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Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 26.05.2021. Det fremkom ingen merknader.
Tom Skare (FRP og Bjørn Jensen (AP) deltok via Teams.
Bjørn Jensen forlot møtet klokken 20:00. Han uteble dermed fra behandling av alle sakene.
Utvalget telte dermed 4 representanter når sakene ble behandlet.

Orienteringer:
Tilstandsrapport Fillan skole v/Kommunalsjef Drift og Eiendom, Kolbjørn Ulvan
Kommunalsjef Drift og Eiendom presenterte enkelte tilstandsrapporter for Fillan skole. Det er
gjort omfattende undersøkelser både av vegger, tak, el og betong.
Smørholm er et selskap som spesialiserer seg på eldre betong. De melder at betongen
på Fillan skole ikke er så verst i forhold til sin alder. På utsiden er det på enkelte steder visuelt
ufint, men det er ingen overhengende fare. Gulvkonstruksjonen under bakken er derimot i
verre tilstand. Der har tidens tann fått virke. For at dette ikke skal ytterligere forringes og tære
på armeringskonstruksjoner så anbefales det ‘katodisk beskyttelse’. Dette er en utbredt
metode som er mye brukt på både bygninger og brukonstruksjoner av betong. Et grovt anslag
basert på tidligere erfaringer kommer på kr 7.90.000,- for å legge katodisk beskyttelse på
dekket. Per i dag er det ikke setteskader, men uten katodisk beskyttelse kan det bli det.
Jeg avventer svar på noen spørsmål til, men vil komme med en samlet og helhetlig
vurdering av tilstanden på Fillan skole før ferien. Jeg kan foreløpig oppsummere grovt med at
alle de avdekte skader og feil er opprettbare. Det er eksempelvis mulig å oppgradere bygget
slik at det holder TEK17-standard, men dette forventes å koste mere enn å rive og bygge nytt.
For å få bygget i en god stand med akseptabel levetid kan vi fort komme opp i kostnader som
utgjør 60-80 % av kostnaden ved å rive og bygge nytt.
Utvalget ønsker å få en avklaring på forventet levetid på bygget.
Det vil også komme rapport om tilstanden på alle skole- og barnehagebygg i Hitra kommune.
Mulighetsstudie Fillan skole v/Kommunalsjef Drift og Eiendom, Kolbjørn Ulvan
Det er lagt ut anbudsrunde på Doffin angående mulighetsstudie Fillan skole. Vi har mottatt 16
svar på anbudet. Alle søkerne er godt kvalifiserte og vi har en utfordrende jobb med å skille ut
de beste. Controller gjennomgår alle søkerne og tar utsjekk på at alle har nødvendig
kompetanse og kvalifikasjoner. Det er ikke valgt et anbud enda, men gjennomgår en av de som
et eksempel på hva vi har mottatt. Alle kan levere innen desember.
Personalfløy Fillan skole v/Kommunalsjef Drift og Eiendom, Kolbjørn Ulvan
Vi har fått innspill fra flere hold angående taket på personalfløyen på Fillan skolen. Vi har fått
et grovt anslag på hva det vil koste å lukke dette avviket. Dette vil koste omtrent kroner
2.000.000,- uten mva. Dette innebærer å rive det gamle taket, forsterke veggene og bygge et
nytt tak. Dette vil gi rommet under en normal takhøyde, med plass i taket til tekniske
installasjoner som ventilasjonsrør til å skjules inne i takkonstruksjonen.
I forbindelse med dette har jeg også bedt om et anslag på hva det vil koste å bygge en
etasje til når vi først er i gang med såpass omfattende arbeider på personalfløyen. Her har jeg
fått et svar på at det kan koste omtrent kr 6.000.000,- å bygge på en ‘skall’-etasje. Dette
innebærer at det bygges en etasje til oppå personalfløyen som kun er tak og vegger, og ingen
innredning. Dette kan gjøres med tanke på fremtidig behov slik at man har ledig rom som kun
behøver innredning.
Utvalget er positiv til at man ser på muligheten for å bygge en tredjeetasje i samband med
utbedring av taket. Det bes om at dette kommer mer konkret når det skal behandles revidering
av handlings- og økonomiplan.

