Hitra kommune

Kommuneplanens
samfunnsdel for perioden
2014-2026

Innhold
		

Side

Forord......................................................................................................................................................... 5
LITT OM PROSESSEN..................................................................................................................... 7
Formelle krav.......................................................................................................................................... 7
Slik har vi arbeidet............................................................................................................................... 8
Hva lærte vi?........................................................................................................................................ 11
DAGENS HITRA – HVOR ER VI NÅ?................................................................................... 12
Hitra anno 2014.................................................................................................................................. 12
Befolkningsutvikling og demografi.......................................................................................... 12
Folkehelse og omsorg....................................................................................................................... 14
Barnehage og skole........................................................................................................................... 15
Sysselsetting- og næringsutvikling.......................................................................................... 16
Kultur, idrett, friluftsliv og frivilligheten.............................................................................. 17
Funn i forskningen............................................................................................................................ 18
Risiko og sårbarhet........................................................................................................................... 19
Utgiver:

Trykk/produksjon:
Grafikk/design:
Foto:

Hitra kommune, 7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Telefon: 72 44 17 00
www.hitra.kommune.no
Vindfang AS, Mediehuset, 7240 Hitra
Telefon: 72 44 07 70
www.vindfang.com
Vindfang AS
Vindfang AS, Stein Olav Sivertsen, Lars Otto Eide
Hitra • Frøya AS

© Hitra kommune, 2014

2

Hitra kommune

VISJONEN «HITRA – NÅR DU VIL».................................................................................... 20
MÅL FOR UTVIKLING PÅ HITRA OG
PRIORITERINGER I ÅRENE MOT 2026............................................................................ 22
Hvilke oppgaver er de mest sentrale for kommunen i årene fremover................... 22
Hitra som bosted................................................................................................................................ 24
Hitra som næringskommune....................................................................................................... 26
Hitra som destinasjon...................................................................................................................... 27
HVORDAN SKAL VI NÅ MÅLET?.......................................................................................... 28
HITRA KOMMUNE SOM ORGANISASJON...................................................................... 30

Hitra kommune

3

Ordfører Ole L. Haugen taler ved kongebesøket
på Hitra 4. juni 2013. Kongeparet hadde havbruk
og arbeidsinnvandring som tema for sitt besøk,
og ved inngangen til 2014 er mer enn 50 nasjoner
representert i kommunen vår.

Forord
Å lage en kommuneplan betyr at man må utfordre seg
selv og andre til å løfte blikket. Man skal lage en plan
for de neste 12 år, med mål og strategier, eller med
andre ord: Vi skal bli enige om hvor og hvor mye vi vil og
hvordan. Det handler altså om både kurs og fart. Og all
erfaring tilsier; dess mer omforent man kan være om
dette, dess bedre er sjansen for å lykkes.
Vi har satt et overordnet mål om å legge til rette for
fortsatt positiv samfunns- og næringsutvikling, på
en bærekraftig måte. I dette ligger både befolkningsvekst, flere og mer varierte arbeidsplasser og gode
offentlige og private tjenester og tilbud. Dette må
søkes gjort gjennom tilrettelegging og bruk, uten ødeleggende konsekvenser for natur, miljø og de kommende generasjoner. Og vi må huske at Hitra er og blir del
av en stadig mer globalisert verden. Vi lever av å produsere og selge mat, varer og tjenester til store deler av
utlandet. Vår region er synlig både nasjonalt og internasjonalt, og dette forplikter! I fundamentet av veksthorisont, er det bokstavelig og i overført betydning et
hav av muligheter som ligger foran oss. Dette må vi se
og forstå, og det betyr at vi må tilpasse og forbedre
våre tilbud for å fange opp utviklingen. Noe har vi fått
til, men mer må gjøres.
I løpet av de siste åra har vår region hatt en unik positiv
utvikling. Dette gir oss utfordringer, men også svært
positive ringvirkninger. Vår distriktskommune er blitt
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et flerkulturelt lokalsamfunn bestående av mennesker
som kommer fra alle verdens hjørner. Noen for å arbeide, andre av nød og vi er alle naboer. Vi møtes på
arbeidsplassen, butikken, frivilligsentralen, fotball
banen, skolen og hjemme for å nevne noe. Alle har vi
en oppgave i å skape en god hverdag for hverandre,
og heller mindre av «meg selv nok». La oss tilstrebe
et lokalsamfunn som handler mer om «Vi», og gjerne
noe mindre om «oss» og «dem». Et smil og en hilsen
kan være nok til at en annen uansett hvem det er, får en
bedre dag…
Ingen har krystallkula som forteller oss sannheta om
tiden som kommer. Men basert på en del kjente fakta
- muligheter og utfordringer, så har vi et visst grunnlag
for å spå i framtida. Det er dette som er forsøkt lagt til
grunn i arbeidet. Så ved oppsummeringens bord kan vi
nok ydmykt erkjenne at vi heller ikke nå kan være sikker
på om alle eventualiteter er tatt høyde for i denne
plana. Plana vil aldri bli fullkommen, men vi har tro på
at den er et godt og nødvendig redskap for jobben som
begynner nå. Hos oss vil det fortsatt bli slik at ting skjer
utenfor plan, og da må vi, om nødvendig, vise evnen til å
justere både kurs og fart. Og det skal vi greie!
Jeg ønsker oss alle lykke til på reisen inn i framtida !
Ole L Haugen
Ordfører
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Litt om prosessen
Formelle krav
Kommuneplanlegging
Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske,
økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling
en.

Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode,
og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og
vedta en kommunal planstrategi (oversikt over hvilke
planer kommunen har og hvilke planer som må utar
beides i inneværende valgperiode). Plansystemet er et
av kommunens viktigste styringsverktøy, og kommunen må derfor ha en tydelig strategi for hvordan plansystemet skal håndteres og fungere i kommuneorganisasjonen.

Kommuneplanen
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en
arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel er den beskrivende
delen av kommuneplanen som trekker opp mål og stra
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tegier. Planen følges opp/ konkretiseres ytterligere
ved behov gjennom kommunedelplaner, fag- og sektor
planer. Kommuneplanens samfunnsdel for Hitra ble
sist vedtatt 29. august 2007.
Kommuneplanens samfunnsdel skal i et langsiktig
perspektiv angi mål for utviklingen i kommunen og gi
retningslinjer for sektorenes planlegging. Kommuneplanens arealdel skal gi retningslinjer og overordnede
bestemmelser for forvaltning av arealer og andre
naturressurser. Kommuneplanen skal opp til ny vurdering i hver valgperiode. Det kan også lages del- og
temaplaner som omhandler utvalgte geografiske
områder eller deler av virksomheten. De langsiktige
hovedmålene i kommuneplanen er utgangspunkt for
4-årige delmål i handlingsprogrammet som igjen er
utgangspunkt for 1-årige resultatmål i enhetenes virksomhetsplaner. Den langsiktige planleggingen konkretiseres i kommunens årsbudsjett og i økonomiplanen
som rulleres hvert år og har et 4-årig perspektiv.
Kommuneplanens arealdel er kartet som viser de
arealmessige disposisjoner, og denne ble sist vedtatt
16. desember 2010.
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Hitra har Europas tetteste
hjortestamme, og jakta
er svært populær blant
både lokalbefolkning og
tilreisende.

Slik har vi arbeidet
Kommunal planstrategi ble utarbeidet på bakgrunn av
en kartlegging av samfunns- og plansituasjonen for
Hitra kommune. Denne ble vedtatt av Hitra kommunestyre i sak 98/12, 6. september 2012. Nasjonale og
regionale føringer, sammenholdt med samarbeidsprosjekter med nabokommuner, Kysten er klar, Orkdalsregionen og Samhandlingsreformen, viste behov for
revisjon av samfunnsplanen. I arbeidet med planstrategien ble det også satt fokus på hvilke avvik det var
mellom forventet utvikling i Hitra kommune og hvilken
utvikling man faktisk har hatt de siste årene. I forrige
kommuneplan så man for seg en befolkningsnedgang
i kommunen, og i planen ble kommunens tjenestenivå
tilpasset dette. De siste årene har man i stedet for befolkningsnedgang opplevd både befolkningsvekst og
næringsvekst, og det er derfor behov for vurdering av
målsettingene på nytt. Gjeldende samfunnsplan er et
omfattende dokument, og det har vært et mål å korte
ned samfunnsplanen uten å forringe dokumentets kvalitet.
Det er i prosessen gjennomført en enkel ROS-analyse
samt at det er gjort sårbarhetsanalyser av kommunen
i forskningen.
Det ble vedtatt planprogram (redegjørelse for for
målet med planarbeidet, planprosessen og opplegget
for medvirkning) i Hitra kommunestyre i sak 48/13,
18. juni 2013, og dette bakgrunnsdokumentet har lagt
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grunnlag for arbeidet med samfunnsplanen. Rammeområdene har i sine innspill bidratt til å fremme muligheter og utfordringer.
Det ble avholdt kafémøte og strategidiskusjon med
politikere, representanter fra frivilligheten, offentlig
administrasjon og næringslivsaktører på Ørland Kysthotell 5.-7. april 2013. Her ble det diskutert hvilke målsettinger Hitra bør ha for utvikling, hvilke hindringer
som kan ligge i veien for å nå målet samt hvordan man
kan overvinne hindringene. Samlingen ble ledet av Lars
U. Kobro som også er en av forfatterne av rapportene
fra Telemarksforsking i regi av Distriktssenteret.
Den 31. oktober 2013 ble det avholdt kafémøte på
Dalpro med Hitra kommunestyre. Her ble det diskutert
hvilke målsettinger man skal ha innenfor temaene bosettingsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøks
attraktivitet.
Diskusjonene rundt mål og prioriteringer i forannevnte
samlinger sammen med funn i forskning, danner grunnlaget for målene som er satt i samfunnsplanen samt
arbeidsmetodikken som kommunen ønsker å vekt
legge i årene fremover.
Samfunnsplanen ble endelig vedtatt i Hitra kommunestyre i sak 51/14 den 19. juni 2014.

