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PS 8/19 Referatsaker
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Vedtak
Ok-utvalget tar referatsakene til orientering

Lukket

Arkivsaksnr

RS 8/19 Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til
friskoleloven - Fraværsgrensen og trafikkopplæring
RS 9/19 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av
private barnehager)

PS 9/19 Evaluering av OK-utvalgets arbeid 2015-2019
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak
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Tor: Utvalgsleder ønsker en evaluering av ut valget arbeid på bakgrunn av at utvalget blir slått sammen
med HO-utvalget etter neste valg.
OK-utvalget hadde rapporten fra arbeidsgruppa to ganger til behandling i 2017
Aina: Har deltatt i diskusjoner om endring i politisk styringsstruktur, har deltatt i diskusjonen.
Utviklingen til et rettighetssamfunn gjør at det er mindre behov for egne utvalg. Har ikke større
saksmengde enn at det kan samles til et utvalgt.
Har vært større engasjement i utvalget denne perioden i forhold til tidligere år. Lite fravær og godt
oppmøte
Kari: Forandring i tiden som gjør at det kanskje er riktig å slå utvalgene sammen
Gunn Randi: Har vært interessant å sitte i utvalget. Mye informasjon som det er viktig å få vite om og
opplever at man har noe påvirkningskraft.
Jørn: Ombudsrollen som politiker. Har vært positivt å få så mye informasjon som utvalget har fått.
Generelt fått mye samfunnsnyttig informasjon om hele kommunen. Går mot en mer profesjonalisering av
politikerne, der færre gjør mere.
Tor F. Høyt frammøte har bestått av folk som har stått fagfeltet nær og dermed hatt noe å bidra med med.
Kennet: Fagråd der alle har hatt interesse for området og dette har vært positivt for oppmøtet. Fordel med
gjennomgående representasjon.

Andre tema:
Alle medlemmenes ansvar for å be om saker man ønsker informasjon eller saker om. Viktig at alle
engasjerer seg.
Vært greie og gode saksframlegg fra administrasjonen
Viktig at det er lov å mene ting og være uenige i saker.
Innspill til leder fra Jørn: Sakene har blitt godt diskutert slik at man gjennom diskusjonen har fått større
innsikt og større kunnskap om saken. Dette har vært bra, men i enkelte tilfeller kan det ha blitt for mye.
Leder spør om kritikken fra ordfører har støtte i utvalget.
Aina mener at det kan hun ikke uttale seg om. Det er ikke medlemmer i utvalget som har klaget, ønsker
ikke at å uttale seg om dette.
Jørn støtter dette og har ingen kommentarer til ordførers utspill.

Leder merker seg at det også er en mening – at utvalget ikke vil uttalelse om denne saken. Leder føler
dette utspillet fra ordfører er urimelig.
Tor: Opptatt av klagesaker. Har blitt brukt mye at sakene er unntatt offentlighet og har dermed vært
vanskelig å følge opp ombudsrollen. Viktig med åpenhet i forvaltningen.

Vedtak
Det ble ikke fattet vedtak i saken

PS 10/19 Organisering av opplæringen med eller uten lekser
Rådmannens innstilling
1. OK-utvalget vedtar at rektor ved den enkelte skole avgjør hvordan skolen organiserer sin
undervisning med tanke på hjemmearbeid.
2. OK-utvalget informeres om effekten av ordningen.
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Forslag fra Tor Flagestad:
OK-utvalget er kritisk til undervisningsopplegget med redusert hjemmearbeid for elevene.
Utvalget ber om at undervisningsopplegget blir bedre kvalitetssikret og anbefalt fra
faginnstanser som f. eks. Fylkesmannen, høyskoler evt. undervisningsdirektoratet.
Forslaget til Tor Flagestad fikk 1 stemme og falt
Rådmannens forslag vedtatt
Vedtak
3. OK-utvalget vedtar at rektor ved den enkelte skole avgjør hvordan skolen organiserer sin
undervisning med tanke på hjemmearbeid.
4. OK-utvalget informeres om effekten av ordningen.

PS 11/19 Grendenavn Vagnill og Follstad
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Forslag fra Gunn Randi Enodd: Follstadgrenda vedtas som grendenavn
Enodds forslag enstemmig vedtatt

Vedtak
OK-utvalget vedtar Vagnillgrenda og Foldstadgrensa som grendenavn.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK- utvalget vedtar Vagnillgrenda og Follstadgrenda som grendenavn.