Sommerskole og Sommer-SFO v/Rådgiver Oppvekst, Bjørg Jakobsen
Det avholdes sommerskole for 1. – 4. trinn i uke 25 og 5. – 7. trinn i uke 26. i uke 25 er det hittil
84 påmeldte elever, og uke 26 er det 47. Sommerskole mottar mesteparten av finansieringen
gjennom en nylig opprettet statlig støtteordning.
Påmeldte for de ulike skolene skysses fra sine respektive skoler til Fillan. Derifra blir det
videre transport når det er aktiviteter utenfor Fillan sentrum. Det er satt opp ulike aktiviteter
som elevene har meldt seg på. Blant annet er det turer til Hitra Gårdsmat, Vitensenteret i
Trondheim og annen tur/aktivitet.
Sommer-SFO tilbys i ukene 25 – 31. Her er det færre påmeldte, men det er påmeldte
hver uke utenom uke 29.
Etter sommeren vil vi komme tilbake til utvalget for å evaluere og se på erfaringer fra
årets sommerskole og sommer-SFO. Både for å se på deltakelsen, hva som kan gjøres bedre og
hva som bør tas med videre.
Barnehage – Kapasitet og Bemanning v/Rådgiver Oppvekst, Bjørg Jakobsen
Barnehagene i Hitra kommune oppfyller kravene i bemanningsnormen. Tiden pedagogiske
ledere har avsatt til administrativt arbeid går ikke med i beregningen av antall voksne per barn
på jobb. Grunnet koronapandemien har det vært vanskeligere enn tidligere å anskaffe vikarer.
Dette har medført at vi har tidvis måttet stenge barnehageavdelinger grunnet mangel på
personell når ansatte har vært sykemeldt.
Våre foreløpige prognoser tilsier at det blir et høyt antall barnehageplasser i manko
høsten 2022. I dagens presentasjon står det 55. I dette tallet er det ikke tatt med alle
betraktninger rundt småbarn som går til storbarn, og storbarn som går over til å begynne på
skole. Det reelle tallet er lavere enn 55, men vi forventer likevel et relativt stort behov for flere
barnehageplasser høsten 2022.
Utvalget ser det som positivt at det er behov for flere barnehageplasser. Det bes om at
utvalget for mer korrekte tall tilbake for å bedre kunne se hva som er Hitra kommunes
framtidige behov for barnehageplasser.
Barneverntjenesten – status
Denne orienteringen utsettes til høsten grunnet kapasitetsutfordringer.
Status tilsettinger i skoleverket v/Kommunalsjef Oppvekst, Gunn A. Røstad
Det har vært behov for inntil 11 lærerstillinger. Dette er beregnet ut fra behovet vi var kjent
med da vi la ut utlysningen. Det ble sendt ut 13 tilbud på stillinger hvorav 3 takket nei i første
omgang. En av disse hadde likevel interesse av å bli ansatt i Hitra kommune og fikk tilbud ved
annen enhet. Vi mangler en 60 % lærerstilling ved Kvenvær oppvekstsenter. Her jobbes det
med kulturenheten for å se på mulighet for å kunne lyse ut en 100% stilling.
Det var behov for inntil 10 stillinger som pedagogisk leder slik behovet var kjent ved
hovedutlysningen. Det er sendt ut 9 tilbud hvorav 1 takket nei. Per idag er det behov for 3
stillinger som pedagogisk leder. Den 3. stillingen er et nyoppstått behov som følge av
omdisponering av arbeidsoppgaver
For barne- og ungdomsarbeider var behovet ved 1. gangs utlysning 250% vikariat og
80% fast. Det ble gitt tilbud om 200% vikariat og 80% fast stilling. Det ble drøftet fram 100%

