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Klage - Hovedopptak barnehage 2016
Henvisning til lovverk:

Barnehageloven med forskrifter
Vedtekter for barnehagene i Lyngen kommune
Saksprotokoll i Lyngen klagenemnd - 31.05.2016
Behandling:

Klagenemda tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.
Vedtak:

Klagennemda opprettholder opptaksnemda sitt vedtak i møte 04.05.16.
Opptaksnemda kan ikke se at det fremkommer opplysninger som medfører andre vurderinger og
prioriteringer enn de som ble foretatt på opptaksmøtet.
Klagene avvises.

Rådmannens innstilling

Klagennemda opprettholder opptaksnemda sitt vedtak i møte 04.05.16.
Opptaksnemda kan ikke se at det fremkommer opplysninger som medfører andre vurderinger og
prioriteringer enn de som ble foretatt på opptaksmøtet.
Klagene avvises.
Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Søknadsfrist for hovedopptaket til barnehagene var 1. mars 2016. Opptaksnemda foretok i møte
15.03.16 samordna opptak til de kommunale barnehagene i Lyngen.
De per opptaksdato gjeldene vedtektene for kommunale barnehager pkt. 5 regulerer opptaket og
det siteres:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august, jfr barnehageloven § 12a.
Det kan søkes på 50 % til 100 % plass.
VED OPPTAK FORETAS SLIK VEKTLEGGING, I PRIORITERT
REKKEFØLGE:

1) Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas
en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
(jfr. barnehagelovens § 13 – Prioritet ved opptak)
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde
ledd, har rett til prioritet ved opptak. (jfr. barnehagelovens § 13 – Prioritet ved opptak)
2) Barn med sakkyndig vurdering fra faginstans som PPT, BUP, andre spesialistinanser
3) Minoritetsspråklige barn.
Minoritetsspråklige barn defineres her som barn med en annen språk- og kulturbakgrunn enn
norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål.
4) Barn med anbefaling fra barnevern, helsesøster, lege
5) Øvrige barn
I denne store gruppen av barn som ikke har et særskilt grunnlag for prioritet legger vi følgende
forhold til grunn: ekstraordinære belastninger i hjemmet, enslige forsørgere, søsken i
barnehagen, alder på barnet, bosted/tilhørighet til barnehagens nærområde,
alderssammensetning i barnegruppa, kjønnssammensetning i barnegruppa.
Det skal foretas en helhetlig vurdering av opptak av barn til den enkelte barnehage med sikte på
å sikre en sammensetning av barnegruppa som fremmer det pedagogiske arbeidet.
Dersom det i tidsrommet mellom søknad og opptak skjer endringer i familiens situasjon som
kan ha innvirkning på tildeling av barnehageplass plikter søker å gi melding om dette til
oppvekstkontoret
OPPTAKSALDER:
Knøttelia barnehage : 0-6 år
Lyngdalen oppvekssenter-barnehage : 0-6 år
Kavringen barnehage : 0-6 år
Lenangen barnehage : 0-6 år
Barnets alder pr. 31. desember i barnehageåret er avgjørende ved opptak.
Barn som allerede har barnehageplass, behøver ikke søke på nytt.
Det kan ved ledighet kjøpes enkeltdager for barn som allerede har plass i barnehagen.
Opptaksnemda har prioritert søknadene i tråd med vedtatte vedtekter.
Det ble gitt skriftlig melding om vedtak på barnehageplass og det ble gitt ukers klagefrist.
Alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass er gitt tilbud om plass, men dessverre kunne
ikke alle få primærvalget sitt oppfylt.
Det er innkommet to klager:

1 Klage fra Elisabeth Sørensen.
-Begrunnes med at hun allerede har ett barn i Knøttelia barnehage.
2 Klage fra David Skirnisson.
-Begrunnes med at de allerede har ett barn i Knøttelia barnehage.
1. Emily Johansen, f.15.12.15, har fått tilbud om 50% plass ved Kavringen barnehage og står
som nr. 5 på venteliste i Knøttelia barnehage.

Hun har ikke blitt prioritert til plass ved Knøttelia barnehage da hun ifølge barnehagelovens §
12a ikke har rett til barnehageplass.
Barnehageloven § 12a.Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter.
2. Tuva Davidsdottir, f.31.07.13, har fått 60% plass ved Kavringen barnehage og står som
nummer 2 på venteliste ved Knøttelia barnehage.
Klagen er innkommet for sent og avvises av opptaksnemda.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Lyngen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Miljøkonsekvenser
Ingen.

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Når en hadde tatt hensyn til de prioriterte opptakskriteriene, var det svært få plasser igjen
ved Knøttelia barnehage.
Knøttelia barnehage har nok en gang lang venteliste og dessverre er det mange som ikke
har fått førstevalget sitt oppfylt. Imidlertid er ikke dette en ukjent situasjon i vår kommune.
For å få barnehageplass har en måttet tatt imot andre valg for så å få innvilget overflytting
ved en senere anledning. Derfor er overflytting blitt et eget punkt i opptakskriteriene.
Rådmannen vil avslutningsvis minne om at for at en klage skal imøtekommes, må det
fremkomme nye og viktige opplysninger i saken. En kan ikke se at det er fremkommet
opplysninger som medfører andre vurderinger og prioriteringer enn de som er foretatt på
opptaksmøtet.
Rådmannen foreslår at klagene avvises og at klageplassene tildeles ihht. opptaksnemdas
prioriteringer.
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Klage på vedtak i Næringsfondet
Vedlegg
1 Klage vedr vedtak sak 30/15 - Søknad næringsfondet
2 Særutskrift Stenhaug Maskin & Transport AS - søknad næringsfondet
Saksprotokoll i Lyngen klagenemnd - 31.05.2016
Behandling:

VEDTAK:
Klagenemda vedtar rådmannens innstilling til vedtak. Enst.
Vedtak:

Klage fra Stenhaug Maskin Transport ENK tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016
Behandling:

VEDTAK:
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

Møtedato
11.04.2016
31.05.2016

Vedtak:

Klage fra Stenhaug Maskin Transport ENK tas ikke til følge.

Rådmannens innstilling

Klage fra Stenhaug Maskin Transport ENK tas ikke til følge.
Saksopplysninger:
Stenhaug Maskin Transport ENK har klaget på størrelse av tildelt sum fra Lyngen kommunes
næringsfond.
Næringsutvalget vurderte søknaden i den delen som omfattet anskaffelse av utstyr i strid med
kommunale og regionale vedtekter som konkurransevridende.
Tildeling er gjort på den delen av søknaden som omfatter markedsføring, i forhold til at dette er
et nystartet foretak og med behov for markedstiltak,
Hovedkonklusjon:
Det er rådmannens innstilling at klagen ikke tas til følge.