Hitra kommune
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Tettstedet
Knarrlagsund

Hva lærte vi?
Underveis i planprosesser er det viktig å ha et til
bakeskuende blikk. Vel å merke når dette brukes som
et grunnlag for å skape et godt forståelsesgrunnlag
for fremtidige mål. Det er også svært viktig å ha en
god forståelse for ståstedet til kommunen til enhver
tid. Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi, er essensielle spørsmål som vi til stadighet må stille oss. Den
viktigste lærdommen for oss er å erkjenne at prosessen med å finne gode målsetninger og løsninger løper
kontinuerlig. Det er tilnærmet umulig å utforme en
samfunnsplan som skal presentere alle svar om hvordan kommunen skal arbeide 20 år fremover. Tidene
er omskiftelige, verden er i endring og kommunenes
omstillingsevne blir vesentlig i forhold til å kunne lykkes. Ut fra dette perspektivet har vi valgt å fokusere
på hvordan vi kan gjøre Hitra kommunes organisasjon
og hittersamfunnet omstillingsdyktig og robust, og at
Hitra kommune blir et godt sted å bo, besøke og drive
næring i.
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Vi har ut fra kunnskap som er formidlet i forskning
(les: Suksessrike Distriktskommuner) og ut fra erfaring gjennom avholdte politiske kafémøter, valgt å fokusere på å opprette en arbeidsmetodikk hvor Hitra
kommune hvert år avholder en samling for å hente ut
oppgaver det er viktig å prioritere i et kortsiktig perspektiv. Målene og strategiene som kommer frem i
møtet, kan deretter innlemmes i handlingsplaner og
økonomiplan og gjennomføres (dette beskrives ytterligere under avsnitt om Medvirkning). Dette er i våre
øyne også den mest demokratiske måten å arbeide på,
da man kan hente ut den til enhver tid mest dagsaktuelle tematikken i felleskap. Kafémøtet vil også være en
viktig arena for kontinuerlig levende diskusjoner om
Hitras utvikling.
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Dagens Hitra – hvor er vi nå?
helse og økt levealder for denne gruppen, er det viktig å
bygge opp under et godt og aktivt liv for dem.

Hitra anno 2014
Hitra er et øysamfunn som dekker et landareal på 680
km2 og har tilsvarende areal i sjø. Hitra ligger strategisk
plassert ytterst i Trondheimsfjorden, og skipstrafikken
langs norskekysten går tett forbi. Hitra har variert og
skjærgårdsmiljø, store utmarksområder, heier med berg
og knauser, hundrevis av fiskevann og uendelige muligheter for variert aktivitet både for fastboende, hytte
eiere og turister. Hitra ligger midt mellom Fosenhalvøya

og Nordmøre og er en del av en øyregion i vekst. Dette gir
unike muligheter for utvikling og samarbeid på tvers av
kommune- og fylkesgrenser.
Vi har på mange måter en sterk posisjon i forhold til å
produsere mat og by på opplevelser i ren natur. Dette er
noe som hevdes å bli stadig mer etterspurt også globalt.

Befolkningsutvikling og demografi
Hitra har grendestruktur med sju tyngdepunkt for
bosetting; Hestvika/ Sandstad, Melandsjø, Kvenvær,
Knarrlagsund, Dolmøy, Ansnes og kommunesenteret
Fillan. Fillan har utviklet seg til et attraktivt kommunesenter med gode tilbud som kommunens innbyggere
og besøkende nyter godt av. Kommunesenteret ligger
strategisk plassert og har stor vekst både innenfor
næring og bosetting, uten at dette går på bekostning
av grendene. Dette viser statistikk fra SSB.
Pr. 1. januar 2014 er det registrert 4522 innbyggere i
Hitra (SSB). Det er størst befolkningstetthet i kretsene
Fillan, Barman og Strand. Her bor ca. 3 500 innbyggere,
dvs. ca. 80 % av kommunens totale innbyggertall.
Hitra har en svært utypisk befolkningssammensetning
til å være en distriktskommune. 17 % av befolkningen
er innvandrere som kommer fra over 50 nasjoner.
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Statistikken spår at vi skal være 5673 hitterværinger
i 2040 ved middels nasjonal befolkningsvekst Dette
betyr at vi har hatt en annen befolkningsutvikling
enn man forutså i forrige samfunnsplan, hvor befolkningsutviklingen i kommunen var klart negativ. Det må
bemerkes at befolkningsveksten pr. i dag er et resultat
av arbeidsinnvandring, og det er blant arbeidsinnvandrerne man har overvekt av barnefødsler.
Samtidig som kommunen opplever vekst i folketall,
skal man ha et blikk for at en stor andel egne innfødte
flytter ut fra Hitra til mer sentrale strøk for å ta utdanning uten å komme tilbake til regionen igjen.
Antallet eldre blir balansert av tilskudd av yngre befolkning de første årene i planperioden. Likevel vil man fra
2020 få en økning i antallet eldre som medfører ekstra
behov for offentlige tjenester. Med en stadig forbedret

Hitra kommune

Forøvrig er vi del av en kystregion som vil ha stor og
økende aktivitet det neste tiåret. Dette, sammen med
at kommunikasjonstilbudet forbedres, vil i økende grad
aktualisere: bo i en kommune - jobbe i en annen kommune.

Folkehelse og omsorg
Ny folkehelselov har trådt i kraft siden forrige samfunnsplan ble vedtatt. Arbeidet med folkehelse krever tverrfaglig samarbeid i hele kommunen. Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige
myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Mens
kommunehelsetjenesteloven la oppgavene direkte
til helsetjenesten i kommunen, er nå ansvaret løftet
til kommunen som sådan, og prinsippet om å fremme
folkehelse i alle sektorer (”helse i alt vi gjør”) gjelder for
kommune, fylkeskommune og stat. Dette innebærer at
helsehensyn skal integreres i beslutningsprosesser og
for eksempel i utøvelse av rollen som eier av virksomhet og eiendom, arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter mv.

