Fagarbeidernes rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 24.10.2018 sak 253/18 og fattet følgende
vedtak:
Bystyret tar sak om «Fagarbeidernes rolle i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett» til
orientering.
Merknad
Fagutdanning gir både individuell faglig trygghet og større tilknytning til arbeidsplassen, og er
viktig som verktøy for økt kvalitet i kommunens tjenester.
Bergen bystyres behandling:
Pål Hafstad Thorsen (A) var som byråd involvert i saken. Bystyret vedtok følgende i sak
238/15:
«1. Bystyrerepresentanter som tidligere har behandlet en sak som byråd er habile til å delta i
bystyrets behandling av denne, såfremt det ikke foreligger andre særlige forhold etter
forvaltningslovens § 6 annet ledd.
2. I saker som gjelder tilsyn og kontroll av virksomhet som tidligere byråder har hatt ansvar
for, må spørsmål om habilitet vurderes særskilt.»
Saken gjelder ikke tilsyn og kontroll. Bystyret er ikke kjent med at det foreligger særegne
forhold som er egnet til å svekke tilliten til Thorsen sin upartiskhet i saken og kjente ham
habil til å delta i behandlingen av saken.
Følgende representanter tok ordet:
Nils Gunnar Knudsen (A), Jana Midelfart Hoff (H), Hilde Maria Boberg Andresen (SV) og
Sofie Marhaug (R).
Merknader fremsatt i bystyret:
Jana Midelfart Hoff (H) fremsatte på vegne av H følgende merknad:
«Fagutdanning gir både individuell faglig trygghet og større tilknytning til arbeidsplassen, og
er viktig som verktøy for økt kvalitet i kommunens tjenester.»
Hilde Maria Boberg Andresen (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad:
«Bystyret vil påpeke at en negativ konsekvens av den lave andelen kommunale barnehager i
Bergen er at kun et mindretall av byens barnehager inkluderes i en plan som denne».
Sofie Marhaug (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad:
«Bystyret mener at dersom kommunen skal ha som mål å rekruttere flere fagarbeidere
innenfor barnehage, skole og idrett må det settes av tilstrekkelige midler til at disse sikres
gode pensjonsvilkår, samt gode arbeids- og lønnsforhold.»
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Merknad fra H, fremsatt av Jana Midelfart Hoff (H), ble vedtatt enstemmig.

Merknad fra SV, fremsatt av Hilde Maria Boberg Andresen (SV), fikk 11 stemmer
(SV+MDG+R), og var dermed falt.
Merknad fra R, fremsatt av Sofie Marhaug (R), fikk 2 stemmer (R), og var dermed falt.
Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 02.10.2018 sak 48/18 og
avga følgende innstilling:
Med unntak av merknad er komiteens innstilling og bystyrets vedtak likelydende.
Byrådet behandlet saken i møtet 20.09.2018 sak 249/18
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
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