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MØTE P ROTOKOLL

Utval Klagenemnda
Møtest a d: Rådhuset
Møtedato: 03.08.2017

Start kl.: 08.30
Slutt kl.: 10.00

Til stades på møtet
Medl.: Ivar Kvalen, Geir Arve Sandvik, Elin Hauge.
Forfall: Arne Johannessen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge og Geir

Paulsen.
Varamedl.: Morten Johan Vigdal, Jon Ove Lomheim, Kjersti Eikum Tang.
Frå adm. (evt.
andre):

Rådmann Jarle Skartun møtte som sekretær. Leiar oppvekst
Knut Åge Teigen.

Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste.

SAKLISTE

Saksnr . Tittel
1 / 17 16 / 843

Klage på vedtak om tildeling av barnehageplass

Underskrifter:
Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på
møtet.

Møteprotokoll er sendt til:
Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet, bibliotek et i kommunen,
lokalavis a , NRK - Førde og Luster radio.



1 / 17
Klage på vedtak om tildeling av barnehageplass

Handsaming:
Søkjar/klagar er Gry Andreassen og Bjørn Ove Nytun Leirdal, Jostedalsvegen 1675,
6871 Jostedal. Barn: Erle.

Dokument i saka:

1. Epostkorrespondanse 12. 02.16 mellom søkjar og sakshandsamar.
Om bhg vedtekter og søknad.

2. Epost frå søkjar den 13.02.16 med grunngjeving kvifor dei har Gaupne bhg som
fyrsteval.

3. Tilbodsbrev Jostedal bhg ( ligg ikkje vedlagt)
4. Epost frå søkjar den 18.03.16, b er om grunngjeving.
5. Klage dat. 23.03.16 frå søkjar på tildeling av bhg. plass.
6. Svar dat. 01.04.16 frå kommunen på klage, og vedtak i d.sak 93/16 om

mellombels plass i Gaupne bhg frå 15.08.16 - 14.08.17 med atterhald. Frå
15.08.17 får Erle plass i Jostedal ba rnehage.

7. Tilbodsbrev frå kommunen via bhg. systemet dat. 01.04.16 om plass i Gaupne
bhg til skulestart eller til plassen vert sagt opp.

8. Brev dat. 5.5.17 frå søkjar. Dei forheld seg til tilbodsbrev om plass i Gaupne bhg
til skulestart.

9. Førebels svar dat. 16 .05 frå kommunen på brev frå søkjar 5.5.17.
10. Svar dat. 24.05.17 frå kommunen med konklusjon av delegert vedtak 93/16

sendt søkjar 1.4.16 står ved lag, der Erle er tildelt plass i Jostedal barnehage frå
15.08.17.

11. Brev dat. 31.05.17 frå søkjar. Utfyllande sva r og oppretthalding av klage.
Vedlagt utskrift frå barnehagesystemet.

12. Epostdialog 15.06.17 mellom søkjar og rådmannen om saksgangen.
13. Brev dat. 16.06.17 frå kommunen med delegert vedtak 273/17 der rådmannen

opprettheld vedtak i d.sak 93/16 om plass til Erl e i Jostedal bhg frå 15.08.17.
14. Lagt fram i møtet: Epost av 2.8.17: Status hovudopptak 2017/18

Nemnda handsama saka i ope møte.
Elin Hauge tok opp spørsmål om habilitet, grunna arbeidsrelasjonen sin til Gaupne
barnehage. Nemnda hadde ikkje merknader til at Elin deltok i handsaminga.
På bakgrunn av e - post frå Jon Ove Lomheim om status i opptak og plassar vart det
omdelt notat med informasjon om dette. (e - post av 02.08.17 - vert lagt på saka.)

Nemnda drøfta saka.
Rådmann svara på spørsmål.

Det vart sett fra m slikt framlegg til vedtak i møtet:

Klagenemnda har ikkje avgjerande merknader til rådmann si handsaming og vedtak i
saka, d - sak 273/17.
Vedtaket vert oppretthalde, men rådmann har fullmakt til å tilby søkar mellombels plass
ved Gaupne barnehage ev Indr e Hafslo barnehage for kommande barnehageår etter
ledig plass pr 01.08.(plasstorleik.)

Samrøystes.



VEDTAK:

Klagenemnda har ikkje avgjerande merknader til rådmann si handsaming og vedtak i
saka, d - sak 273/17.
Vedtaket vert oppretthalde, men rådmann h ar fullmakt til å tilby søkar mellombels plass
ved Gaupne barnehage ev Indre Hafslo barnehage for kommande barnehageår innan
ledig plass pr 01.08.(plasstorleik)
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