MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Oppvekstutvalget
Kommunehuset i Leksvik, Kommunestyresalen
13.11.2018
09:00-11:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Aud Dagmar Ramdal
Leder
Daniel Lyngseth Fenstad
Nestleder
Stefan Hansen
Medlem
Malin Lyng
Medlem
Rune Tveiten
Medlem
Gerd Janne Husby
Medlem

Representerer
IF-SP
IF-HØ
IF-V
IF-HØ
IF-AP
IF-AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lillian Nøst
MEDL
Sigurd Saue
MEDL

Representerer
IF-HØ
IF-SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne Langmo
Lillian Nøst
Anne Kirkeby
Sigurd Saue

Representerer
IF-SP
IF-SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef og sekretær
Laila Bragstad
Enhetsleder skole
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Åpen post:
• Stefan Hansen (V): Skoleruta for neste skoleår ønskes i samme format som tidligere år. Er
det mulig?
• Stefan Hansen (V): Bispevisitasen november/desember. Hvorfor bruker vi de ansattes tid til å
møte biskopen? Finn Yngvar redegjorde kort for visitasen, og biskopens forventningsbrev. I
dette brevet skriver biskopen at det vil være viktig å møte barn/unge enten i barnehage/skole
eller i trosopplæringssammenheng. Hun skriver videre at en bispevisitas har i seg muligheter
for å bygge nye, og forsterke gode, eksisterende relasjoner i kirke/barnehage/skolesamarbeidet. Saken er drøftet med rektorene og barnehagestyrerne, og man er blitt enige om
at biskopen inviteres til et ledermøte med barnehage- og skolelederne 22. november, og til å
delta i en "sofaprat" i en time på slutten av studiedagen 30. november for alle ansatte i skolene
i Indre Fosen kommune.

Barnehagens og skolens formålsparagrafer sier at barnehagen og opplæringen i skolen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. I opplæringsloven
står det også at opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den
nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Disse formuleringene gir
forankring for samarbeidet skole/barnehage og kirke. Læreplanverket for Kunnskapsløftet har
en lang rekke formuleringer og kunnskapsmål som åpner for og inviterer til et samarbeid
mellom skole og kirke. I formålet med faget KRLE står det f.eks. at religiøst og livssynsmessig
mangfold i stadig større grad setter preg på samfunnet. Kjennskap til ulike religioner og livssyn,
etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet og forståelse på tvers
av tros- og livssynsgrenser. Kristendom, religion, livssyn og etikk som allmenndannende fag
skal bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, bidra til ny innsikt og gi rom for
dialog tilpasset de ulike alderstrinn. Kunnskaper om religioner og livssyn og om den funksjon
disse har både som tradisjon og som aktuelle kilder til tro, moral og livstolkning, står sentralt i
faget. Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med
respekt. Av denne grunn har oppvekstsektoren invitert biskopen til en dialog om inkludering i et
livssynsåpent samfunn.
• Daniel Fenstad (H): Ferdigstilling av Mælan skole i desember. Offisiell åpning på nyåret.
• Finn Yngvar Benestad: Enhetsleder barnehage: Dagrun Fissum Solli har takket ja til stillingen
som enhetsleder barnehage. Hun er i dag styrer på Skogly. Oppvekstutvalget ønsker henne
velkommen inn i ledergruppa for oppvekstsektoren.
• Finn Yngvar Benestad: Inkludering på alvor. Prosjektet er i godt gjenge, og måten vi jobber
nyter anerkjennelse hos Fylkesmannen i Trøndelag, Statped Midt og Utdanningsdirektoratet.
En av prosjektdeltakerne i Trøndelag (Trondheim kommune sammen med Trøndelag
fylkeskommune) har trukket seg halvveis uti prosjektet. Fylkesmannen søker om at de 500 000
kr som de dermed går glipp av, kan beholdes i fylket og fordeles på de to resterende deltakerne
(Meldal og Indre Fosen kommuner). Inkludering på alvor blir tema i neste møte i
Oppvekstutvalget.
• Arne Langmo (SP): Siterte en hyggelig hilsen på Stadsbygd skoles foreldreside på Facebook.
Mor takker for at hennes barn har fått noen veldig gode år på skolen. Hun kom med et barn
som var mobbet og kuet, og reiser igjen med en ungdom som har fått tro på seg selv og som
trives sammen med medelevene sine. Hun retter en varm takk til medelever og ansatte.
• Aud Dagmar Ramdal (SP): Møteplan for Oppvekstutvalget vedtas i januar. Forslaget fra
rådmannen skal vedtas i Kommunestyret i desembermøtet. Følgende datoer forslås som
datoer for utvalgsmøtene. Alle møtene er foreslått lagt til tirsdag:
• 22. januar. Dette møtet ønsker vi å legge til Mælan skole.
• 12. mars
• 7. mai
• 18. juni
• 3. september
• 22. oktober
• 19. november
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Sakstittel
Avtale mellom kommunene i Trøndelag om betaling av
skoleplass for fosterhjemsplasserte elever
Retningslinjer klassetur for 10.trinn Indre Fosen kommune
Budsjett 2019 og kommunale avgifter og gebyrer 2019
Lokalisering av Vanvikan barnehage. Referat arbeidsgruppa
31.08.2018

