
 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 16.06.2020 
Tidspunkt: 16:00 – 20:10 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eldbjørg Broholm Leder AP 
Dag Willmann Nestleder H 
Bjørn Jensen Medlem AP 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Tom Skare Medlem FRP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef Oppvekst 
Trygve Dybdahl, under PS 12/20 Byggeleder 
Emil Melting, under PS 12/20 Controller 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Orienteringer 
 Aktivitetshall i Fillan v/medlem i prosjektgruppa Bror Blichfeldt og styreleder i Hitrahallen 

Edvard Ulvan 
Presentasjonene legges i dropbox 
 

 Personalfløy Fillan skole v/Trygve Dybdahl 
Presentasjonene legges i dropbox 

 
Orientering v/kommunalsjef Oppvekst Gunn A. Røstad 
Status prosjekt Barn- og familietjeneste 
Prosjektleder har gjennomført møter med alle ansatte i PPT, barneverntjenesten og ved 
helsestasjonen, hvor det ble utarbeidet en kartlegging og analyse av fordeler og ulemper ved 
en felles Barn- og familietjeneste med felles enhetsleder og samlokalisert.  



Samtidig med denne prosessen ble barneverntjenesten overført til oppvekstområdet fra 
01.01.20. Helsestasjonen blir overført til oppvekstområdet fra 01.09.20 og Merete Darell er 
konstituert som enhetsleder for helsestasjonen fra 01.09.20 og ut juni 2021.  
Familiehjelpa er et prosjekt for etablering av «lavterskeltilbud» som består av ansatte fra ulike 
tjenester for barn og unge. Familiehjelpa blir en del av helsestasjonen fra 01.09.20.  
På grunn av de organisatorisk endringene som er gjennomført og etablering av Familiehjelpa, 
er det tatt en beslutning om at vi fra høsten 2020 har fokus på etablering av en «utvidet 
helsestasjon», før vi fortsetter med prosjektet felles Barn og familietjeneste.  
Dette fordi: 

- Både PPT, barnevern og helsestasjonen inkludert Familiehjelpa er organisert under 
oppvekstområdet og vil derfor ha felles møter med kommunalsjefen. I tillegg vil lederne 
delta i Enhetsledermøte med styrerne og rektorene og dermed utgjøre en helhetlig 
satsing på oppvekstområdet.  

- Det er krevende å etablere alle tre tjenester i samme lokaler, da det ikke er store nok 
lokaler ledig pr i dag. 

- Barneverntjenesten har flyttet til Sentrumsgården, noe som gir de bedre rom til å utøve 
sin rolle. 
 

Oppfølgingsordningen i regi av Utdanningsdirektoratet 
Det vises til møtet med fylkesmannen den 03.06.20, vedrørende Oppfølgingsordningen i regi 
av Udir.  

- Kunnskapsdepartementet formidler forventninger til hvilke resultater kommuner og 
fylkeskommuner skal oppnå på sentrale områder. 

- Kommuner og fylkeskommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i 
opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning.  

- KD definerer en nedre grense for kvalitet på sentrale områder 
- Indikatorsett: indikatorer for læringsmiljø og læringsutbytte 

o Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
o Nasjonale prøver i lesing og regning – andel elever på mestringsnivå 1 på 5. og 

8.trinn. 
o Elevundersøkelsen for mobbet av andre elever, støtte fra lærer og motivasjon 

på 7. og 10.trinn. 
o De tre siste årene 

- Verktøy for å identifisere kommuner: suppleres med skjønnsmessige vurderinger 
- Kommuner over nedre grense skal få tilbud om oppfølging 

o Ulike modeller for oppfølging 
o Flere tiltak i sammenheng 
o Flere kommuner i sammenheng 

Dette må vurderes: 
1. Ønsker kommunen å ta imot støtte? 
2. Hva er kommunes behov? 
3. Hvordan finne ut det? 

