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Kommunestyresalen, kommunehuset i Leksvik
15.03.2018
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Aud Dagmar Ramdal
Sigrid Topsøe Strøm Gilleberg
Stefan Hansen
Rune Tveiten

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
IF-SP
IF-SV
IF-V
IF-AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Daniel Lyngseth Fenstad
NESTL
Lillian Nøst
MEDL
Gerd Janne Husby
MEDL
Malin Lyng
MEDL

Representerer
IF-HØ
IF-HØ
IF-AP
IF-HØ

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Arne Langmo

Representerer
IF-SP

Johan Ersland Rein
Anne Kirkeby
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Finn Yngvar Benestad
Laila Høgsve Bragstad
Aiga Eglite Berg

Møtte for
Daniel Lyngseth
Fenstad
Lillian Nøst
Gerd Janne Husby

IF-KRF
IF-SV

Stilling
Oppvekstsjef
Skolesjef
Leder voksenopplæringen

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed vedtatt.
Drøftingssak:
Åpen post
Rune Kristen Tveiten (AP):
Parkeringsarealene på Testmann Minne skole. Ordfører og rådmannen har lovet å ta tak i det.
Laila blir bedt om å sjekke hvor saken står.
Anne Kirkeby (SV):
Har oppvekstutvalget sagt at det er greit at man gir grunnskoletomta til videregående skole,

uten at det fins et annet areal for grunnskolen? Er barna spurt? Har man glemt
brukermedvirkning her? Aud Dagmar Ramdal kan fortelle at oppvekstkomiteen i gamle Leksvik
kommune diskuterte saken, men aldri fattet noe vedtak som utvalg. Beslutningene er nok fattet
på et høyere politisk/administrativt nivå.
Sigrid Gilleberg (SV):
Skoleskyss for elever i Kråkmo-området. Må krysse den nye fylkesveien må tur hjem. Laila skal
ta saken videre.
Orienteringssak:
Gjennomgang av utkast til prosjektplan for modellkommuneprosjektet Inkludering på
alvor.
Prosjektplanen ble gjennomgått. Oppvekstutvalget kom med noe små endringsforslag, som
innarbeides i planen før førsteutkastet sendes inn til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet.
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Sakstittel
Borgly barnehage - søknad omøkning av antall ekvivalenter
fra 31 til 42
Søknad om utvidelse av antall ekvivalenter ved Akrobaten
barnehage
Høring forslag til retningslinjer for grunnskoleskyss i
Trøndelag
Ønske fra FAU ved Stadsbygd skole om
konsekvensutredning
Retningslinjer for etablering og stønader til flyktninger i Indre
Fosen kommune
Oppnevning av representant fra Oppvekstutvalget til
styringsgruppa for flerbrukshall og svømmehall

Lukket

PS 5/18 Borgly barnehage - søknad omøkning av antall ekvivalenter fra 31 til 42
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det er relativt stor ledig kapasitet i de to barnehagene i Vanvikan krets i dag.
2. Prognosen for befolkningsutviklingen i Vanvikan krets 2018-2040 viser en kraftig
nedgang i aldersgruppa 0-5 år fram mot 2022. I følge prognosen kommer barnetallet
ikke tilbake til utgangspunktet i 2017 i løpet av perioden 2018-2040.
3. På denne bakgrunn avslås søknaden fra Borgly barnehage om en økning i antall
ekvivalenter fra 31 til 42.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad redegjorde for sakens innhold.
Drøftingsspørsmål som kom opp i møtet:
 Hvis en stor del av Vanvikans barnehagetilbud plasseres på Amborneset, kan det bli mye
kjøring på mange av foreldrene. Er det en god løsning?