Det er essensielt at kommunen holder fokus på helsefremmende arbeid for å motvirke utfordringer nevnt
over. Fysisk aktivitet, fokus på godt kosthold samt å
motvirke ensomhet vil være sentrale faktorer i arbeidet. Vi skal ha et blikk for at vår spesielle demografi
med mange utenlandske tilflyttere krever en dialog
som alle forstår i det helsefremmende arbeidet.
Kommunen har også ansvar for å sørge for gode og
forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som tren
ger det, uavhengig av alder eller diagnose. God helse i
befolkningen er en vesentlig ressurs i dagliglivet og for
sosial og økonomisk utvikling.

Det er vedtatt at forebygging blant barn og unge skal
ha hovedfokus uten at man glemmer de voksne.

Samhandlingsreformen legger også føringer for hvordan kommunen skal bygge opp sitt helsetilbud. Målet
med denne reformen er å forebygge, behandle lokalt
og samhandle bedre.

Kommunen har ansvar for å holde oversikt over befolkningens helse. Den nyeste folkehelseprofilen viser at
utfordringene for Hitras befolkning i stor grad er overvekt og psykiske lidelser. Det er også viktig å ha et blikk
for at kommunen vår har høyere andel mennesker som
bor alene og barn med enslig forsørger, enn i landet forøvrig.

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de
trenger det nærmest mulig der de bor. De skal få rett
behandling til rett tid på rett sted, gjennom et helhetlig
og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Det må
med bakgrunn i denne oppgaveoverføringen fra sykehus til kommune arbeides for å sikre rekruttering og
kompetanse innen helsetjenesten i årene fremover.

Hitra kommune
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En god oppvekst er viktig for alle
mennesker. Læring, mestring og
utvikling er viktige fokusområder for
oppvekstsektoren på Hitra, og foreldre
skal føle hjelp og støtte i sin hverdag.

Barnehage og skole
Hitra kommune har en desentralisert oppvekstsektor
med fem skole- og barnehagekretser. Kretsene har
historisk forankring i Hitras grendesamfunn med tettstedene Fillan, Melandsjø/ Dolmøy/ Barman, Sandstad/
Hestvika, Knarrlagsund og Kvenvær. Utgangspunktet
er kommunestrukturen før 1964 med kommunene
Hitra, Fillan (med Fjellværsøya/ Ulvøya), Sandstad og
Kvenvær. Med basis i den geografiske oppdelingen har
oppvekstinstitusjonene vokst fram.
Hitra kommune har utviklet en barnehagestruktur over
år med basis i fire oppvekstsentre og en barnehage
i kommunesenteret. Kommunen har, som landet for
øvrig, fokusert på det kvantitative aspektet i barne
hagen: Barnehageplass for alle. Totalt omfatter tilbudet ca. 190 barn i barnehage, noe som utgjør ca. 90 %
av alle barn fra 1 - 6 år, og ca. 510 elever i grunnskolen.

Resultatene fra elevundersøkelsene er ikke tilfredsstillende. Elevene på Hitra har tidligere skåret omtrent
på landsgjennomsnittet, men utviklingen har vært negativ.
En av fremtidens utfordringer for sektoren er å ha
nok kapasitet for å ivareta behovene som følger av
befolkningsveksten i kommunen. Dette gjelder både for
barnehage og skole. Det må også arbeides kontinuerlig
for å sikre en målrettet rekruttering og kompetanse
bygging innen oppvekstsektoren.

Sektoren har fokus på læring, mestring og utvikling, og
en optimal tjenestekvalitet. Det er av betydning at foreldrene skal føle hjelp og støtte i rollen som foreldre og
oppdragere, samtidig som tilbudet i barnehage, skole
og SFO muliggjør aktiv deltakelse for både mor og far
i arbeidslivet.
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Sysselsetting og næringsutvikling

Kultur, idrett, friluftsliv og frivilligheten

Hitra er en vekstkommune med god nærings- og arbeidsplassutvikling. Totalt er
det ca. 200 aktive bedrifter i Hitra pr 1. januar 2014.

Kommunen har varierte og identitetsskapende tilbud
innen fritid, kultur, kirke, idrett og friluftsliv. Dette er
viktig for å bidra til å styrke lokal identitet og tilhørighet. Kulturformidling er også viktig for at tilflyttere
skal føle tilhørighet til samfunnet.

Verdiskapningen er variert, men hovedtyngden av næringsaktiviteten er rettet
inn mot havbruksnæringen. Sammen med Frøya representerer Hitra over 40 %
av eksportverdiene fra Sør-Trøndelag og 4 % av befolkningen. Hitra kommune skal arbeide for at oppdrettsnæringen skal ha fortsatt gode bærekraftige
vekstvilkår både innenfor egne kommunegrenser og i regionen.
Hitra som de fleste andre kystkommuner, har hatt negativ utvikling innen primærnæringene jordbruk og fiske. Dette er forsøkt avbøtet med flere konkrete
tiltak, bl.a. satsing på Hitra fiskerihavn og stimulering til satsing innen konseptet kortreist mat. Hitra skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode vilkår for
landbruksdrift i kommunen.
Hitra er Trøndelagskystens største reiselivskommune og er kommunen i Trøndelag med størst andel industriarbeidsplasser (24 %). Hitra har samtidig minst
andel offentlig sysselsetting.

Svært mange av Hitras innbyggere er i dag organisert
i ulike lag og foreninger. Disse organisasjonene gjør et
formidabelt arbeid med inkludering, samfunnsbygging
og folkehelse i tillegg til å utøve det enkelte lag og
forenings aktivitet.
Idrettshall, bowlinghall og svømmehall drives av Hitra
hallen. Hitrahallen er i tillegg Hitras storstue. Idrettsanleggene ellers eies og drives av idrettslagene.

