Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
26.10.2021
Tidspunkt: 16:00 – 19:20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Eldbjørg Broholm
Leder
Bjørn Jensen
Medlem
Johannes Ludvik Håvik
Medlem

Representerer
AP
AP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Tom Skare
Medlem
Dag Willmann
Nestleder

Representerer
FRP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Geir Samdahl
Tom Skare

Representerer
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Gunn A. Røstad
Kommunalsjef oppvekst
May Hårstad Lian Økonomisjef
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Bjørn Jensen (AP) var ikke møtt til møtets start. Representanten ankom 16:20. Det var ikke
behandlet noen saker før han ankom møtet.
Det var ingen som kunne stille som vararepresentant for Dag Willmann (H) i dagens møte.
Utvalget telte dermed 4 av 5 representanter i dagens møte.
Bjørn Jensen (AP) forlot møtet klokken 19:00.
Innkalling var utsendt 19.10.2021. Det fremkom ingen merknader.

Orienteringer
Ungdataundersøkelsen v/ enhetsleder barne- og familietjenesten, Berit Follan
Ungdataundersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. Formålet er at
spørsmålene i Ungdata skal dekke helheten i barn og ungdoms liv. De som svarer på
undersøkelsen får spørsmål om
• forhold til foreldre og
• Forhold til venner,
• skole,
• lokalmiljø,
• fritidsaktiviteter,
• helse og
• trivsel.
• mobbing
• På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om
rusmiddelbruk,
• seksualitet
• risikoatferd
• regelbrudd
• Vold og trakassering
Resultatene for Ungdata-undersøkelsen for Hitra kommune kan leses i sin helhet her:
 Junior – 5.-7. klasse
 Ungdomstrinnet
 Videregående
Det var en svært god svarprosent blant ungdomsskoleelever på 93%. Det var også en god
svarprosent på juniordelen med 86%, men på videregående var svarprosenten på 64%.
Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2021.
De aller fleste barn i Hitra kommune synes selv at de har gode liv og er godt fornøyd
med livet sitt. De er glade, engasjerte, har energi og er optimistiske om fremtiden. De fleste
barn er sikre på at de har minst en god venn de stoler helt på. Mange barn og unge er sosiale
på nett. Flere jenter kjenner på følelsen av å være ensom.
Det store flertallet er fornøyd med foreldrene sine. Mange foreldre investerer mye tid
og ressurser i barna sine og foreldrene kjenner vennene til barna sine.
De fleste barn er fornøyd med skolen og opplever gode relasjoner til lærerne sine.
Mange gir uttrykk for at de kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen. De bruker lite tid på
skolearbeid og blir ofte stresset av det. Få av elevene skulker.
De aller fleste barn opplever det som trygt å ferdes i nærområdet sitt. De fleste trives
her i Hitra kommune. Mange mener idrettsanlegget og kulturtilbudet er bra. Jo eldre elevene
blir, jo mindre fornøyd er de med kollektivtilbudet.
Til tross for et åpent utdanningssystem med gode finansieringsordninger er det store
forskjeller i valg og gjennomføring av høyere utdanning. Mange er usikre på fremtiden men det
kan virke som om de blir tryggere når de går på videregående skole.
Det er stor variasjon mellom barn når det gjelder hvor mye tid de bruker foran en
skjerm i hverdagen. Skjermbaserte aktiviteter opptar stadig mer av unges fritid. Mange barn og
unge bruker mer enn 6 timer foran skjerm.

SFO – innhold, åpningstider og betaling v/rådgiver oppvekst, Bjørg Jacobsen
SFO skal være en mellomting mellom barnehage og skole. SFO skal ivareta egenarten i det å
være barn, være en fristund fra «pes» i hverdagen, gi trygghet og rom for trivsel og læring. Det
skal være trygt for foreldrene å la ungene sine være der og det skal være inkluderende miljø
som ikke utestenger noen. SFO skal engasjere skaperglede og utforskertrang, og formidle
demokrati, fellesskap og bærekraftig utvikling.
Det jobbes i et nettverk med alle SFO-lederne i kommunen for å lage en felles plan.
Denne skal sikre likeverdig tilbud til alle elevene på SFO i Hitra kommune.
I sommer hadde vi tilbud om sommer-SFO tilgjengelig. Dette fungerte bra for de som
deltok, men tilbudet ble lite benyttet. På det meste var det 13 elever på sommer SFO. Med
bakgrunn i dette ba utvalget om at vi skulle undersøke nærmere hvorfor foreldre brukte, eller
ikke brukte, tilbudet. Det ble da sendt ut en undersøkelse til foreldre med barn i SFO-alder med
en del spørsmål om dette.
Som tilbakemelding fikk vi beskjed om at viktige kriterier for at foreldre skal benytte
tilbud om sommer-SFO er pris, plassering og innholdet i tilbudet. Det var også mulighet til å
svare på om de hadde andre innspill å dele angående SFO. Der fikk vi en del innspill. Flere av
dem gikk på pris og at SFO på Fillan blir for langt unna.
I Hitra kommune kan foreldre nå velge mellom hel eller halv plass på SFO. Det er mange
kommuner rundt oss som har færre alternativer enn oss. Vi har likevel sett på eksempler på
hvordan vi kan tilby betalingssatser som åpner for SFO hele året, med unntak av jul og påske.
Dette kan eksempelvis bli som følger:
Kr pr
Mnd med Totalt kr årlig
mnd
betaling
Inntil 25 timer pr uke inkl. ferier 2.488,11
27.368,Inntil 12 timer pr uke inkl. ferier 1.670,11
18.370,Inntil 6 timer pr uke inkl. ferier
835,11
9.185,Inntil 25 timer pr uke uten ferier
Inntil 12 timer pr uke uten ferier
Inntil 6 timer pr uke uten ferier

