Spydeberg kommune

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur
Møtedato:
Møtested:

28.02.2013
Formannskapssalen

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 17:45 – 20:30
003/13 - 005/13

Faste representanter:

Vararepresentanter:

Kyrre Havelin, A ff
Gro Pettersen, A
Dordi Schou, H
Torstein Skjolden, SP
Jarl Meland, Frp
Sigrun Egeland, Krf
Azra Sudic Süslü, V

Kari Ørnø

Inhabil

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Sak

Følgende varamedlemmer møtte

Gro Pettersen
Eldbjørg Willassen til orientering om barnevern
May Kirsti Heggelund til orientering om status skolebruksplan
Per Jarle Hestnes til sak om vedtekter for kommunal
kontantstøtte.
Tina Berger til evaluering av Ungdomsklubben Huset
Hilde Dybedahl til sak 004/13
Hans Moesgaard

Utlevert i møtet:
Orientering:
Spørsmål fra innbyggere:
Befaring:
Besøk på biblioteket mellom kl. 17.00 og 17.45
Diverse:
Underskrifter:
Gro Pettersen
leder
Utskrift av møtebok
sendt:

SAKLISTE:
Sak nr.

Sakstittel

003/13
004/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL
UTARBEIDELSE AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN-MANDAT
OG ORGANISERING
REFERATER

005/13

003/13: GODKJENNING AV PROTOKOLL
Rådmannens innstilling:
Møtebok godkjennes slik den foreligger.

KOOK-003/13 Komite for oppvekst, omsorg og kultur28.02.2013
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

004/13: UTARBEIDELSE AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN-MANDAT OG
ORGANISERING
Rådmannens innstilling:
Arbeidet med bolig sosial handlingsplan gjennomføres med målsetting, organisering og
mandat som beskrevet i saksframlegget

KOOK-004/13 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 28.02.2013
Forslag fra Torstein Skjolden, SP:
Saken oversendes til kommunestyret for endelig behandling.
Forslaget ble vedtatt med fire stemmer for og tre stemmer (Jarl Meland, Sigrun Egeland og
Azra Sudic Süslü) mot.
POLITISK SAKSORDFØRER: Kari Ørnø
Forslag fra Kari Ørnø:
Komitelederen tiltrer styringsgruppen for prosjektet.
Forslaget fikk tre stemmer (Torstein Skjolden, Kari Ørnø og Gro Pettersen) og falt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET I SAKEN BLIR DA:
1. Arbeidet med bolig sosial handlingsplan gjennomføres med målsetting, organisering
og mandat som beskrevet i saksfremlegget.

005/13: REFERATER
Rådmannens innstilling:
Referatene tas til orientering.

KOOK-005/13 Komite for oppvekst, omsorg og kultur28.02.2013
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen.
Drøftingssaker:
• Vedtekter om kommunal kontantstøtte i Spydeberg
Forslag fra Torstein Skjolden, SP til ny ordlyd i vedtektenes punkt 9:
Søknadsfristen for å søke kommunal kontantstøtte settes til 1. april. Det kan søkes senere i
året.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Gro Pettersen til ny ordlyd i vedtektenes punkt 3:
Den kommunale kontantstøtten utbetales etter søknad for barn som er bosatt
(folkeregistrert) i kommunen. Bosatt skal forstås på samme måte som bosatt i
barnehageloven § 12 a.
Forslaget ble vedtatt med seks stemmer for og en stemme (Jarl Meland) mot.
Forslag fra Kari Ørnø til endring i vedtektenes punkt 7 i skjemaets høyre kolonne:
Ordlyden endres til: Barn i alderen 24 måneder til skolestart.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
FØLGENDE INNSPILL TIL FORMANNSKAPET ER DA VEDTATT:
Vedtektenes punkt 3 endres til: Den kommunale kontantstøtten utbetales etter
søknad for barn som er bosatt (folkeregistrert) i kommunen. Bosatt skal forstås på
samme måte som bosatt i barnehageloven § 12 a.
I vedtektenes punkt 7 endres ordlyden i skjemaets høyre kolonne til: Barn i alderen
24 måneder til skolestart.
Vedtektenes punkt 9 endres til: Søknadsfrist for kommunal kontantstøtte settes til 1.
april. Det kan søkes senere i året.
•

Ungdomsklubben Huset – evaluering
Komiteen drøftet evalueringen av ungdomsklubben Huset med utgangspunkt i utsendte
evaluering og en mundtlig redegjørelse fra klubbens leder.

Orienteringssaker:
•

Status skolebruksplan
Virksomhetsleder May Kirsti Heggelund ga en gjennomgang av status i arbeidet med
skolebruksplanen.

•

Modell for alternativ tilnærming i barnevernssaker
Barnevernleder Eldbjørg Willassen ga en orientering om en ny modell for alternativ
tilnærming i barnevernsaker.