Lukket

PS 19/18 Avtale mellom kommunene i Trøndelag om betaling av skoleplass for
fosterhjemsplasserte elever
Rådmannens forslag til vedtak
1. Indre Fosen kommune slutter seg ikke til «Avtale mellom kommunene i Trøndelag om
rutiner og refusjonssatser for betaling av skoleplass for fosterhjemsplasserte elever».
2. Kommunen følger hovedbestemmelsen i forskrift til opplæringsloven § 18-1 punkt b).
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 13.11.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Oppvekstsjef og enhetsleder skole orienterte om ordningen.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets vedtak:
1. Indre Fosen kommune slutter seg ikke til «Avtale mellom kommunene i Trøndelag om
rutiner og refusjonssatser for betaling av skoleplass for fosterhjemsplasserte elever».
2. Kommunen følger hovedbestemmelsen i forskrift til opplæringsloven § 18-1 punkt b).

PS 20/18 Retningslinjer klassetur for 10.trinn Indre Fosen kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Enhetsleder skole setter i gang arbeidet med å utarbeide forslag til felles retningslinjer
for klassetur på 10. trinn for alle ungdomsskolene i Indre Fosen kommune.
2. Forslaget skal være ferdig innen utgangen av januar 2019.
3. Forslaget skal legges ut på høring for skolene og foreldregruppa i minimum fire uker, og
tas inn som politisk sak i første oppvekstutvalgsmøte etter utgått høringsfrist.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 13.11.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Enhetsleder skole orienterte om saken. Hun har drøftet spørsmålet med rektorene. Rektorene
ønsker felles retningslinjer.
Oppvekstutvalget ønsker at ungdomsrådet blir med i utarbeidelsen av disse retningslinjene.
Oppvekstutvalget oppfordrer til å innhente retningslinjer fra andre kommuner, som har
utarbeidet slike retningslinjer for sine skoleturer.
Forslag fra oppvekstutvalget til nytt punkt 2: «Ungdomsrådet, foreldre og skoleledelse er
representert i utvalget som skal utarbeide retningslinjene sammen med enhetsleder oppvekst.»
Forslag fra oppvekstutvalget om at fristen i punkt 3 utvides til utgangen av mars 2019.
Rådmannens forslag med oppvekstutvalgets endringer ble enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets vedtak:
1. Enhetsleder skole utarbeider forslag til felles retningslinjer for klassetur på 10. trinn for
alle ungdomsskolene i Indre Fosen kommune.
2. Ungdomsrådet, foreldre og skoleledelse er representert i utvalget som skal utarbeide
retningslinjene sammen med enhetsleder skole.
3. Forslaget skal være ferdig innen utgangen av mars 2019.

