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Orienteringer:
Orientering om barneverntjenesten v/Mari Wedø Jektvik, enhetsleder barneverntjenesten
Jektvik orienterte utvalget om barneverntjenesten på Hitra. Barneverntjenesten har i januar og
februar i år mottatt en større mengde bekymringsmeldinger enn samme måneder 2020.
Familieteamet har minsket belastningen ved at de har løst en del saker på lavterskel nivå.
Utvalget ble og orientert om oppvekstreformen (tidligere barnevernreformen), trer i
kraft 01.01.2022. Det tas opp følgende konkrete endringer i oppvekstreformen:
1. Kommunene får økt finansieringsansvar for barneverntiltak.
2. Kommunene får økt ansvar for fosterhjem.
3. Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven.
4. Krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret.
Dette betyr blant annet at kommunene vil overta ansvaret for en del oppgaver som tidligere
har vært hos statlige instanser.
Orientering om mulighetsstudie v/ Kolbjørn Ulvan, kommunalsjef eiendom og drift
Ulvan orienterte utvalget om Fillan skole. I prosjekt om oppussing av personalfløyen er det en
del betenkeligheter rundt løsningen som er valgt.
Utvalg oppvekst drøftet det som ble fremlagt av Kommunalsjef Eiendom og Drift i møtet.
Utvalget var tydelig på at utsettelse av utbygging av lærerarbeidsplasser ved skolen jfr. pålegg
fra Arbeidstilsynet, ikke er opp til utvalget å ta stilling til. Dette er et vedtak ifm. barnehage og
skolebruksplanen som ble vedtatt i kommunestyret. En eventuell endring av dette vedtaket
forutsetter at kommunedirektøren løfter saken inn for kommunestyret dersom nye forhold
viser seg å ha konsekvenser for planlagt utbygging.

Spørsmål fra Tom Skare (FRP)
Først vil jeg takke for svar på mine tre spørsmål, men svaret og informasjon jeg har fått i
ettertid gjør det påkrevd å stille oppfølgingsspørsmål.
I mitt spørsmål nr. 1 stilte jeg følgende spørsmål;
Hva er status for utbygging av arbeidsplasser for ansatte ved Fillan skole? I fjor sommer
vedtok vi en utbygging, gikk til anskaffelse av kontorrigg slik at ansatte skulle flytte over
dit og bygging komme i gang slik at vi kunne være ferdig i løpet av dette året. Jeg
registrerer at brakkerigg er ankommet, men at ansatte fortsatt ikke er kommet på plass.
Jeg har heller ikke registrert, med alle mulige forbehold, at anbudsutlysning på Doffin er
kunngjort pr. 13.1. 2021. Hvorfor er ikke anbud sendt ut ennå, ev. når blir dette gjort og
når kan vi forvente at utbygging blir ferdigstilt?
I kommunedirektørens svar som er gjengitt i utsendt referat står det, jeg siterer;
«Svar til første spørsmål: Brakkeriggen er satt opp og lærere har begynt å ta i bruk disse
arbeidsplassene. Ferdigstillelsen av brakkeriggen kom noe senere enn opprinnelig
planlagt. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra lærerne som har tatt i bruk de nye
arbeidsplassene.»
Med bakgrunn i dette har jeg etterlyst skriftlig svar på del to i min spørsmålsstilling om
anbudsutlysning
Jeg har heller ikke registrert, med alle mulige forbehold, at anbudsutlysning på Doffin er
kunngjort pr. 13.1. 2021. Hvorfor er ikke anbud sendt ut ennå, ev. når blir dette gjort og
når kan vi forvente at
Dette har jeg fortsatt ikke fått noen tilbakemelding på status om.
Men det som jeg stiller ekstra spørsmål ved i dag er bakgrunnen for at kommunedirektøren
svarer at brakkeriggen er satt opp og lærerne har begynt å ta disse i bruk. Det opplyses også at
lærerne har gitt positive tilbakemeldinger på de nye arbeidsplassene som de har tatt i bruk
ifølge kommunedirektøren.
Jeg har fulgt denne utbyggingen av brakkerigg siden vedtak, ankomst av brakker i fjor helt fram
til i dag. Da jeg selv ikke hadde sett at brakkene var tatt i bruk, tok jeg meg en tur for å se på
disse i forrige uke for å være oppdatert til onsdagens møte i utvalg oppvekst. Da registrerer jeg
at kontorriggen ikke er tatt i bruk, ingen lærerarbeidsplasser er kommet på plass og det foregår
oppussing i lokalene med både maling av vegger, utbedring av gulvbelegg og tilpasninger for at
ansatte skal komme på plass. I og med at det refereres til at ansatte lærere som har tatt bygget
i bruk er tilfreds, tok jeg kontakt med tillitsvalgte for lærerne ved Fillan skole som bekreftet at
de ikke hadde tatt lokalene i bruk og at det gjenstod noe oppussing av brakkene før de mente
de var bra nok.
I samme samtale fikk jeg også opplyst at de ansatte var orientert om at utbyggingen av
lærerarbeidsplasser var satt på vent med bakgrunn i kommunestyrets vedtak før jul om å se på
et mulighetsstudie for Fillan barne- og ungdomsskole. Dette er signaler eller informasjon som
har kommet meg til kjenne som medlem i utvalg oppvekst og dette synes jeg er beklagelig.
Seinest gjennom orientering til utvalg oppvekst i møte 18.11.2020 orienterte kommunalsjef
Gunn Røstad at «Gjennom renovering av Fillan skole etableres det arbeidsplasser i tråd med
Arbeidstilsynets krav i løpet av 2021». I dette møtet fikk vi bekreftet at utbyggingen gikk sin
gang, dog med litt forsinkelse