Hvor stor må barnehagen være for at det skal være økonomisk forsvarlig å bygge og
drive den? Dette opplever ikke utvalget at de har gode nok opplysninger om.
Er det de private eller de kommunale som skal ta risikoen ved å bygge for stort? Hva skjer
hvis en privat barnehage velger å legge ned pga. dårlig økonomi? Da må kommunen
likevel skaffe et barnehagetilbud til alle barn med rett til plass.
Hvordan bør fordelingen være mellom Vanvikan sentrum og Amborneset. Er det lurt å
øke antall barnehageplasser på et sted der det bor få barn? Kan en legge inn et premiss
om at barnehagen skal legges til Vanvikan, for å unngå unødvendig pendling til og fra
barnehagen? Det er vel i Vanvikan det er planer for boligbygging, ikke på Amborneset?
Vi må ha fokus på et godt samarbeid mellom private og kommunal barnehage.

Forslag fra Sigrid Gilleberg (SV) til nytt punkt 3:
Med bakgrunn i behov for investering i nytt barnehagebygg, kan Borgly barnehage utvides til 36
ekvivalenter. Dette forutsetter at det inngås en langsiktig avtale om at barnehagen ikke tar inn
barn uten rett på plass, med mindre de blir bedt om det av barnehagemyndigheten.
Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i rådmannens innstilling ble stilt opp mot Gillebergs forslag. Gillebergs forlag ble vedtatt
mot to stemmer (Langmo og Ramdal).
Oppvekstutvalgets forslag til vedtak:
1. Det er relativt stor ledig kapasitet i de to barnehagene i Vanvikan krets i dag.
2. Prognosen for befolkningsutviklingen i Vanvikan krets 2018-2040 viser en kraftig nedgang
i aldersgruppa 0-5 år fram mot 2022. I følge prognosen kommer barnetallet ikke tilbake til
utgangspunktet i 2017 i løpet av perioden 2018-2040.
3. Med bakgrunn i behov for investering i nytt barnehagebygg, kan Borgly barnehage
utvides til 36 ekvivalenter. Dette forutsetter at det inngås en langsiktig avtale om at
barnehagen ikke tar inn barn uten rett på plass, med mindre de blir bedt om det av
barnehagemyndigheten.
Verbalforslag:
Borgly barnehage oppfordres til å komme med et notat i forkant av kommunestyremøtet 24.
april, der de redegjør for alternative plasseringer og økonomi knyttet til det foreslåtte antall
ekvivalenter.
Saken går videre til kommunestyret for endelig vedtak.

PS 6/18 Søknad om utvidelse av antall ekvivalenter ved Akrobaten barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det er noe ledig barnehagekapasitet i Stadsbygd krets i dag, og befolkningsprognosene
tyder ikke på at barnetallet i aldergruppen 0-5 år vil stige i de nærmeste årene.
2. Dersom det viser seg å bli behov for økt barnehagekapasitet i Stadsbygd krets, er det
ønskelig å holde muligheten åpen for en utvikling av et barnehagetilbud på Museet
Kystens Arv.
3. På denne bakgrunn avslås søknaden fra Akrobaten barnehage om en økning av antall
ekvivalenter fra 24 til 36.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018
Oppvekstutvalgets behandling:

Oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad redegjorde for sakens innhold.
Forslag fra Aud Dagmar Ramdal (SP):
Kutte ut punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak.
Punkt 1: Enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Ramdals forslag vedtatt mot to stemmer (Rein og Kirkeby)
Punkt 3: Rådmannens forslag vedtatt mot en stemme (Hansen)
Oppvekstutvalgets forslag til vedtak:
1. Det er noe ledig barnehagekapasitet i Stadsbygd krets i dag, og befolkningsprognosene
tyder ikke på at barnetallet i aldergruppen 0-5 år vil stige i de nærmeste årene.
2. På denne bakgrunn avslås søknaden fra Akrobaten barnehage om en økning av antall
ekvivalenter fra 24 til 36.
Saken går videre til kommunestyret for endelig vedtak.

