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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eldbjørg Broholm LEDER AP 
Bjørn Jensen MEDL AP 
Tom Skare MEDL FRP 
Johannes Ludvik Håvik MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Dag Willmann NESTL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Geir Samdahl Dag Willmann FRP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef for oppvekst 
Trygve Dybdahl Lokal prosjektleder 
Bjarne Nygård Bjarne Nygård 

 
 
Innkalling var utsendt  08.09.2020 Det fremkom ingen merknader. 
 
Protokoll fra møte den 15.09.2020 ble godkjent som framlagt. 
 
Bjørn Jensen forlot møtet 18:30 og ble således ikke delaktig i avstemming av PS 23/20 og PS 24/20. 
 
 
Utvalget vedtar en ekskursjon til Ørlandet for å besøke den nye skolen deres. 
  



Interpellasjon: 
Representant Bjørn Jensen hadde tre spørsmål å stille i utvalget for oppvekst: 
 

1. Vedtekter for barnehagene i Hitra – har vi ferdigbehandlet disse politisk? Har snakket med enhetsledere 
ved barnehager angående svar på søknad om barnehageplass som sier at det avventes nye reviderte 
vedtekter for barnehagene før de ønsker å si noe om dette.  

Svar: 

Kommunalsjef Gunn A. Røstad svarer at de gjeldende vedtektene er gjeldende frem til nye vedtekter trer 
i kraft. Nye vedtekter er ikke enda vedtatt. 

 

2. Utredning av ny barnehage/barnehage med skoletrinn/ ny skole i Fillan – her vedtok vi ved et tidligere 
møte at etter at arbeidet med friluftsbarnehage var fullendt, og det er det vel nå, så skulle man starte 
utredning av en mer permanent løsning/ strategi for det økende behovet for barnehageplasser. I denne 
sammenheng kan det jo også utkrystallisere seg løsninger for plassbehovet ved skolen i Fillan.  

Svar: 

Frilluftsbarnehagen er ikke midlertidig. Den tar kun inn større barnehagebarn, men den er en permanent 
avdeling av Fillan barnehage. Det er ledige barnehageplasser for småbarn i kommunen, men det er 
enkelte av kommunens barnehager som har ventelister for innrullering.. 

 

3. Ungdomskontakt – behov? I Frøya kommune har man en egen stilling som ungdomskontakt etter 
vedlagte stillingsbeskrivelse. Jeg har selv hatt en del kontakt med ungdomskontakten i Frøya, og denne er 
til stor hjelp i oppfølgingen av elever ut over det som foregår i skolemiljøet. Spesielt er dette fordelaktig 
opp mot hybelboere. Disse er det ikke så mange av på Hitra, men ser man derimot i retning av rusmiljøet 
så vet vi jo at dette er etablert i begge kommuner. Har drøftet behovet med ungdomskontakten i Frøya, 
og hun anser det som fordelaktig om også Hitra hadde hatt en slik, spesielt opp mot festarrangementer 
og opp mot rusmiljøene.  

Svar: 

Hitra kommune har tilsvarende ordninger. SLT-koordinator, ungdomslos og oppfølginstjenesten jobber 
opp mot ungdom. Kommunalsjefen ønsker å gå igjennom nøyere de ressursene som er aktive innenfor 
dette feltet og komme tilbake til spørsmålet i neste møte.  

Utvalgsleder Eldbjørg Broholm tar opp at utvalg for oppvekst har tidligere hatt fellesmøte med 
utvalg for helse og omsorg om problemstillinger som rus. Dette faller innenfor begge utvalgenes felt, og 
utvalget uttrykker et ønske om å holde et fellesmøte igjen. 

 
  



Orienteringer 
 Framdriftsplan arbeidsplasser lærere ved Fillan skole v/ Prosjektleder Trygve Dybdahl 

Dybdahl presenterte fremdrift for nye arbeidslokaler for lærere ved Fillan skolen. Det 

blir ingen utvidelse av grunnflaten, kun et tilbygg i annen etasje. I byggeperioden settes 

det opp en skolerigg som har stått på Dragvoll. Riggen inneholder arbeidsplasser, 

spiserom, garderober og potensielt møterom. Rektor kommer til å ta den endelige 

beslutningen angående rommenes bruk. Planen er at riggen skal være oppe tidsnok til 

at den kan flyttes inn i før jul. 

 Flere av utvalgets medlemmer spør om hvordan byggeprosessen vil påvirke 

skolehverdagen for elever og lærere. Dybdahl svarer at det vil hovedsakelig påvirke de 

ansatte, og at med tett oppfølging mellom brukerne av skolen og entreprenør kan også 

dette gå godt. 

 

 Havbruksfond – midler til utflukter/turer – status forbruk pr 31.07.2020 v/ 

Kommunalsjef for oppvekst Gunn A. Røstad 

Røstad orienterer om de 400.000,- kronene som er avsatt til å brukes av Hitras skoler 

og barnehager. 300.000,- er satt av til skyssplanen «ta hele øya i bruk», og de 

resterende 100.000,- er til fritt bruk i barnehage og skole. Av disse midlene er hittil 

134.500,- kr brukt. Pengene er brukt til diverse turer og aktiviteter, men når samfunnet 

stengte for korona ble det brukt lite penger på innleie av buss. 