Forslaget skal legges ut på høring for skolene og foreldregruppa i minimum fire uker, og tas inn
som politisk sak i første oppvekstutvalgsmøte etter utgått høringsfrist.

PS 21/18 Budsjett 2019 og kommunale avgifter og gebyrer 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 vedtas som fremlagt.
2. Låneopptak til investeringer i 2019 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr 246,7
mill. delegeres til rådmannen.
3. Låneopptak til startlån i 2019 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med 20 mill. delegeres til
rådmannen.
4. Prisliste for 2019 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som framlagt.
Saksprotokoll i Arealutvalget - 13.11.2018
Rådmannens innstilling:
Behandling:
Forslag fra arealutvalget: Investeringsprosjekt «Utvidelse Fevåg havn» utsettes til sist i
økonomiplanperioden, begrunnelse: kapasitet i administrasjonen .
Endelig vedtak:
Arealutvalget tar forslag til budsjett for 2019 til orientering. Investeringsprosjekt «Utvidelse
Fevåg havn» utsettes til sist i økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Helse- og omsorgsutvalget - 13.11.2018
Behandling:
Ass, helse- og omsorgssjef og helse- og omsorgssjef gikk gjennom budsjett 2019 for helse- og
omsorgssektoren og presenterte tiltak og konsekvenser for hver enkelt enhet.
Endelig vedtak:
Helse- og omsorgsutvalget tar budsjett 2019 til orientering med følgende kommentar:
Budsjett 2019 er meget krevende. Det er viktig at budsjettet forankres i personalgruppa, fra
øverst til nederst, slik at alle får eierskap til utfordringene. Det er i tillegg viktig at innbyggerne
tar inn over seg den økonomiske situasjonen i kommunen. 2019 må brukes til å få full oversikt
over sektoren, til å se på alle muligheter for å rasjonalisere driften, samt til å jobbe med kultur
og eierskap til budsjettet.
Vedtaket var enstemmig.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 13.11.2018
Oppvekstutvalgets behandling:

Oppvekstsjefen gjennomgikk en presentasjon som viser de ulike driftstiltak som må settes i
verk for å komme innenfor den tildelte rammen. Presentasjonen sendes ut til
utvalgsmedlemmene etter møtet.
Det området som synes mest dramatisk, er enhet barnehage. Denne enheten er så regulert
med bemanningsnorm, pedagognorm og stadig utvidet rett til barnehageplass, at det kan bli
svært utfordrende og trolig helt umulig å holde seg innenfor tildelt budsjettrammen.
Aud Dagmar Ramdal (SP) forslår nytt punkt 1 som erstatter rådmannens forslag, punkt
1: "Oppvekstutvalget tar budsjettforslaget for 2019 til orientering."
Daniel Fenstad (H) foreslår nytt punkt 2:
«Oppvekstutvalget er bekymret for konsekvensene som en urealistisk lav budsjettramme vil få
for tjenestetilbudet og de ansatte innenfor enhet barnehage.»
De øvrige punktene i rådmannens forslag til vedtak flyttes nedover.
Rådmannens forslag med endringene i Oppvekstutvalget ble enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets vedtak:
1. Oppvekstutvalget tar budsjettforslaget for 2019 til orientering
2. Oppvekstutvalget er bekymret for konsekvensene som en urealistisk lav budsjettramme
vil få for tjenestetilbudet og de ansatte innenfor enhet barnehage.
3. Låneopptak til investeringer i 2019 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr 246,7
mill. delegeres til rådmannen.
4. Låneopptak til startlån i 2019 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med 20 mill. delegeres til
rådmannen.
5. Prisliste for 2019 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som framlagt.

RS 7/18 Lokalisering av Vanvikan barnehage. Referat arbeidsgruppa 31.08.2018