PS 7/18 Høring forslag til retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Oppvekstutvalget stiller seg bak administrasjonens vurderinger av forslaget til
retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag.
2. Administrasjonen utformer høringssvar til Trøndelag fylkeskommune på bakgrunn av
vurderingene med bemerkninger til kapittel 1.1, 1-3, 2-4, 5-2 og 6-7.
3. Høringssvaret sendes Trøndelag fylkeskommune innen høringsfristen 16/3-18.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Enhetsleder skole, Laila Bragstad, orienterte om saken. Hun orienterte samtidig om Indre
Fosen kommune sitt høringssvar til skoleruta for Trøndelag fylkeskommune for 2019-2020.
Skyssreglement og skolerute er knyttet sammen i forslaget til skyssreglement.
Utvalget ønsker at det kommer ut til offentligheten at skoleskyssrutene er åpne for andre
passasjerer enn skoleelever, dersom det er plass.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets vedtak:
1. Oppvekstutvalget stiller seg bak administrasjonens vurderinger av forslaget til
retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag.
2. Administrasjonen utformer høringssvar til Trøndelag fylkeskommune på bakgrunn av
vurderingene med bemerkninger til kapittel 1-1, 1-3, 2-4, 2-5, 5-2 og 6-7.
3. Høringssvaret sendes Trøndelag fylkeskommune innen høringsfristen 16/3-18.

DR 4/18 Ønske fra FAU ved Stadsbygd skole om konsekvensutredning
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018

Rådmannens anbefaling:
1. Rådmannen finner det ikke nødvendig og heller ikke rett å bruke store ressurser på å gå i
dybden på alle de tema som listes opp i brevet fra FAU ved Stadsbygd skole. I
utredningen om framtidas skole i Rissa i 2012 fikk de samfunnsmessige konsekvensene
stor plass i dokumentet. Men dette var et arbeid som gikk over et år, og der kommunen la
ned bortimot et årsverk i prosjektledelsen.
2. Dersom høringsinstansene mener at ulike alternativ får konsekvenser som ikke er godt
nok belyst i utredningsdokumentet, er det viktig at dette kommer fram i
høringsuttalelsene. Disse uttalelsene vil følge saken videre i den politiske behandlingen.
Oppsummering av oppvekstutvalgets drøfting:
Oppvekstutvalget ønsker at dokumentet Framtidas skole blir tilgjengelig for høringsinstansene.
Det samme gjelder den utredningen som ble utarbeidet om sammenslåing av Testmann Minne
og Vanvikan. Administrasjonen bes om å sørge for dette.
Oppvekstutvalgets vedtak:
Oppvekstutvalget støtter rådmannens anbefaling. Man ønsker at dokumentet Framtidas skole i
Rissa og utredningen om sammenslåing av ungdomstrinnene ved Testmann Minne og
Vanvikan skoler blir gjort tilgjengelig for høringsinstansene.

PS 8/18 Retningslinjer for etablering og stønader til flyktninger i Indre Fosen
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for etableringsstønader ved bosetting av flyktninger i Indre Fosen kommune
2018 vedtas slik de er framlagt.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Enhetsleder for Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste redegjorde for innholdet
i forslag til retningslinjer. Prinsippet er at flyktninger får de samme tilskudd som norske
ungdommer/voksne i tilsvarende situasjon. Det er likevel rom for individuelle vurderinger.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets forslag til vedtak:
Retningslinjer for etableringsstønader ved bosetting av flyktninger i Indre Fosen kommune
2018 vedtas slik de er framlagt.
Saken går videre til kommunestyret for endelig vedtak.

PS 9/18 Oppnevning av representant fra Oppvekstutvalget til styringsgruppa for
flerbrukshall og svømmehall
Rådmannens innstilling:

Saken fremmes uten innstilling.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 15.03.2018
Oppvekstutvalgets behandling:
Forslag fra Rune Kristen Tveiten (AP):
Aud Dagmar Ramdal oppnevnes som oppvekstutvalgets representant i styringsgruppa for
flerbrukshuset i Leksvik.
Tveitens forslag ble enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets vedtak:
Aud Dagmar Ramdal er oppvekstutvalgets representant i styringsgruppa for flerbrukshus og
svømmehall i Leksvik.