2.488,1.670,835,-

9
9
9

22.392,15.030,7.515,-

Det kan også tas inn mulighet for foreldrene som ikke velger å betale for ferie å likevel kjøpe
SFO-dager i feriene til kr 300,- per dag.
Kapasitet barnehagene v/rådgiver oppvekst Bjørg Jacobsen
Barman Hemnskjela Fillan Knarrlagsund Kvenvær Strand
Ledig kapasitet til opptak
4
0
0
3
0
2 små
vår-22 småbarn
eller 4
store
Ledig kapasitet til opptak
2
0
7
2
0
vår-22 småbarn
Det kommer sak om utbygging Strand i forbindelse med investeringsbudsjettet. Alle
barnehagene er under sterkt press på arealene.

Tilsyn miljørettet helsevern v/kommunalsjef Oppvekst, Gunn A. Røstad
Det er kommuneoverlegen som er ansvarlig for at det gjennomføres tilsyn etter forskrift for
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Sintef Norlad ved Gunnar Drabløs har fått
oppdraget og de vil stå for gjennomføringen av tilsynet. De har gjort avtale om tilsyn ved Fillan
skole, Kvenvær oppvekstsenter og Fillan barnehage mellom 30.11-03.12. Alle enheter har
sendt inn søknad med svar knyttet til alle paragrafer i forskriften, fristen var 16.10.2021.
Sentrale områder for tilsyn er inneklima – luftkvalitet, lys, støy fra tekniske
installasjoner og etterklang. Her vil det bli sett på målinger som allerede er gjort men det blir
også tatt med utstyr til å foreta målinger. Ved avvik eller usikkerhet rundt resultatene kan det
bli aktuelt å gjennomføre mer grundig inneklimakartlegging.
Som forberedelse til tilsynet er det utarbeidet rutiner som beskriver
internkontroll/HMS-arbeid og miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Lederne i
barnehagene og skolene i kommunen har sammen med kommunalsjefen for oppvekst tatt i
bruk kvalitetsstyrings- og avvikssystemet Compilo. Dette er et viktig arbeid som stiller krav om
system, struktur og et godt lederskap på alle nivå.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 29/21

Godkjenning av protokoll fra møtet

PS 30/21

Økonomirapport 2. tertial 2021 for Hitra kommune

Lukket

Saker til behandling
PS 29/21 Godkjenning av protokoll fra møtet
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 26.10.2021
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

PS 30/21 Økonomirapport 2. tertial 2021 for Hitra kommune
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 26.10.2021
Behandling:
Økonomisjef, May Hårstad Lian, orienterte utvalget om tallene for oppvekstområdet i
økonomirapporten for 2. tertial.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2021, slik den er
fremlagt.
2. I tråd med F-sak 185/20 dekkes utgiftene til prosjekt 7121 Toppidrettsveka på kr
500.000 med bruk av disposisjonsfondet ulike formål.
3. Utgiftene til prosjekt 7122 Havbruksjubileet, kr 2.200.000, dekkes med bruk av
disposisjonsfondet 50-årsjubileum norsk oppdrettsnæring 2020, kr 876.500 og
disposisjonsfondet ulike formål, kr 1.323.500.
4. Bruk av vedlikeholdsfond innenfor kommunalområde Eiendom og Drift økes fra kr
1.300.000 til kr 1.800.000 i 2021.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 27.10.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2021, slik den er
fremlagt.
2. I tråd med F-sak 185/20 dekkes utgiftene til prosjekt 7121 Toppidrettsveka på kr
500.000 med bruk av disposisjonsfondet ulike formål.
3. Utgiftene til prosjekt 7122 Havbruksjubileet, kr 2.200.000, dekkes med bruk av
disposisjonsfondet 50-årsjubileum norsk oppdrettsnæring 2020, kr 876.500 og
disposisjonsfondet ulike formål, kr 1.323.500.
4. Bruk av vedlikeholdsfond innenfor kommunalområde Eiendom og Drift økes fra kr
1.300.000 til kr 1.800.000 i 2021.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2021, slik den er
fremlagt.
2. I tråd med F-sak 185/20 dekkes utgiftene til prosjekt 7121 Toppidrettsveka på kr
500.000 med bruk av disposisjonsfondet ulike formål.
3. Utgiftene til prosjekt 7122 Havbruksjubileet, kr 2.200.000, dekkes med bruk av
disposisjonsfondet 50-årsjubileum norsk oppdrettsnæring 2020, kr 876.500 og
disposisjonsfondet ulike formål, kr 1.323.500.

4. Bruk av vedlikeholdsfond innenfor kommunalområde Eiendom og Drift økes fra kr
1.300.000 til kr 1.800.000 i 2021.

