
Styremøte nr. 7/22
tir. 18. oktober 2022, 15.00 - 18.00

SiA, møterom Alpha

Styreleder innleder møtet med aktuelle saker og orienteringer

Agenda

29/22
Protokoll fra møte nr. 6/22

Beslutning 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 6/22

 Protokoll_Styremøte nr. 6_22.pdf (3 sider)

30/22
Planer for å tilpasse SiA ny barnehagelov

Beslutning 

Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Det innføres
blant annet krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, at de
som hovedregel ikke skal drive eller eie annen virksomhet i samme rettssubjekt som
barnehagedriften, et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak og en
meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske
endringer.

Samskipnadene har hatt et berettiget håp om å få unntak fra loven. Departementet har i brev til Samskipnadsrådet nå avslått
dette. SiA må derfor tilpasse seg loven frem mot 1. januar 2023.

Administrasjonen ønsker å forankre dette arbeidet i styret.

Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige tilpasninger til ny barnehagelov. Dette inkluderer nødvendig

omorganisering av barnehagene, og opprettelse av nye datterselskaper.

 Barnehagelov, svar fra KD datert 28.09.2022 på henvendelse fra Samskipnadsrådet_.pdf (2 sider)
 Notat barnehagesak 10.10.22.pdf (2 sider)

31/22
Energipriser og tiltak i SiA

Orientering 

Energi, energipriser og SiAs tilpasning til dette er et prioritert arbeidsområde. Både rammebetingelser, støtteordninger og
energi kontrakter er i endring. Med bakgrunn i vedlagte notat vil styret orienteres i styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret er orientert om pågående energiarbeid i SiA

 Notat vedr. energiarbeid SiA.pdf (2 sider)

32/22
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Samarbeid SiA, VT

Diskusjon 

Styreleder i SiA og leder i VT ønsker en revidering av samarbeidsavtalen mellom SiA og VT. Denne har eksistert siden 2019,
og det er ønskelig med en gjennomgang av formalitetene for å kvalitetssikre samarbeidet.

Saken legges frem uten forslag til vedtak

 Signert Samarbeidsavtale SiA-VT.pdf (4 sider)
 Styresak samarbeid SiA og VT.pdf (1 sider)

33/22
Åpenhetsloven

Beslutning 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1 juli 2022. SiA må tilpasse seg denne ved å gjøre en rekke aksomhetsvurderinger på ulike
områder i virksomheten. Mye er allerede på plass og innarbeidet, men ytterligere struktur er nødvendig. Arbeidet skal også
forankres i styret.

Forslag til vedtak: Styret i SiA ber administrasjonen sørge for overholdelse av pliktene i åpenhetsloven gjennom å foreta

nødvendige kartlegginger, vurderinger og tiltak i tråd med lovens krav. Styret ber også administrasjonen utarbeide offentlig
redegjørelse i årsrapportene og å lage system for å håndtere informasjonsplikten.

 Åpenhetsloven - forslag til styret.pdf (3 sider)

34/22
Økonomisk status

Orientering 

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. august til orientering.

 Resultat aug 2022.pdf (21 sider)

35/22
Eventuelt
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