I samme utvalgs møte den 15.09.2020 ble det som en oppfølging av orientering gitt i møtet av
prosjektleder gjort vedtak om at «informasjon om prosjekt lærerarbeidsplasser ved Fillan skole
tas til orientering og utvalget holdes løpende oppdatert på framdrift» (uthevet av meg). Dette
med bakgrunn i at utvalget ønsket god framdrift slik at vedtakene ble gjennomført og
Arbeidstilsynets pålegg ble lukket.
Jeg viser for øvrig til sakens gang der både utvalg oppvekst, formannskap og kommunestyre
har behandlet saken om brakkerigg/midlertidige kontorer i flere møter, første gang 26.5 der
anbud skulle antas, flere endelig vedtak ble gjort igjen i formannskapsmøte 23.6.
I saksdokumentene under saksopplysninger ble det orientert om at anbud var gått ut
20.4.2020 og tilbudsfrist var 22.5.2020. I anbudskriteriene var det satt som et krav at bygget
skulle senest være på plass og klar til bruk innen 01.09.2020, med bakgrunn i at anbud skulle
være ferdigstilt for selve utbyggingen av nye lærerarbeidsplasser slik at dette arbeidet skulle
kunne være i gang før årsskiftet og ferdigstilt i løpet av 2021 som lovet flere ganger.
Jeg ber med bakgrunn i dette kommunedirektøren orientere formannskap i møte 9.2.2021 og
utvalg oppvekst i møte 10.2.2021 hvorfor det tydeligvis er gitt feilinformasjon om bruk av
kontorriggen for lærerarbeidsplasser og årsaken til dette?
I tillegg ber jeg om en redegjørelse nok en gang på status anbud lærerarbeidsplasser og hvorfor
dette arbeidet tydeligvis er stanset, selv om det i flere møter i utvalg oppvekst er bedt om
løpende orientering av framdrift i dette prosjektet og det ikke har kommet fram noen signaler
om stopp.
Jeg bemerker også at det i utvalg oppvekst har vært flere møter der det er blitt orientert om
saken og lagt fram både framdriftsplaner, tegninger og spesifikasjoner og at disse skulle legges
i dropbox. Disse er ikke gjort tilgjengelig i dropbox slik at vi kan følge opp saken. Jeg ber om at
dette også blir rettet på.
Kommunedirektørens svar:
Spørsmålet ble besvart gjennom diskusjonen etter orienteringen til sak PS 3/21 Orientering om
mulighetsstudie Fillan Skole.
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Saker til behandling
PS 2/21 Orientering om barnevernstjenesten
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalget ber om å bli oppdatert jevnlig på status for barneverntjenesten i Hitra
kommune.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalget ber om å bli oppdatert jevnlig på status for barneverntjenesten i Hitra kommune.
Innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 3/21 Orientering om mulighetsstudie Fillan skole
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalgt ber om at det framlegges sak om mulighetsstudie i neste møte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalget ber om at det framlegges sak om mulighetsstudie i neste møte.
Innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 4/21 Orientering om "Sommerskole og ulike sommertilbud for elever i grunnskolen"
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake med sak om dette når retningslinjer
kommer fra statsforvalteren i Trøndelag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake med sak om dette når retningslinjer
kommer fra statsforvalteren i Trøndelag.
Innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 5/21 Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Utvalget fremmet følgende omforente forslag:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 15. august til og med 14. august. Personalet har avsatt 5 dager
til felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også
stengt i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager
gjennom skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til alle
barn i 1. – 4. trinn og elever med særskilte behov i 5. – 7. trinn.
SFO kan samordnes med barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.
3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 15. august til og med 14. august. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt i
skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom
skoleåret.

I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til alle
barn i 1. – 4. trinn og elever med særskilte behov i 5. – 7. trinn.
SFO kan samordnes med barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.
3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 01.12.2020
Behandling:
Utvalget fremmer følgende omforente forslag:
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt
i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom
skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til
barn som allerede har et SFO tilbud ved sin skole. SFO kan samordnes med
barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
Vedtak:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:

«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt
i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom
skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til
barn som allerede har et SFO tilbud ved sin skole. SFO kan samordnes med
barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.
3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune slik de er beskrevet
i denne saken.
2. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2020.

PS 6/21 Retningslinjer for skolebytte
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Utvalget kom med mindre merknader til retningslinjene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Utvalg oppvekst vedtar retningslinjer for skolebytte i Hitra kommune med de

merknader som ble påpekt av utvalget.

2. Retningslinjene gjelder fra 01.03.21.

Innstilling:
1. Utvalg oppvekst vedtar retningslinjer for skolebytte i Hitra kommune som framlagt.
2. Retningslinjene gjelder fra 01.03.21.

PS 7/21 Godkjenning av protokoll fra møtet
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Møtesekretær leste opp protokoll fra dagens behandling.
Vedtak:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.