I det nye kulturhuset er Hitra kulturskole, bibliotek og
Ungdomsbasen. Kulturskolen har et godt utbygd tilbud som omfatter undervisning i musikk, dans, visuelle kunstfag og teater for å nevne noe. Hensikten med
Ungdomsbasen er at ungdom på Hitra skal ha et eget
sted å være på fritiden hvor de kan komme i kontakt
med andre på sin alder, og dyrke ulike fritidsaktiviteter.
Hitra kommune er vertskommune for Kystmuseet i
Sør-Trøndelag. Kystmuseet er også lokalmuseum for
Hitra. Meierisalen er kommunens storsal for visning
av kunst og kultur. Salen eies og drives av Kystmuseet.
Kommunes bruk er regulert gjennom en egen avtale,
hvor også organisasjonenes bruk av salen er ivaretatt.
Hitra kino er lokalisert til Meierisalen.

Handel og servicenæringen er en annen stor aktør i næringsmarkedet på Hitra.
Det er verdt å merke seg at næringen har lykkes med grep for å hindre handels
lekkasje og at man har fått en større andel arbeidsplasser innenfor virksomhetsområdet.
Hitra kommune satser stort på næringsområdet på Jøstenøya og Kalvøya. Området er i god utvikling og tegner til å bli en av Midt-Norges største havnesats
inger. Nyutviklede havne- og infrastrukturtiltak med tanke på bruk av sjøen og
sjøveien vil også i fremtida være bærende for samfunnsutviklinga på Hitra.
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Risiko og sårbarhet, miljø og bærekraft
Kommunen arbeider aktivt og målbevisst med å forebygge uønskede hendelser, unngå å skape ny risiko og
redusere skadevirkningene dersom uønskede hendelser inntreffer. En ståstedsanalyse for å avdekke
dagens utfordringer er gjennomført i planprosessen.
Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse
ble sist vedtatt i K-sak 47/09, 28.05.2009. ROS-analyser gjennomføres innen kommunens områder iht. krav i
lovverk. Kommunen har egen plan for kriseledelse som
rulleres kontinuerlig.

Funn i forskningen
Det er foretatt omfattende analysearbeid av vår kommunes måte å arbeide på gjennom rapporter som ulike
forskningsinstitusjoner har utarbeidet.
Den første utredningen av Telemarksforsking «NM i
næringsutvikling» ble publisert i 2005.
«Suksessrike distriktskommuner» publisert i 2012 av
samme forskingsinstitusjon som over, er publikasjonen som i størst grad setter fokus på hvorfor Hitra som
samfunn lykkes i sitt arbeid. Denne rapporten setter
spesielt fokus på de menneskelige ressursers betydning og viser i stor grad at Hitra arbeider med en dugnadsmetodikk. I en liten kommune vil mål om felles positiv samfunnsutvikling medføre at frivillige, næringsliv og offentlige tjenester drar lasset sammen nettopp
fordi man ikke er flere. Det vil være en viktig oppgave
for det offentlige å systematisere og bygge opp under
de gode ideer slik at man får optimalisert utviklingen,
og at bevisstheten holdes rundt kunnskap om hvor vi
er til enhver tid. Gjennom dette vil man kunne oppnå å
arbeide målrettet for en positiv utvikling.
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I en nylig utkommet NIBR-rapport publisert i 2013, er
Hitra sammen med Frøya pekt ut som et av fem regionale tyngdepunkt i Trøndelag. Denne sier at Hitra og
Frøya er regionen som ved siden av Orkdal, scorer best
på det meste. Vår region har et godt næringsliv, høy innflytting og svært positive indikatorer for utviklingen de
siste årene.
I rapportene har en objektiv part satt fokus på hvordan
man jobber med samfunnsutvikling på Hitra. Dette har
lagt grunnlag for diskusjoner som det er viktig å holde
i live, ikke bare i arbeidet med en samfunnsplan, men
for å holde nettopp bevisstheten oppe rundt ståstedet
vårt til enhver tid.
På bakgrunn av den nye kunnskapen som er løftet frem,
ser vi behovet for å ha et plansystem som ligger nærmere opp til arbeidsmåten vår enn tidligere planverk
gjør.

Hitra kommune

Hitra kommunes styrke er blant annet at vi har en havbruksnæring i sterk vekst og at vi er attraktiv for arbeidsinnvandring med økning i folketallet. Hitra er sentralt plassert i øyregionen med økende handelsvirksomhet og kulturtilbudet er variert. Hitra industripark
og Hitra Kysthavn åpner muligheter som vi enda bare
ser konturene av, og vil skape rekruttering av ny type
virksomhet relatert til oppdrettsnæringen, men også
til annen næringsvirksomhet.
Det ligger også stort potensiale i å videreutvikle turistnæringen spesielt med tanke på vår, høst og vintersesongen. Og det ligger mange muligheter i å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen mot tilgrensende
kommuner.
Hitra kommunens utfordringer er blant annet å sørge
for nok boliger for tilflyttere, arbeide for bedre infrastruktur med tanke på vei, mobildekning, internettkommunikasjon samt rekruttering av nøkkelpersonell.
Hitra er sårbar for klimatiske endringer da kommunens
hovednæring er avhengig av stabile klimatiske forhold.
En økning i havtemperatur vil kunne være kritisk for
oppdrettsnæringen. Ekstremvær, skipskatastrofer