fast stilling istedenfor 50% vikariat da dette dreide seg om avklaring av lengre tids sykefravær
samt at man så behovet for styrkning ved enheten. I søkermassen var det en sterk kandidat
som man villa ha måttet tilby vikariat til. Man valgte derfor å se på behovet for vikarer ved
fravær og drøftet fram en 100% fast stilling i Hitra kommune. Samtlige som fikk tilbud var
utdannet barne- og ungdomsarbeider, eller vil bli det i løpet av våren 2021, og takket ja. Ved 2.
gangsutlysning var behovet 340 % fast stilling hvorav en 60% stilling også var åpnet for
helsefagarbeider og 100% vikariat. 50 og 60% fast stilling var drøftet fram som nyopprettede
stillinger etter sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten i Hitra og Frøya, og en ansettelse ved 1.
gangsutlysning var en intern søker som sto i uønsket deltid. Dette førte til et behov av
utlysning av inntil 70% stilling. Resterende av behovene var nyoppståtte, eller ble avventet
med bakgrunn i drøftinger. Det meldte seg få kvalifiserte søkere til stillingene. Det er satt opp
til to intervjuer og til nå er det avklart at man sender ut tre tilbud om stilling til søkere som er
kjent for ansettelsesutvalget, så avventer man videre innstilling til intervjuene er holdt. Ny
utlysning vil legges ut så snart som mulig.
Bjørn Jensen forlot møtet klokken 20:00 og uteble fra resten av møtet. Det var ikke innkalt
vararepresentant. Utvalget telte dermed 4 representanter fra klokken 20:00.
Info om utkast til Kommunebarometeret V/ kommunalsjef Gunn A. Røstad
Det er sendt ut foreløpige tall for kommunebarometeret. Dette innebærer at det kan komme
noen endringer etter ferien. Tallene anses likevel gode nok til at de kan si oss noe om hvordan
Hitra kommune gjør det på oppvekst-området.
Tallene for grunnskolen viser at Hitra kommune har hatt fremgang på 12 av 18 kriterier. Om
tallene for grunnskole vil jeg bemerke følgende:
 Vi skal se nærmere på hvorfor vi har falt såpass på kriterie 10, Andel lærere som
oppfyller kravene til undervisning 8.-10- trinn.
 Nasjonalt har karakterene på 10.trinn økt jevnt og trutt de siste årene og lå på 41.67
poeng i 2020. Avgangskarakterene på 10.trinn i Hitra få i fjor på 39,38 poeng.
 I Hitra ligger 29,89 prosent av elevene på 5.trinn de siste fire årene på lavest
mestringsnivå (av tre) på nasjonale prøver. Normalen i Kommune-Norge er på 28,4.
 På 8.trinn ligger 7,82 prosent av elevene på det nederste mestringsnivå (av fem nivåer).
De beste kommunene ligger på 3,3 prosent og gjennomsnittet ligger på 10,03.
 Fra 8.til 9.trinn vil normalt andelen på laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. Hitra
har 6,09 prosent ligget på laveste nivå de siste årene. Snittet nasjonalt er på 5,88
prosent.
 Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har
økt nasjonalt de siste årene. 79,36 prosent av norsklærerne, matematikklærere og
engelsklærere oppfyller i 2020 kompetansekravet i barnetrinnet. I Hitra oppfyller 83,33
prosent kravene.
 På ungdomstrinnet oppfyller 77, 75 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk
nye krav til fordypning i fagene. For Hitra kommune er andelen 83,33.
 I følge Elevundersøkelsen sier 85 prosent av elevene på 7.trinn at de trives godt. I
gjennomsnittlig ligger prosenten på 84,72.
 Andelen elever i småskolen i Hitra, som fikk spesialundervisning i 2020, er 4,76 prosent,
mot 5,36 prosent i 2019. På 5.-7.trinn får 9,77 prosent av elevene i Hitra
spesialundervisning. Tendensen nasjonalt er 10,56. På ungdomstrinnet får 9,8 prosent
av elevene i Hitra spesialundervisning Snittet for landet ligger på 11.12 prosent.

