
 

 

Hitra kommune 

 

 

 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 20.10.2020 
Tidspunkt: 16:00 – 19:50 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eldbjørg Broholm Leder AP 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Tom Skare Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Jensen MEDL AP 
Dag Willmann MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Bjørg Randi Brasøy Bjørn Jensen SV 
Ingen Dag Willmann  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef Oppvekst 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 

 
 
 
  



Innkalling var utsendt  13.10.2020 Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Sak PS 25/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.09.2020 strykes idet møteprotokoll fra 
forrige møte ble godkjent i møtet.  
Det blir også lagt til en sak PS 29/20 Godkjenning av møteprotokoll fra inneværende møte 
20.10.2020. Utvalget har vedtatt at møteprotokollene fra sitt utvalg skal godkjennes i 
inneværende møte. 
 
 
Møtet startet med befaring av friluftbarnehagen og Fillan skole. Behandling av sakslisten 
begynte klokken 18.00. 
 
 
Det blir fellesmøte med utvalg for helse og omsorg den 18. november klokken 13:30 og 
ekstraordinært møte for utvalg for oppvekst klokken 16:00. 
 
 
 
Erfaringer fra ekskursjon til Ørlandet 
Utvalget var en runde på barne- og ungdomskoler på Ørlandet 13.oktober.  Erfaringer derfra 
samt befaringen på Fillan skole var noe av utgangspunktet for videre arbeid med 
skolebruksplana.  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 25/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.09.2020  

PS 26/20 Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO - høring  

PS 27/20 Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av 
saker om skoletilhørighet - høring 

 

PS 28/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune  
 
 
 
  



Saker til behandling 

PS 25/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.09.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Utvalget godkjente møteprotokoll fra forrige møte, i møtet 15.09.2020, i sak PS 24/20. 
 
Vedtak: 
 
Sak PS 25/20 strykes fra listen. Og det opprettes sak PS 29/20 som omhandler godkjenning 
av det inneværende møtet. 
 
  



PS 26/20 Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO - høring 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Utvalg oppvekst i Hitra kommune legger vedlagte forslag til vedtekter for SFO ut på 
høring i perioden 22.10.20 til 20.11.20. 

2. Utvalg oppvekst ber om at samarbeidsutvalgene ved barnehagene og skolene 
behandler forslag til vedtekter for SFO. 

 
 

Innstilling: 

1. Utvalg oppvekst i Hitra kommune legger vedlagte forslag til vedtekter for SFO ut på 
høring i perioden 22.10.20 til 20.11.20. 

2. Utvalg oppvekst ber om at samarbeidsutvalgene ved barnehagene og skolene 
behandler forslag til vedtekter for SFO. 

 
 
  



PS 27/20 Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet - 
høring 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Utvalg oppvekst i Hitra kommune legger vedlagte forslag til lokal forskrift om 
skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet ut på offentlig høring i 
perioden 22.10.20 til 20.11.20. 

2. Utvalg oppvekst ber om at samarbeidsutvalgene ved barnehagene og skolene 
behandler forskriften. 

 
 

Innstilling: 

1. Utvalg oppvekst i Hitra kommune legger vedlagte forslag til lokal forskrift om 
skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet ut på offentlig høring i 
perioden 22.10.20 til 20.11.20. 

2. Utvalg oppvekst ber om at samarbeidsutvalgene ved barnehagene og skolene 
behandler forskriften. 

 
 
  



PS 28/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende alternativ til innstillingen. 

Utvalg oppvekst tar økonomirapport 2. tertial 2020, rammeområde 2 til etterretning. 
Og utvalget tar innstillingens punkt 1 og 2 til orientering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Utvalg oppvekst tar økonomirapport 2. tertial 2020, rammeområde 2 til etterretning. Og 
utvalget tar innstillingens punkt 1 og 2 til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til å 

finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende 
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019. 

 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til å 

finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende 
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019. 

 
  



PS 29/20 Godkjenning av møteprotokoll fra inneværende møte 20.10.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Utvalget vedtar enstemmig å godkjenne møteprotokoll fra dagens møte. 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst 20.10.2020 godkjennes. 
 


