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.

