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020/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra SAMs møte 15.05.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

SAM - 020/19 - 05.06.2019:
Vedtak:
Protokoll fra SAMs møte 15.05.2019 godkjennes slik den foreligger.

021/19 : Økonomimelding I 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering.
Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019,
kapittel 3.
Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre arbeidet
med neste års handlingsprogram.
2. Låneopptak
I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende
beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til
investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål
II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til
bankens amorteringsplaner.
III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600
millioner kroner i 2019.
IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500
millioner kroner.
V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av
myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag innenfor SAMs ansvarsområde ble enstemmig vedtatt.
SAM - 021/19 - 05.06.2019:
Innstilling:
Rådmannens forslag innenfor SAMs ansvarsområde ble enstemmig vedtatt.

022/19 : Nytt ledelsesutviklingsprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken om nytt ledelsesutviklingsprogram tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmanens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 022/19 - 05.06.2019:
Vedtak:
Saken om nytt ledelsesutviklingsprogram tas til orientering.

023/19 : Språkkompetanse til ansatte i barnehager
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om antall minoritetsspråklige ansatte i barnehagene
til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Susanne Kristiansen Nielsen (H ,
Saken sendes tilbake til rådmannen. I ny sak skal det søkes innhentet informasjon fra
samtlige kommunale barnehager, og om mulig private barnehager. Rådmannen skal
vurdere hvorvidt det bør innføres en språknorm i barnehagen, og hvordan det er
hensiktsmessig at en slik språknorm innføres.
Votering:
Kristiansen Nielsens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 023/19 - 05.06.2019:
Vedtak:
Saken sendes tilbake til rådmannen. I ny sak skal det søkes innhentet informasjon fra
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samtlige kommunale barnehager, og om mulig private barnehager. Rådmannen skal
vurdere hvorvidt det bør innføres en språknorm i barnehagen, og hvordan det er
hensiktsmessig at en slik språknorm innføres.

024/19 : Status sykefravær og forsterket innsats
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 024/19 - 05.06.2019:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

025/19 : Fagopplæring - status for kommunens arbeid
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn M. Johnsen (LOK),
Utvalg for samarbeid ber om en sak om videreutdanning for fagarbeidere gjennom
Fagskolen.
Votering:
Johnsen forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 025/19 - 05.06.2019
Vedtak:
1. Utvalg for samarbeid ber om en sak om videreutdanning for fagarbeidere gjennom
Fagskolen.
2. Forøvrig tas saken til orientering.
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026/19 : Kunnskapssenteret i Sandvika våren 2019 - status
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken om status Kunnskapssenteret i Sandvika våren 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 026/19 - 05.06.2019:
Innstilling:
Saken om status Kunnskapssenteret i Sandvika våren 2019 tas til orientering.

027/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Møtereferat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 11.04.2019
2.
Sammen om velferd - statusrapport nr. 2 fra prosjektet
Behandlingen i møtet:
Votering:
Referatsaker tas til orientering.

SAM - 027/19 - 05.06.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

EVENTUELT
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