Hitra kommune

med utslipp og havnivåstigning er også vesentlige risikofaktorer for Hitra kommune. Kommunens vanntilgang er også en viktig faktor. Drikkevann og produksjonsvann innenfor lokal industri baseres på overflatevann som renses. Vanntilgang er avgjørende i utviklingen av samfunnet på Hitra.
Vi skal også være bevisst på at NIBR i sin rapport om
regionale tyngdepunkt peker på at hovedutfordringene i øyregionen er en relativ liten befolkning som er
spredt på flere tettsteder, lav integrasjon med nabokommunene og en utvikling som i de senere årene er
basert på innvandring. Regionen er også sårbar for ekstern påvirkning på grunn av sin næringsspesialisering.
Kommunen skal være bevisst på den utfordring som
ligger i at man arbeider aktivt med å gjøre alle til lags,
noe som på sikt kan redusere evnene våre til å bevege
oss målrettet og raskt i en definert retning.
Begrepet ”Bærekraftig utvikling” er opprinnelig definert som ”en utvikling som tilfredsstiller dagens
generasjons behov uten at det går på bekostning av
fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille
sine behov.” Hitra kommune har utarbeidet en energiog klimaplan som lister opp mål for redusert klimautslipp og energibruk, og det er de siste år arbeidet med
å løfte kvalitetsnivået på kommunale bygninger slik at
disse er mer energibesparende. Hitra har også et stort
mangfold av naturressurser som er viktig både for næringsutvikling og for befolkningens mulighet for å utøve
friluftsliv. I arealplanen er det fokusert på et balansert
forhold mellom vern og bruk. Dette forholdet vil igjen
bli vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel.
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Hitra kysthavn og Hitra industripark er gunstig lokalisert i hovedskipsleia
mellom Trondheim og Kristiansund. Kystekspressen mellom disse byene
møtes på Sandstad på Hitra. Flere nye industrietableringer er under
planlegging her. Det bemerkes at illustrasjonen viser en tenkt fremtidig
utnyttelse som ikke er endelig godkjent på nåværende tidspunkt.

«Hitra – når du vil»
«Hitra – når du vil» er Hitra kommunes filosofi. Med denne er vi både inviterende og utfordrende; vi erklærer på
mange måter at det er lov å prøve seg, lov å lykkes, lov
å feile. For oss er tilføyelsen ”Hitra - når du vil bo, leve
og oppleve” med på å skape et positivt fremtidsbilde av
uendelige muligheter på en øy med fantastiske ressurser.
Hitra er en kommune som preges av samarbeid og dugnadsånd, og menneskene i vår kommune er ressursen
som driver oss fremover. En så rivende utvikling som
Hitra har hatt de siste årene er fundamentert på et tett
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samarbeid mellom frivillige, næringslivet og det offentlige. Mange kjenner hverandre og man har gjennom dette opparbeidet en evne til å dra lasset sammen.
Vi i Hitra kommune jobber sammen med private og frivillige med å skape gode og trygge rammer for folks liv.
Hver dag møter befolkningen kommunens arbeid i sitt
hverdagsliv. Om det gjelder skole, barnehage, vann og
avløp, legebesøk, bygging av bolig, jakt på hjort for å
nevne noe, så handler dette om kommunal forvaltning
og et arbeid for å skape vekst i lokalsamfunnet.

Hitra kommune

Hitra kommune
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Mål for utvikling på Hitra

Hitra er Trøndelagskystens største
reiselivskommune og Hopsjøbrygga
i Dolmsundet er et av mange
populære besøkssteder for turister
og fastboende.

og prioriteringer i årene mot 2026

Hvilke oppgaver er de
mest sentrale for kommunen
i årene fremover:
Hitra kommune ser sin viktigste oppgave og målsetting i å legge grunnlag for at alle skal ha et godt liv på
Hitra samt legge til rette for at veksten kan fortsette
i kommunen samtidig som det tas hensyn til regionale
og nasjonale målsettinger vedrørende klima, miljø og
bærekraft. Utfordringene innen miljø og bærekraft er
knyttet til areal og arealforvaltning i tillegg til livsstil
og forbruk, samt forvaltning og vern av ulike naturtyper. Godt nivå på lovpålagt tjenesteyting må balanseres mot en sunn kommuneøkonomi.
Vi har opplevd og opplever stor vekst og positiv utvikling som samfunn, og dette forplikter. Hvordan skal vi
fortsette arbeidet og møte forventningene slik at utviklingen fortsetter?

Hitra tenker “Helse i alt vi gjør” i alle sektorer. Folkehelse er bakteppe i forvaltningen, og fokuset skal rettes
mot helsefremmende og forebyggende arbeid i et livsløpsperspektiv. Kommunen ønsker å ha kontinuerlig
fokus på arbeidet med sammenhengene mellom miljø,
livsstil og forbruk for å sikre et godt grunnlag for forvaltningen av fremtidige generasjoners naturarv.
Tverrfaglighet og samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivilligheten og internt i kommuneorganisasjonen skal foredles som arbeidsmetodikk, og gjennom
dette arbeidet fremmes utvikling. Ord som spleiselag
og ubyråkratisk samhandling må foredles og gis reelt
innhold.

