Hitra
kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for oppvekst

Kommunestyresalen, Hitra rådhus
30.11.2021
16:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Eldbjørg Broholm
Dag Willmann
Johannes Ludvik Håvik
Lars P. Hammerstad

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Representerer
AP
H
SP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Bjørn Jensen

Funksjon
Medlem

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Audun Norbotten
Gunn Annlaug Røstad
Ingjerd Astad
Innkalling var utsendt

Stilling
Sekretær
Kommunalsjef oppvekst
Kommunedirektør
24.11.2021. Det fremkom ingen merknader.

Det lyktes ikke å få inn vara for Bjørn Jensen (AP). Utvalg for oppvekst teller derfor 4 medlemmer og ble lovlig satt.

Orienteringer
Refleksjoner over oppvekstområder og utfordringsbildet
Berit Folland, enhetsleder Barn- og familietjenesten

Det overordnede ønsket for tjenesten er å gi barn, unge og familier et godt og helhetlig tilbud.
Folland gikk igjennom utfordringene slik de er kjent og kommer fram av UngData-undersøkelsen.
Leder politienheten og leder oppfølgingstjenesten hadde ikke anledning til å møte.
Utvalg for oppvekst ønsker å følge opp temaet ungdomsmiljø etter jul. Utvalget ber om at HUR og elevrådet ved
ungdomsskolen inviteres til møtet.

Kapasitetsøkning Strand Barnehage

Gunn Røstad, kommunalsjef oppvekst, Kolbjørn Ulvan, kommunalsjef eiendom og drift, Linda Postholm,
enhetsleder Strand Barnehage, Nina Wahlvåg, Creo.
Det ble orientert om to ulike forslag til kapasitetsløsning ved Strand barnehage.
Forslag 1:
Utvidelse med 24 storbarnsplasser.
Estimert kostnad 26-30 mill ink mva.
Forslag 2:
Utvidelse med 15/9 småbarnsplasser og 24 storbarnsplasser.
Estimert kostnad 53 mill ink mva.

Om stillingsannonse for ny kommunalsjef oppvekst
Ingjerd Astad, kommunedirektør

Det ble informert om status og prosess. Rekrutteringsbyrået Avantas bistår i ansettelse. Prosessen forventes å ta
omtrent 10 uker, med avgjørelse i løpet av februar. Det vil ikke bli konstituert kommunalsjef oppvekst i påvente av
ny ansettelse. Ny kommunalsjef forventes på plass mai/juni 2022.

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Sakstittel / Innhold
Saker til behandling

PS 31/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.10.21

PS 32/21

Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan 20222025

Lukket

Saker til behandling
PS 31/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.10.2021
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 30.11.2021
Behandling:
Saken utgår da den var behandlet i forrige møte.
Vedtak:

PS 32/21 Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 30.11.2021
Behandling:
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2 av innstillingen:
Hitra kommunestyre øker investering til kr 20 mill i 2022 på prosjekt 6656 Kapasitetsøkning
barnehage/oppvekstsenter i 2022.
Lars Peder Hammerstad (SP) kom med følgende tilleggsforslag til pkt. 2 av innstillingen:
Hitra kommunestyre øker til kr 150 mill i 2025 på prosjekt 6654 Fillan skole.
Prosjekt investering 6619, kr 16 mill i 2022, overføres til prosjekt 6654.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 1 fremmet i møtet ble vedtatt mot stemmen fra Dag Willmann (H).
Kulepunkt 2 fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Utvalg for oppvekst tar Formannskapets høringsdokument for Handlings- og
økonomiplan 2022-2025, der første år er årsbudsjettet for 2022, til orientering.
2. Utvalg for oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplanen 2022-2025:



Hitra kommunestyre øker investering til kr 20 mill i 2022 på prosjekt 6656
Kapasitetsøkning barnehage/oppvekstsenter.
Hitra kommunestyre øker investering til kr 150 mill i 2025 på prosjekt 6654 Fillan
skole. Prosjekt investering 6619, kr 16 mill i 2022, overføres til prosjekt 6654.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 30.11.2021
Behandling:

Tom Skare (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt under pkt. 2:




Hitra kommune setter av kr 300.000,- til tiltaksplan «Leve hele livet»
Hitra kommune setter av kr 200.000,- til «Plan for selvmordsforebygging».
Hitra kommune vil ha fokus på heltidskultur og fortrinnsvis utlysning av 100 %-stillinger.

Innstillingen med tilleggsforslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Utvalg helse og omsorg tar Formannskapets høringsdokument for Handlings- og
økonomiplan 2022-2025, der første år er årsbudsjettet for 2022, til orientering.
2. Utvalg helse og omsorg har følgende innspill til handlings- og økonomiplanen 20222025:
o Hitra kommune setter av kr 300.000,- til tiltaksplan «Leve hele livet»
o Hitra kommune setter av kr 200.000,- til «Plan for selvmordsforebygging».
o Hitra kommune vil ha fokus på heltidskultur og fortrinnsvis utlysning av
100 %-stillinger.

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 29.11.2021
Behandling:
Utvalg plan, landbruk og miljø kom fram til følgende omforente forslag:
Utvalg plan, landbruk og miljø har merket seg at i formannskapets forslag til handlings- og
økonomiplan er det lagt inn kr 350.000,- til planlegging utvikling Sunde boligfelt. Utvalget ber
formannskapet vurdere om det bør avsettes midler til opparbeiding av teknisk infrastruktur på
Sunde og Kjerringvåg i planperioden.
Forslaget fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg plan, landbruk og miljø har merket seg at i formannskapets forslag til handlings- og
økonomiplan er det lagt inn kr 350.000,- til planlegging utvikling Sunde boligfelt. Utvalget ber
formannskapet vurdere om det bør avsettes midler til opparbeiding av teknisk infrastruktur
på Sunde og Kjerringvåg i planperioden.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 24.11.2021
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag til tillegg til innstillingens pkt. 2:

Administrasjonsutvalget gir sin tilslutning til organisasjonsgjennomgang og stiller seg bak
nedtrekket i investeringsrammene.
Vedtak:
1. Administrasjonsutvalget tar Formannskapets høringsdokument for Handlings- og
økonomiplan 2022-2025, der første år er årsbudsjettet for 2022, til orientering.
2. Administrasjonsutvalget har følgende innspill til handlings- og økonomiplanen 20222025:
Administrasjonsutvalget gir sin tilslutning til organisasjonsgjennomgang og stiller seg bak
nedtrekket i investeringsrammene.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 24.11.2021
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag til tilleggspunkt under pkt. 2:
Arbeidsmiljøutvalget ser behovet for en omstillingsprosess for å møte fremtiden
økonomiske rammer og få en bærekraftig kommuneorganisasjon.
Votering: Enstemmig med tilleggspunktet fremmet i møtet
Vedtak:
1. Arbeidsmiljøutvalget tar Formannskapets høringsdokument for Handlings- og
økonomiplan 2022-2025, der første år er årsbudsjettet for 2022, til orientering.
2. Utvalget har følgende innspill til handlings- og økonomiplanen 2022-2025:
Arbeidsmiljøutvalget ser behovet for en omstillingsprosess for å møte fremtiden
økonomiske rammer og få en bærekraftig kommuneorganisasjon.

Innstilling:
3. Utvalg xxx tar Formannskapets høringsdokument for Handlings- og økonomiplan 20222025, der første år er årsbudsjettet for 2022, til orientering.
4. Utvalg XXX har følgende innspill til handlings- og økonomiplanen 2022-2025:

PS 33/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.11.2021
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 30.11.2021
Behandling:
Protokollen ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