Forfase skoleåret 2020-2021 
Gjennomføringsfase 2021/2022 og 2022/2023 
 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
PS 12/20, PS 7/20, PS 8/20, PS 9/20, PS 10/20, PS 11/20, PS 13/20, PS 14/20, PS 15/20 og  
PS 16/20. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 7/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.04.2020  

PS 8/20 Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommune  

PS 9/20 Årsrapport 2019 Oppvekst  

PS 10/20 Revidert Handlings- og Økonomiplan 2020-2023  

PS 11/20 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - 
revidert 2020 

 

PS 12/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole  

PS 13/20 Søknad om skoleplass ved Strand OS X 

PS 14/20 Søknad om skoleplass ved Fillan skole X 

PS 15/20 Søknad om skoleplass ved Fillan skole X 

PS 16/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16.06.2020  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 7/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.04.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
Protokollen ble vedtatt i forrige møte. 
 
 

PS 8/20 Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 

1. Utvalg for Helse og omsorg tar økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er framlagt, 
til orientering. 

2. Utvalget ser behov for at utbygging bofellesskap demente blir framskyndet til 2021. 
3. Utvalget er videre opptatt av at Hitra kommune får dekt en rimelig andel av 

kostnader, ressurskrevende brukere. 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Utvalg for Helse og omsorg tar økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er framlagt, til 

orientering. 
2. Utvalget ser behov for at utbygging bofellesskap demente blir framskyndet til 2021. 
3. Utvalget er videre opptatt av at Hitra kommune får dekt en rimelig andel av kostnader, 

ressurskrevende brukere. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
 

PS 9/20 Årsrapport 2019 Oppvekst 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 



 
Vedtak: 
Utvalg for oppvekst tar årsmeldinger barnehager og skoler og samlet årsrapport for oppvekst 
for 2019 til orientering.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Utvalg for oppvekst tar årsmeldinger barnehager og skoler og samlet årsrapport for oppvekst 
for 2019 til orientering.  

PS 10/20 Revidert Handlings- og Økonomiplan 2020-2023 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er 
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i 
dokumentet. 

2. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844 
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».  

3. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.  
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følende omforente forslag til nye pkt. 2, 3 og 4: 

2. Utvalget støtter avsetting av midler for forsert planlegging utbygging Bolig Ung. 
3. Utvalget ser behov for at utbygging av bofellesskap demente framskyndes til 2021. 
4. Hitra kommunestyre vil bidra, der det er naturlig, for å sikre aksept for at 

kommunen får dekt en noe større andel av kommunens kostnader knytta til 
ressurskrevende tjenester. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag fremmet i møtet, enstemmig 
vedtatt. 
 
Pkt. 2 og 3 i kommunedirektørens innstilling blir da pkt. 5 og 6. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er 
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i 
dokumentet. 

2. Utvalget støtter avsetting av midler for forsert planlegging utbygging Bolig Ung. 
3. Utvalget ser behov for at utbygging av bofellesskap demente framskyndes til 2021. 
4. Hitra kommunestyre vil bidra, der det er naturlig, for å sikre aksept for at kommunen 

får dekt en noe større andel av kommunens kostnader knytta til ressurskrevende 
tjenester. 



5. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844 
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».  

6. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er 
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i 
dokumentet. 

2. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844 
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».  

3. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.  

PS 11/20 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - revidert 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Kommunestyret vedtar nye vedtekter for barnehagene i Hitra kommune slik de er 
beskrevet i denne saken.  

2. Nye vedtekter gjelder fra 1. januar 2021. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar nye vedtekter for barnehagene i Hitra kommune slik de er 
beskrevet i denne saken.  

2. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021. 
 

PS 12/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Byggeleder Trygve Dybdahl og controller Emil Melting orienterte i saken. 
 
Leder Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende alternative forslag: 

1. Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter 
Mnal AS om levering av Skole-/brakkerigg til Fillan skole i forbindelse med ombygging 
av personalfløyen. Denne skal kjøpes til en totalsum på kr 7.450.000,- inkl. moms. 