Følgende fokusområder settes på tvers av
rammeområdene:
• Hitra skal bli mer attraktiv som bosted
• Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter
• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk
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Akset Golfbane

Hitra kommune

Hitra kommune
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Hitra som bosted

Delmål 1.3

Hovedmål 1:
Hitra skal bli mer attraktiv som bosted

Samarbeide med nabokommuner for å styrke bredden av
arbeidsplasser i regionen, bl.a. som aktiv deltaker i å utvikle
en felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen (dette inkluderer kommunene Orkdal, Meldal, Skaun, Rennebu,
Oppdal, Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes).

Vi skal arbeide for årlig befolkningsvekst som er på
minimum 1,5 % og høyere enn landsgjennomsnittet
samt sørge for minimum 40 nye boenheter pr. år
gjennom oppfyllelse av følgende delmål:

Delmål 1.1
Vi skal stimulere til boligbygging

Det skal fokuseres på regulering av attraktive private og
offentlige boligtomter i nærhet av etablerte skoler og
barnehager. Aksen langs FV714 Sandstad-Dolmøy skal
derfor ha fokus innenfor tilrettelegging for bosetting,
men tilretteleggingen må også fortsette i tettsteder som
Hestvika, Knarrlagsund, Kvenvær og Melandsjø.
Hitra kommune skal: fremme og tilrettelegge boligbygging med intensjon om først leie - så eie ved bruk av bl.a.
Husbankens ordninger. Fokus på å ha et godt utvalg av
tomter som tillater leiligheter, eneboliger. I tettsteder
må det arbeides for å etablere boliger i andre etasje i
næringsbygg. Styrke støtteordninger for mennesker i
etablererfasen. Samarbeide med eller eventuelt etablere
boligbyggelag/ utbyggingsselskap som kan være pådrivere i boligetableringen.
Fokus på etablering av gang- og sykkelveier på veistrekninger som har stor trafikk.

Delmål 1.2
Vi skal skape sosiale møteplasser og sentra

Stimulere ildsjeler og aktivitet i grendene, særlig gjennom å bidra med kommunale midler på en slik måte at det
utløser frivillig arbeid og dugnad, og gjerne også bidrag
fra næringsliv og andre.
Utvikle Fillan til en urban kystlandsby med kafémiljø og
godt servicetilbud.
Arbeide for internasjonal martna.
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Tettstedet
Kvenvær

Vi skal støtte opp under næringsutvikling hos naboer

Delmål 1.4
Vi skal arbeide for bedre kommunikasjon
for pendlere

Underbygge bruken av hurtigbåttilbudene og arbeide for
realisering av ferjeforbindelse til Nordmøre. God busskommunikasjon internt og ut til andre tettsteder. Forbedre
pendlemulighetene til Hitra som bo- og arbeidssted.

Delmål 1.5
Vi skal ta godt vare på våre innbyggere

Det skal arbeides for å fremme livskvalitet for alle, og vi har
som mål å ha aktive innbyggere. Det fokuseres på tidlig innsats og forebygging av helseproblemer blant barn og unge.
Barn og unges tilbud på oppvekstarenaene skal kjennetegnes av læring, mestring og utvikling. Hitra vil arbeide for at
foreldre skal føle hjelp og støtte i rollen som oppdragere.
Det skal arbeides for god integrering av alle tilflyttere.
Det skal tilrettelegges for at flest mulig kan bo lengst mulig i
eget hjem enten dette er i opprinnelig bolig eller det er i sentrumsnær leilighet.
Hitra skal arbeide for at innbyggerne skal oppleve livskvalitet gjennom aktivitet i kommunens land- og sjøområder. Det
skal arbeides for å fremme godt og variert tilbud fra frivillige lag, organisasjoner og fra det offentlig. Det skal arbeides
målrettet for å fremme trygghet og sikkerhet med hensyn
til sentrale samfunnsfunksjoner, vern av liv og helse og forebygging av ulykker og katastrofer. Dette omfatter også kontinuerlig arbeid med trafikksikkerhetstiltak.
Hitras tjenestetilbud innenfor kommunens primære oppgaver skal bære preg av god kvalitet og være tilpasset brukernes behov.

Hitra kommune

Hitra kommune
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Hitra som destinasjon

Hitra som næringskommune
Hovedmål 2:
Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter
Vi skal arbeide for en årlig arbeidsplassvekst som
er på minimum 1,5 % og høyere enn landsgjennomsnittet gjennom oppfyllelse av følgende delmål:

Delmål 2.1
Vi skal bli mer attraktiv for kompetente
arbeidstakere og bedrifter

Hitra vil at næringslivet skal kjennetegnes gjennom at
eksisterende og nye næringer har gode utviklingsvilkår.
Kommunen skal herunder ikke fremstå som byråkratisk
begrensende, men åpen, serviceorientert og inviterende.
Vi må gi plass for de tusen blomster og mangfold i bedriftstyper.
Det skal arbeides for at Hitra blir synlig for omgivelsene
gjennom en helhetlig samordnet markedsføring.
Fremme arbeid med bedre infrastruktur når det gjelder
mobil- og bredbåndsdekning. Fokus på etablering av flere
og nye næringsareal. Skape kompetansearbeidsplasser
og kompetansetilføring til regionen. Rekruttere og beholde FOU-miljø i regionen og arbeide tettere med etablerte
miljø. Arbeide for desentralisert høyskoleutdanning som
er fremtidsrettet og lokalt relevant.
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Synliggjøre lokalt yrkestilbud for ungdom i samhandling
med videregående skole og næringsliv. Arbeide for opprettelse av flere lærlingeplasser. Underbygge og videreutvikle tilbudene ved Hitra VGS.

