Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
07.04.2021
Tidspunkt: 16:00 – 17:45

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

Representerer
AP
H
AP
SP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Gunn A. Røstad
Kommunalsjef oppvekst
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 26.03.2021. Det fremkom ingen merknader.
Bjørn Jensen deltok fra klokken 16:37, og uteble dermed fra behandling av PS 14/21. Utvalget
var deretter fulltallig.
Sak 14/21 ble behandlet først. Deretter ble de behandlet i stigende rekkefølge fra 11/21 til
15/21.
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Saker til behandling
PS 11/21 Orientering - Kapasitet i barnehagene - status
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 07.04.2021
Behandling:
Bjørn Jensen (AP) tiltrådte møtet under behandling av denne saken og utvalget var deretter
fulltallig.
Kommunalsjef for oppvekst, Gunn A. Røstad, orienterte utvalget om status for kapasitet ved
barnehagene i Fillan. Når det nye barnehageåret begynner 16.08.2021 er følgende plasser
ledige:
Enhet
Storbarn
Småbarn
Fillan bh
13, pluss 2 ved friluftsavd.
7
Barman bh
2
7
Strand bh
3 (2016)
0
Knarrlagsund bh
4
1
Kvenvær bh
0
0
Hemnskjela bh
Avventer avklaring med Fillan bh
0
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

PS 12/21 Orientering - Sommerskole 2021
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 07.04.2021
Behandling:
Kommunalsjef for oppvekst, Gunn A. Røstad, orienterte utvalget om sommerskole 2021.
Utdanningsdirektoratet har invitert kommunene til å søke om midler til å gjennomføre
sommerskole. Hitra kommune har fått tildelt 450.100,- kr. Dette skal være et tilbud for elever
fra 1. til 10. klasse, og være en arena for sosial- og kulturell aktivitet.
Hittil er frivillige lag og organisasjoner inviteres til å bidra, og det jobbes med felles
organisering med Hitra frivilligsentral og Sommerarbeid for ungdom. Som innhold ses det på
naturopplevelser, ballskole og faglig oppdatering.
Utvalget ba om at man ser på muligheten for å involvere studenter i sommerskolen.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

PS 13/21 Orientering - Hovedutlysning oppvekstsektoren - status
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 07.04.2021
Behandling:
Kommunalsjef for oppvekst, Gunn A. Røstad, orienterte utvalget om hovedutlysning oppvekst.
I år ble denne lagt ut 19.02.2021, og utvidet søkerliste ble sendt ut samme dato til tillitsvalgte
og ledere. Det var 32 søkere til lærerstillingene og 14 søkere til pedagogiske lederstillinger.
Prosessen med intervju av kandidater er i gang.
Utvalget ba om at utlysningstekster inneholder hvilke skoler som har ledige stillinger, om
stillingen er fast eller vikariat, og hvilken fagkompetanse som etterlyses.
Utvalget ba om å bli løpende orientert om arbeidet med rekrutteringsstrategier, og at HR kan
delta på et utvalgsmøte for å drøfte rekruttering i Hitra kommunes oppvekstsektor.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

PS 14/21 Reglement for folkevalgte organer
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 07.04.2021
Behandling:
Bjørn Jensen (AP) var fraværende under behandlingen av denne saken. Utvalget telte da 4 av 5
representanter.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.
3. Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Formannskapet kom med følgende merknader:
 I punkt 7, andre ledd, strykes «eller å treffe vedtaket det klages på».
 I punkt 7, tredje ledd, omskrives «vurdere» til «behandle og avgjøre».
 I punkt 8, første ledd, omskrives «organet selv» til «møteleder».
 I punkt 12, første ledd, legges til i første setning «eller tittel». I andre ledd legges til
«organ» etter «folkevalgte».
 I hele reglementet omskrives «innspill» til «innlegg».
 I punkt 15, andre ledd, omskrives «varaer» til «vararepresentanter».
Merknadene ble enstemmig vedtatt.
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt:
«Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet forslag til endring i innstillingens andre punkt:
«det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte vedtak, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.
3. Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 24.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.
Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 23.03.2021
Behandling:
Ungdomsrådet gjennomgikk reglementet.
Vedtak:
Reglementet ble godkjent.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk
språkvask og tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt
eldres- og brukerrådets forslag i saken.
Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer, mot 1 stemme for innstillingen.
Lars Erik Strand Vitsø (AP) stemte for innstillingen.
Vedtak:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk språkvask og
tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt eldres- og
brukerrådets forslag i saken.
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldres råd ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.

Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Frode Hermansen forlot møtet kl. 11:42. Møtet telte deretter 4 representanter.
Vedtak:
Brukerrådet ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.

PS 15/21 Godkjenning av protokoll fra møtet
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 07.04.2021
Behandling:
Møtesekretær leste opp protokoll fra møtet.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

