
 

Handsaming i Formannskap - 25.11.2021  
Forslag frå Aasan på vegne av SP og MDG: 
Fylgjande tillegg til rådmannens tilråding:  

1) Flatdal oppvekstsenter - barnehagetilbod 
Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at alle born som soknar til Flatdal oppvekstsenter 
skulekrins skal få tilbod om barnehageplass i Flatdal barnehage frå hausten 2022. Det skal leggast 
til rette for tilgang på tilstrekkeleg areal, om naudsynt gjennom utegrupper t.d. for dei eldste borna 
eller ved å leige tilleggslokale.  

2) Tilrettelagte uteområde for småbarnsgruppene i barnehagane  
I 2022 skal det prioriterast å leggje til rette for at dei minste borna i Flatdal barnehage har tilgang 
på eit eige skjerma uteområde, slik at uteområdet ikkje er til hinder for at også dei minste borna 
kan verte tilbydd barnehageplass i Flatdal.   

Behov ved dei andre barnehagane må vente om det ikkje er kapasitet/disponible midlar til å 
tilrettelegge fleire uteområde i 2022. 

3) Sommarskulen i Seljord 
Seljord kommunestyre ynskjer å gjere Sommarskulen i Seljord til ei permanent ordning, og ber 
rådmannen arbeide fram eit forslag til gjennomføring av dette for 2022 og i åra frametter.  

Seljord kommunestyre løyver 150 000 kroner årleg til gjennomføring av Sommarskulen i Seljord 
2022-2025. I tillegg vert det løyvd 200 000 kroner til Sommarjobb for ungdom (inkludert drift av 
Sommarskulen).  

Seljord kommunestyre ber rådmannen nytte relevante søknadsordningar til å søkje ekstra, og om 
mogleg fullfinansiering, av Sommarskulen.  

4) Utandørs svømmeundervisning 
Seljord kommunestyre viser til tidlegare kommunestyrevedtak i sak 113/19. Seljord kommunestyre 
ber rådmannen legge fram ei sak om korleis utandørs symjeopplæring kan innførast i Seljord 
kommune som fast ordning frå skuleåret 2022-2023, for både Flatdal oppvekstsenter og Seljord 
barne- og ungdomsskule. 

5) Velferdsutvalet 
Velferdsutvalet vert lagt ned for resten av kommunestyreperioden 2019-2023. Utvalsstruktur for 
neste kommunestyreperiode (2023-2027) blir teke stilling til på eit seinare tidspunkt. 
 

6) Busetting av flyktningar 
Om Seljord kommune tek i mot meir enn 10 flyktningar frå 2022 skal dei ekstra inntektene dette 
gjev i 2022 prioriterast til å styrke integreringsarbeidet i barnehage, skule og SFO.  

7) Produksjonskjøkkenet og matfagleg kompetanse i Seljord kommune 
Rådmannen vert beden om å gjennomgå organiseringa av produksjonskjøkkenet og øvrige 
stillingar i kommunen knytt til mattilbereding o.l., og leggje til rette for ei meir heilskapleg utnytting 
av kompetansen og ressursane i organisasjonen. Ein ber særskilt om at det vert sett på 
mogelegheita for å nytte noko av dei matfaglege ressursane kommunen har i eigen organisasjon 
inn i barnehagane. 
 



 
 
 
 
Forslag frå Edvart Mæland (H) på vegne av H, AP og FRP: 
Rådmannen sitt framlegg til budsjett vert lagt ut på høyring. 

 

Opposisjonen har som intensjon og fremme eit endeleg budsjett i kommunestyret 16. desember 
utan eigedomsskatt. 

 
 
 
 
 
 



Avrøysting: 
Talforslaget frå Sondre Aasan (SP) inklusiv tekstpunkt 3 og 5 vart satt opp mot rådmannen si 
tilråding, og vart vedteke med 4  (SP, MDG) mot 3 (H, AP, FRP) stemmer.  
 
Forslaget frå Edvard Mæland (H) fall med 3 (H, FRP, AP) mot 4 (SP, MDG) stemmer..  
 
Tekstforslag nr 1 frå Sondre Aasan (SP) vart vedteke med 4 (SP, MDG)  mot 3 (H, FRP, AP) 
stemmer. 
 
Tekstforslag nr 2 frå Sondre Aasan (SP) vart vedteke med 4 (SP, MDG)  mot 3 (H, FRP, AP) 
stemmer. 
 
Tekstforslag nr 4 frå Sondre Aasan (SP) fall med 3 (Dahl Eide SP, Aasan SP, Fjågesund MDG) 
mot 4 (Byggstøyl Dyrland SP, H, AP, FRP) stemmer..    
 
Tekstforslag nr 6 frå Aasan (SP) vart vedteke med 4 (SP, MDG)  mot 3 (H, FRP, AP) stemmer. 
 
Tekstforslag nr 7 frå Aasan (SP) vart vedteke med 4 (SP, MDG)  mot 3 (H, FRP, AP) stemmer. 
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Endringar i talbudsjettet:  
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