 
2 Kommunedirektøren bes innarbeide konsekvensen av pkt. 1 i revideringen av Handlings- 

og Økonomiplan 2020-2023. 
 
Ved votering ble alternativt forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 



1. Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter Mnal 
AS om levering av Skole-/brakkerigg til Fillan skole i forbindelse med ombygging av 
personalfløyen. Denne skal kjøpes til en totalsum på kr 7.450.000,- inkl. moms. 

 
2. Kommunedirektøren bes innarbeide konsekvensen av pkt. 1 i revideringen av 

Handlings- og Økonomiplan 2020-2023. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og: 
1. Gjennomgås og tilrådes fra Utvalg for oppvekst. 
2. Besluttes endelig i formannskapet. 

 
Vedtak: 
Saken utsettes og: 
1. Gjennomgås og tilrådes fra Utvalg for oppvekst. 
2. Besluttes endelig i formannskapet. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
 

PS 13/20 Søknad om skoleplass ved Strand OS 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd, bokstav a, jf. 
Offentleglova § 13. 
 
Vedtak: 



Søknad om bytte av skolekrets fra Hemnskjela skole til Strand skole for Tomine Pervik Sletvold 
innvilges. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling 

Søknad om bytte av skolekrets fra Hemnskjela skole til Strand skole for Tomine Pervik Sletvold 
innvilges.  
 

PS 14/20 Søknad om skoleplass ved Fillan skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd, bokstav a, jf. 
Offentleglova § 13. 
 
Dag Willmann (H) fremmet følgende alternativt forslag. 
Søknad om bytte av skolekrets fra Barman skole til Fillan skole for Emilie M. Schanche Udseth, 
innvilges.  
 
Det ble votert slik: 
Kommunedirektørens innstilling – fikk 4 stemmer for og en stemme mot, avgitt av Dag 
Willmann (H), og ble dermed vedtatt. 
Alternativt forslag fremmet av Dag Willmann – fikk en stemme, avgitt av Dag Willmann (H), og 
falt. 
 
Vedtak: 

1. Søknad om bytte av skolekrets fra Barman skole til Fillan skole for Emilie M. Schanche 
Udseth, kan ikke innvilges.  

2. Med adresse Leikvamsveien 135, 7250 Melandsjø er Barman skole nærskolen for 
Emilie. 

 

Innstilling: 

1. Søknad om bytte av skolekrets fra Barman skole til Fillan skole for Emilie M. Schanche 
Udseth, kan ikke innvilges.  

2. Med adresse Leikvamsveien 135, 7250 Melandsjø er Barman skole nærskolen for 
Emilie. 

 

PS 15/20 Søknad om skoleplass ved Fillan skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd, bokstav a, jf. 
Offentleglova § 13. 
 
Dag Willmann (H) fremmet følgende alternativt forslag. 



Søknad om bytte av skolekrets fra Strand skole til Fillan skole for Ayla Halseth Johansen, 
innvilges.  

 
Det ble votert slik: 
Kommunedirektørens innstilling – fikk 4 stemmer for og en stemme mot, avgitt av Dag 
Willmann (H), og ble dermed vedtatt. 
Alternativt forslag fremmet av Dag Willmann – fikk en stemme, avgitt av Dag Willmann (H), og 
falt. 
 
Vedtak: 

1. Søknad om bytte av skolekrets fra Strand skole til Fillan skole for Ayla Halseth Johansen, 
kan ikke innvilges.  

2. Med adresse Lianesveien 14, 7247 Hestvika er Strand skole nærskolen for Ayla.  
 
 

Innstilling: 

 
1. Søknad om bytte av skolekrets fra Strand skole til Fillan skole for Ayla Halseth Johansen, 

kan ikke innvilges.  
2. Med adresse Lianesveien 14, 7247 Hestvika er Strand skole nærskolen for Ayla.  

 
 
 

PS 16/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16.06.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra dagens møte, den 16.06.2020, godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 