Når det kommer til barnevern så har Hitra kommune positiv utvikling på 7 av 11 kriterier og jeg
vil bemerke følgende om tallene:
 I Norge er gjennomsnittlig 4,74 prosent av barna omfattet av tiltak. I Hitra er denne
andelen på 5,52 prosent.
 Tendensen for kommunene i Norge er at de overholder den normale
saksbehandlingsfristen som er bestemt i lovverket i 86,63 prosent av sakene. Andelen
fristbrudd er redusert kraftig de siste årene. Til sammenligning er 90 prosent av
undersøkelsene gjennomført innenfor 3 mnd i Hitra kommune. I løpet av de fire siste
årene sett under ett, behandles 95,25 prosent av sakene innenfor 3.mnd i kommunen.
Tilsvarende andel for de beste kommunene i landet ligger på 100 prosent.
 Andel barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er en annen måte å måle
bemanning på. I Hitra er tallet 16, mot en nasjonal tendens på 18,27 barnevernssaker
per årsverk.
 I landet samlet har 95,96 prosent av barna under omsorg en omsorgsplan. I Hitra har
100 prosent av barna i kommunen, som er omplassert, en omsorgsplan. Målt over de
siste fire årene har 100 prosent av barna under omsorg i Hitra hatt omsorgsplan.
 Kommunene bruker mer penger på forebyggende tiltak for små barn, noe som i teorien
kan redusere behovet for barnevernstiltak senere.
 Korrigert for lønns- og prisvekst var disse utgiftene i Hitra på 16 330,1 kr pr barn under
5 år i fjor. Nasjonalt er dette tallet 13 882,8.
 Siste fireårsperiode gjennomførte Hitra kommune brukerundersøkelse 1 gang.
På barnehage har vi hatt positiv utvikling på 3 av 9 kriterier:
 Bemanningen i kommunale barnehager endret seg fra en tendens på 5,23 barn per
voksen i 2018 til 5,19 i fjor. For Hitra var tallet 4,6 barn per voksen i fjor.
 Andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner,
var i fjor på 70,22 prosent. I Hitra oppfyller 100 prosent pedagognormen.
 36 prosent av de ansatte i barnehagen i Hitra har pedagogisk utdanning. Normalen i
kommune-Norge er 42,46 prosent.
 Andelen menn i barnehagen er nasjonalt på 9,13 prosent. Andelen menn som jobber i
barnehagene i Hitra er 9,3 prosent .
 Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, har økt mye de siste
årene nasjonalt. Den nasjonale tendensen er på 85,91 prosent. I Hitra går 76,7 prosent
av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage.
 En gjennomsnittsbarnehage i Norge har nå 40,33 barn. Barnehagene i Hitra har 38,67
barn.
 Nasjonalt viser tallene at 89,3 prosent av alle barn i barnehagealder har plass i
barnehagen, I Hitra har 88,5 prosent av barna barnehageplass.
Helse, positiv utvikling på 3 av 4 kriterier:
 Hitra kommune brukte 3 942 kr per innbygger over 4 år til forebyggende helsearbeid i
2020.
 Det store bildet er at det blir stadig flere helsesykepleiere og jordmødre i KommuneNorge
 Siden 2015 har antallet årsverk med helsesykepleiere økt med 24 prosent til vel 3000.
Målt mot antall små barn, er veksten enda sterkere. Dekningen av helsesykepleiere
målt mot antall småbarn i Hitra kommune er 93,85.





En statistikk som stadig har blitt bedre på nasjonalt plan de siste årene, er tallene for
antall nyfødte som får hjemmebesøk innen de to første ukene etter fødselen. I fjor ble
den positive trenden brutt pga pandemien. I Hitra kommune fikk 60,78 prosent av de
nyfødte i kommunen hjemmebesøk innen to uker i 2020.
I Hitra fikk 100 prosent av barna helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn, mot
100 prosent året før.
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Saker til behandling
PS 16/21 Orientering - nytt lovverk om barnehagemiljø
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 02.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 17/21 Orientering - innføring av fagfornyelsen i grunnskolene i Hitra kommune
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 02.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Innstilling:
Saken tas til orientering

PS 18/21 Orientering - Barne- og familietjenesten
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 02.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Innstilling:
Saken tas til orientering

PS 19/21 Styringskort 2021-2024 for skole og barnehage
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 02.06.2021
Behandling:
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende forslag:
Det settes som mål at stillingsstørrelse på oppvekstområdet skal være 100%.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styringskort 2021-2024 for barnehage og skole vedtas som framlagt med følgende endring:
 Målet for stillingsstørrelse på rammeområde oppvekst skal være 100%.
Innstilling:
Styringskort 2021-2024 for barnehage og skole vedtas som framlagt

PS 20/21 Årsmelding 2020 Oppvekst
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 02.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for oppvekst tar samlet årsmelding for oppvekstsektoren for 2020 til orientering.
Innstilling:
Utvalg for oppvekst tar samlet årsmelding for oppvekstsektoren for 2020 til orientering.

PS 21/21 Godkjenning av protokoll fra møtet
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 02.06.2021
Behandling:
Møtesekretær leste opp protokollen.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

