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Kommunestyret og havnestyret – fellesmøte
19.11.2014
Kommunestyresalen, Rådhuset
11:30

Forfall meldes til gruppeleder, som er ansvarlig for å innkalle vara.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet åpner med utdeling av fag- og svennebrev.
Ordfører setter deretter møtet, og før ordinær saksbehandling er det ungdomsrådets kvarter.
Ca. kl. 12:30 blir det fellesmøte mellom kommunestyret og havnestyret, der Brynjar Østgård
fra advokatfirmaet Østgård orienterer om følgende:
Havne- og farvannsloven: Kommunens rolle, ansvar og myndighet, forvaltning og forretning.
Kommunens eierskap: Organisering. Havnekapital og økonomiforvaltning.
Fremtiden: Regjeringens havnestrategi.
Estimert tid er ca. 4 timer.

Kirkenes, 07.11.2014

Hansen, Cecilie
Ordfører
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NEIDEN

Dokumenter i saken:
2014020699 GJENÅPNING AV BARNEHAGEN VED FOSSHEIM SKOLE
2014020724 UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BARNEHAGE I NEIDEN
2014021124 SMÅLAKSEN BARNEHAGE I NEIDEN

Kort sammendrag:
Smålaksen barnehage i Neiden er en del av Neiden oppvekstsenter. Barnehagen ble
midlertidig stengt f.o.m. juli 2013 fordi det ikke var søkere. Det var heller ingen
søkere til hovedopptaket inneværende barnehageår, der søknadsfristen var
01.03.14.
Høsten 2014 mottok Sør-Varanger kommune søknad fra 2 barn, f. 2010 og 2013, om
80 % barnehageplass i Smålaksen barnehage i Neiden.
Barna kommer ikke innunder retten til barnehageplass inneværende barnehageår

fordi de søkte etter søknadsfristen til hovedopptaket som var 01.03.14.
Barna har fått tilbud om barnehageplass i Einerveien barnehage på Prestøya med
følgende tilleggsskriv:
Viser til søknad om barnehageplass i Smålaksen barnehage i Neiden.
Smålaksen barnehage er midlertidig stengt fordi det ikke var søkere til
hovedopptaket, der søknadsfristen var 01.03.14.
Vedlagt følger tilbud om barnehageplass i Einerveien barnehage på Prestøya.
Det skal vurderes oppstart av Smålaksen barnehage når vi ser behovet i
forbindelse med hovedopptaket 2015 / 2016, der søknadsfristen er 1. mars –15.
Foresatte har takket ja til disse 2 barnehageplassene i Einerveien barnehage
samtidig som det er krysset ut i rubrikken at de fortsatt vil stå på venteliste til
1. alternativ som er Smålaksen barnehage i Neiden.
I uke 48 har vi mottatt en søknad om 80 % plass for barn f. 2013.
Pr dato er det dermed registrert 3 søkere til Smålaksen barnehage i Neiden. Alle 3
har søkt 80 % plass, 2 barn f. 2013 og 1 barn f 2010. Til sammen utgjør dette 4
plasser. Barn under 3 år teller 2 plasser, barn over 3 år teller 1 plass.

Til kommunestyremøtet 29.10.14 stilte SV spørsmål om gjenåpning av Smålaksen
barnehage, og kommunestyret ba rådmannen om å fremme saken til neste møte.
Faktiske opplysninger:
I barnehageplan for Sør-Varanger kommune vedtatt 22.04.08 står følgende
anbefaling vedrørende gruppestørrelse:
Nedre grense på 5 barn i 100 % plass for å opprettholde barnehagetilbud.

I vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager § 11, 6 ledd står følgende
vedrørende ferier:
Barnehagen avvikler fellesferie i juli måned dersom mindre enn 5 barn har behov for

barnehageplass.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Det er både faglige og sosiale
grunner for å ha nedre grense på 5 barn, og dette vil alltid være et skjønnsspørsmål.
Det er ikke spesifisert noen nedre grense for antall barn i barnehage, det må til dels
baseres på skjønn som tar utgangspunkt i flere paragrafer i barnehageloven. § § 1
og 2 snakker om barn i gruppe og om et fellesskap som også skal være en
læringsarena. I tillegg er det lagt stor vekt på lek.

§ 16 om tilsyn bruker begrepet «godkjenningspliktige virksomheter» som igjen
reguleres av § 6, bokstav b som sier noe om antall barn og ikke antall plasser.
Med utgangspunkt i dette kan Sør-Varanger kommune definere hvor mange barn
som skal til for at en gruppe skal kunne kalles for barnehage.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)

En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge
forholdene til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for
hvordan de har det. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas
oppfatning av seg selv. Det er derfor viktig å understreke at barn må møtes med tillit
og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring og som grunnlag for
å utvikle tillit både til seg selv og andre. Leken står sentralt i barns trivsel og
utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling. Barnehagen må gi rom
for barns initiativ, fantasi og undring.
Som pedagogisk virksomhet skal barnehagen legge til rette for at barna blir kjent
med verden rundt seg.
Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Fellesskapet i barnehagen er
derfor viktig som læringsarena, og vennskap blir grunnleggende for et godt
fellesskap. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan danne vennskap. Det skal
ikke være rom for noen former for diskriminering eller krenkende ord og handlinger i
barnehagens virksomhet.

Av respekt for både fellesskapet og det enkelte individ må dette gjenspeiles i det
daglige arbeidet og i alle sammenhenger der barnehagen er ansvarlig.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv
som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i
hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres
vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:
Viser til Lov om barnehager § 1. Formål
Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Kompetansebygging:

Økonomi:
Med inntil 9 timer åpningstid vil det være behov for 1 ½ til 2 årsverk, avhengig av
antall barn
Lønn 1 ½ årsverk: kr 931 000
Lønn og drift renhold: kr 125 000
Driftsutgifter: kr 30 000

Inntekter:
Foreldrebetaling: kr 2405 pr måned x antall barn
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:
Familiebarnehage:
Godkjenning og drift av familiebarnehager er i dag regulert i barnehageloven § 14 og
forskrift om familiebarnehager. En familiebarnehage er en virksomhet som
fortrinnsvis foregår i bebodde hjem. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne
ubebodde lokaler som et hjem i en familiebarnehage. Familiebarnehagen skal som
hovedregel være et felleskap mellom minst to hjem eller mellom minst ett hjem og en
vanlig barnehage.
Barnehageloven § 14 fastslår at det ved godkjenning av familiebarnehager skal
foretas både en vurdering for å godkjenne familiebarnehagens organisering og en
vurdering for å godkjenne det enkelte hjem. Forskriften stiller særskilte krav til antall
barn og bemanning i familiebarnehager. De fleste av barnehagelovens bestemmelser
og forskrifter gjelder for familiebarnehager.
Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiebarnehagene.
Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og kommunalt tilskudd.
En familiebarnehage kan være kommunal eller privat eiet.
Så lenge Smålaksen barnehage er etablert i Neiden ser ikke rådmann det forsvarlig
på nåværende tidspunkt å etablere familiebarnehage med de utgifter dette vil
medføre både for privat eier og for å gi kommunalt tilskudd til drift av
familiebarnehagen.

Forslag til innstilling:

Oppstart av Smålaksen barnehage vurderes når vi ser behovet i
forbindelse med hovedopptaket 2015 / 2016, der søknadsfristen er 1. mars –
15.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

