Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2020
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes
Før saken behandles og sendes ut på høring må følgende være utredet:
Det er gjort vedtak om innføring av forsøksordning med skolemat. Det kan derfor bli
aktuelt med mat til skoler og distribuering av mat og råvarer til barnehager i kommunen i
framtida. (Viser her til sak 16/18 Etablering av nytt felleskjøkken der dette står i
saksframlegget til driftskomiteen)
Formannskapet kan ikke se at dette er utredet.
Det må derfor utredes hvordan skolene ser på saken og praktiske og økonomiske
konsekvenser utredes og skolene må være høringsinstans.
I tillegg må det utredes åpningstid på 5 dager for småkjøkken og produksjon av middag
og andre måltider i helgene fra hovedkjøkken.
Det må utredes hvordan kortreist mat kan benyttes og hvordan lokale matprodusenter
kan bidra.
Lokale matprodusenter bør være høringsinstans.
Det er en overordnet målsetning for varmmatproduksjon at det skal gå så kort tid som
mulig fra maten blir tilberedt til den står på bordet. Lokale produksjonskjøkken har de
beste forutsetningene for dette, også når det gjelder matlevering til hjemmeboende i
nærområdet.
Videre er det anbefalt i Stortingsmelding «Leve hele livet» at matproduksjon på
eldresenter og institusjoner har en positiv virkning på eldre.
Det må vises i de forskjellige alternativer hvordan tilskudd fra Husbanken på inntil 40%
eller kr. 68000,- pr. plass slår inn for de ulike alternativene.
Vil et stort felles kjøkken utløse midler fra husbanken?
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Sendes også på høring til skoler/barnehager
Avstemning:
Løvås sitt utsettelsesforslag avvist med 8 mot 1 stemme (Løvås).
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Løvås sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Før sluttbehandling i formannskap og kommunestyre sendes saken på høring til
følgende:
 Driftskomiteen, Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelser
 Ledelsen ved berørte institusjoner/ heldøgns omsorgsboliger






Samarbeidsutvalg ved berørte institusjoner/ heldøgns omsorgsboliger
Frisklivssentralen
Tillitsvalgte
Skoler og barnehager