PS 12/19 Tildeling av kulturstipend 2019
Rådmannens innstilling
Jenny Enodd, Sander Kjelstad, Andreas Fjorden Ree og Håkon Frøseth tildeles 2500 kr hver for
sitt arbeid i satsningen i sin idrett. Røsbjørgvollen tildeles ikke tilskudd fra
kulturstipendordningen, men har allerede fått tildelt gjennom prosjektstøtteordningen.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Ok-utvalget tildeler Jenny Enodd, Sander Kjelstad, Andreas Fjorden Ree og Håkon Frøseth
2500 kr hver for sitt arbeid i satsningen i sin idrett.
Røsbjørgvollen tildeles ikke tilskudd fra kulturstipendordningen, men har allerede fått tildelt
gjennom prosjektstøtteordningen.

PS 13/19 Tildeling av midler til kulturformål - barn og unge generelt 2019
Rådmannens innstilling
Budal jakt- og fiskerlag tildeles kr 15 000,-, tilskuddet øremerkes arrangement/prosjekt for barn
og unge.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
OK-utvalget vedtar at Budal jakt- og fiskerlag tildeles kr 15 000,-, tilskuddet øremerkes
arrangement/prosjekt for barn og unge.

PS 14/19 Tildeling av kulturmidler - museum og historielag
Rådmannens innstilling
Alle tre søkere tildeles kr 5000 hver for sitt arbeid og engasjement i sitt lokale historie- og
museumslag.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget tildeler Støren museum- og historielag, Soknedal historie-og museumslag og
Singsås museum- og historielag kr 5000 hver for sitt arbeid og engasjement i sitt lokale historieog museumslag.

PS 15/19 Tildeling av kulturmidler - sang og musikk
Rådmannens innstilling
Tilskudd/kulturmidler til sang og musikk, kr 60 000 fordeles på følgende vis:
Søker
Budal skolekorps
Singsås skolekorps
Soknedal skolekorps
Støren skolekorps
Rognes songlag
Hauka Dekorum
Støren musikkorps
Støren seniordans
Singsås damekor

Antall medlemmer under
19 år
29
8
21
26
0
0
1
0
0

Tildeles
17 052,4704,12 348,15 288,2000,2000,2588,2000,2000,-
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget tildeler tilskudd/kulturmidler til sang og musikk, kr 60 000 på følgende vis:
Søker

Antall medlemmer under
19 år
29
8
21
26
0
0
1
0
0

Budal skolekorps
Singsås skolekorps
Soknedal skolekorps
Støren skolekorps
Rognes songlag
Hauka Dekorum
Støren musikkorps
Støren seniordans
Singsås damekor

Tildeles
17 052,4704,12 348,15 288,2000,2000,2588,2000,2000,-

PS 16/19 Tildeling av kulturmidler - idrett
Rådmannens innstilling
Kulturmidler til idrett, fordeles slik:
Klubb
Singsås Idrettslag
Sokna IL
Budal IL
Rognes IL
Støren sportsklubb
NMK Støren
Kotsøy pistolklubb

Medl. under 19 år
126
205
53
15
345
11
1

Medl. over 19 år
346
256
81
65
591
96
30

Sum
32 047,34
43 065,61
13 400,85
6 659,36
74 614,46
6 744,39
3 468,00
180 000,00
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget tildeler kulturmidler til idrett, fordeles slik:
Klubb
Singsås Idrettslag
Sokna IL

Medl. under 19 år
126
205

Medl. over 19 år
346
256

Sum
32 047,34
43 065,61

Budal IL
Rognes IL
Støren sportsklubb
NMK Støren
Kotsøy pistolklubb

53
15
345
11
1

81
65
591
96
30

13 400,85
6 659,36
74 614,46
6 744,39
3 468,00
180 000,00

PS 17/19 Tildeling av midler til inkluderingstiltak 2019
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal frivilligsentral tildeles kr 7500 for innkjøp av skiutstyr til utlån. Internasjonal
kvinnegruppe tildeles kr 12 500 for å dekke utgifter til leie av svømmehall og instruktør.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget tildeler Midtre Gauldal frivilligsentral kr 7500 for innkjøp av skiutstyr til utlån.
Internasjonal kvinnegruppe tildeles kr 12 500 for å dekke utgifter til leie av svømmehall og
instruktør