 Utvalgets medlemmer ønsker at midlene blir brukt, og foreslår i hvert fall for 

resten av 2020 så kan midlene også brukes til varige trivselstiltak. De konstaterer at de 

fremdeles ønsker at midlene brukes i tråd med ideen om at disse pengene skal gå til 

aktiviteter utenom den tradisjonelle skolehverdagen. De ønsker at de varige 

trivselstiltakene som kan motta midler fra fondet bidrar til dette. 

 

 Kommunebarometeret 2020 v/ Kommunalsjef for oppvekst Gunn A. Røstad 

Røstad presenterte tall fra kommunebarometeret om temaer angående oppvekst. Hitra 

kommune har en behandlingstid for saker innenfor barnevernet som er 

sammenlignbare med landets beste kommuner. Alle de kommunale barnehagene 

oppfyller pedagognormen. 50,5% av de ansatte i Hitras barnehager har pedagogisk 

utdanning, og herreandelen blant ansatte er på 10,2%, som er bedre enn 



landsgjennomsnittet på 8,64%. kommunen har også sett en økning av andelen barn 

med minoritetsbakgrunn som går i barnehage. 

 På andre parametere går det ikke så godt. Hitra bruker ca. 10.000,- per barn på 

forebyggende arbeid, mens landsgjennomsnittet er over 13.000,-. Det er en mindre 

andel barn i Hitra kommune som sier at de trives godt på skolen enn 

landsgjennomsnittet. Og ifølge de siste nasjonale prøvene skårer femteklassinger fra 

Hitra lavere på lesemestring enn snittet. Utvalgets medlemmer ønsker at Hitra 

kommune skal gjøre det langt bedre på oppvekst-feltet. 

 

 Skoletilhørighet og nærskoleprinsippet v/ Kommunalsjef for oppvekst Gunn A. Røstad 

Det vil komme en sak før jul som er «lokal forskrift om skolekretsgrenses og behandling 

av saker om skoletilhørighet» der rutiner og vedtak om skolebytte blir tydeliggjort. 

Planen er at den endelige behandlingen kommer før jul. 

 

 Ansettelser i skolesektoren – faglærte/ufaglærte – satus for 2021 v/ Kommunalsjef for 

oppvekst Gunn A. Røstad 

 Møtet ble lukket for denne saken i henhold til kommuneloven §11-5. 
 

 Delegeringsreglementet v/ Kommunalsjef for oppvekst Gunn A. Røstad 

Kommunalsjef Røstad ga en presentasjon av utkastet til nytt delegeringsreglement.  
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Saker til behandling 

PS 17/20 Framdriftsplan arbeidsplasser lærere ved Fillan skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Utvalget fremmer forslaget: 
 «Informasjonen om prosjekt lærerarbeidsplasser ved Fillan skole tas til orientering og utvalget holdes 
løpende oppdatert på framdrift». 
 
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Informasjonen om prosjekt lærerarbeidsplasser ved Fillan skole tas til orientering og utvalget holdes løpende 
oppdatert på framdrift. 
 
 

Innstilling: 

Informasjon om prosjekt lærerarbeidsplasser ved Fillan skole tas til orientering.  

PS 18/20 Vertskommuneavtale for PP-tjenesten på Frøya og Hitra 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Utvalget ber om at saksfremlegget endres så det står «… begge kommunene …» istedenfor «… alle tre 
kommunene …». 
 
Med ovennevnte endring vedtas innstillingen enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Vertskommuneavtalen for PP-tjenesten for Frøya kommune og Hitra kommune vedtas som framlagt. 
 
 

Innstilling: 

Vertskommuneavtalen for PP-tjenesten for Frøya kommune og Hitra kommune vedtas som framlagt. 
 

PS 19/20 Godkjenning av friluftsavdeling ved Fillan barnehage 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre godkjenner Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage etter bestemmelsene i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
 
 
 



Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage etter bestemmelsene i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
 

PS 20/20 Havbruksfond - midler til utflukter/turer - status forbruk pr 31.07.20 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Utvalget fremmet følgende forslag: 

 Saken tas til orientering. 
 Utvalget utvider bruken av årets fondsmidler til også å gjelde tiltak som kan gi varige 

alternativer til den tradisjonelle skolehverdagen. 
 
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

 Saken tas til orientering. 
 Utvalget utvider bruken av årets fondsmidler til også å gjelde tiltak som kan gi varige 

alternativer til den tradisjonelle skolehverdagen. 
 
 
 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

PS 21/20 Kommunebarometeret 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 

Innstilling: 

Saken tas til orientering 

PS 22/20 Skoletilhørighet og nærskoleprinsippet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 



 
 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

PS 23/20 Ansettelser i skolesektoren - faglærte/ufaglærte - status for 2021 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Tom Skare bes om at møtet lukkes grunnet identifiserbar informasjon. 

Utvalget vedtar enstemmig å lukke møtet. 
 
Møtet lukkes i henhold til kommuneloven §11-5. 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

PS 24/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.09.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Saksprotokoll fra møte i utvalg for oppvekst 15.09.2020 godkjennes enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Protokollen godkjennes. 
 
 