Delmål 2.2
Vi skal samarbeide over kommunegrenser

Fremme samarbeid med nabokommuner for å styrke
regionstankegangen, og stå sterkere som arbeidsmarked
og næringsutviklingsarena. Arbeide for å fremstå som et
marint kompetansesentrum, der det finnes attraktive og
fremtidsrettede arbeidstilbud.
Delmål 2.3
Vi skal fremme innovasjon og bedriftsnettverk

Styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning og næringsliv for å fremme gründerånd og nytenking samt styrke eksisterende næringsliv.

Hovedmål 3:
Hitra skal bli mer attraktiv for besøk

Vi skal legge til rette for bygging av hytter

Vi skal arbeide for å ha årlig økning på 5 % i antall
kommersielle gjestedøgn, det skal tilrettelegges
for minimum 20 nye feriehus/ hytter pr. år og detaljhandelen pr innbygger skal i hele planperioden
være minimum lik inflasjonsjustert 2014-nivå. Dette skal skje gjennom oppfyllelse av følgende delmål:

Gjennom arealplanprosessen se på muligheten for å utvikle fritidsboligområder på de riktige stedene. Det skal
fortrinnsvis arbeides med fortetting av eksisterende fritidsboligområder, og det skal søkes løsninger som ivaretar landbruksinteressene og kulturlandskapet i kommunen.

Delmål 3.1

Delmål 3.4

Vi skal ha gode tilbud til egne innbyggere

Vi skal satse på turisme og destinasjonsutvikling

Hitra skal ha varierte og identitetsskapende tilbud innenfor fritid, kultur, kirke, idrett og friluftsliv. Utvikle og stabilisere etablerte kulturtilbud i kommunen.

Samarbeide med etablerte aktører i turistnæringa for å
skape nye turistnæringsveier. Vi skal være lett å finne og
det skal kjennes godt og ekte å komme hit. Vi skal bygge
innhold i kystfolkets gjestfrihet.

Beholde og utvikle handelsmangfoldet i Fillan. Utvikle eksisterende organiserte arrangement slik som Hitrarittet
for å skape blest om kommunen og skape identitet.

Hitra vil være initiativtaker og pådriver i etablering og
videreutvikling av arenaer for regional samhandling og
utvikling. Stimulere til nettverk på tvers av næringer for
å styrke samhandlingen mellom bedriftene.

Delmål 3.2

Det skal arbeides for helhetlig samordnet markedsføring,
nyetablering.

Sørge for at det finnes god og tilgjengelig informasjon om
turløyper, frilufts- og naturopplevelser.

Hitra kommune

Delmål 3.3

Vi skal ha gode tilbud for andre i region og fylke

Arbeide for hotelletablering i sentrum.

Hitra kommune

Delmål 3.5
Vi skal ha fokus på å bygge et godt omdømme

Markedsføre og synliggjøre hva Hitra står for på alle arenaer for å vise omverdenen alle positive aspekter ved
kommunen vår. Det skal være lov å være stolt av øysamfunnet vårt og det som er oppnådd! Vi skal holde det vi
lover - vi skal levere!
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Hvordan skal vi nå målet?
Nå har vi tegnet opp et bilde basert på filosofien «Hitra – når du vil» og satt oss mål om å jobbe systematisk
mot å oppnå suksess i fremtida. Hvordan skal vi så organisere arbeidet?

ildsjeler til diskusjon for å fremme ideer og tiltak man i
felleskap ser at det må arbeides med. Det kan være et
offentlig møte som kunngjøres og målet er å få belyst
viktige saker for hittersamfunnet.

Målet vårt er at vi skal ha en levende samfunnsplan
som kan kan ta hensyn til den utviklingen kommunen
har foran seg. Vi er et samfunn og en organisasjon som
ofte må ta ting ”på sparket” da endringene skjer raskt,
og en slik evne er det viktig å rendyrke for å sørge for at
man har endringskunnskap i organisasjonen.

Arena for slik dialog og samhandling skal avholdes
hvert år fortrinnsvis på våren. Tiltakene og behovene
som fremmes i møtet skal innarbeides i kommunens
handlingsplaner og økonomiplan av kommunens administrasjon, slik at tiltakene kan realiseres.

Kommunen ser det som sin oppgave å hente ut de gode
ideene som finnes i lokalsamfunnet gjennom gode arenaer for diskusjon og samhandling der det blir satt fokus på viktige tema for Hitras utvikling.
Til slike treffesteder/ arenaer inviteres aktører fra næringsliv og frivilligheten sammen med politikere og representanter fra offentlig administrasjon samt lokale
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Ved spesielle tiltak som krever tverrfaglig arbeid skal
det utarbeides oppgaveplaner som beskriver hvem
som skal delta og gjennomføres som prosjektarbeid.
Samfunnsplanen holdes på et overordnet nivå for at
man kan løfte frem tiltak i handlingsplanene og økonomiplan.

Hitra kommune

Hitra kommune
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Kommunesenteret
Fillan

som organisasjon

Hitras kommuneorganisasjon har svært varierte og
store oppgaver i likhet med landets kommuner for øvrig. Kommunen skal yte lovpålagte pleie- og omsorgstjenester og ha et godt undervisningstilbud, samtidig
som kommunen har en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for en fremtidsrettet og god samfunnsutvikling og verdiskapning i næringslivet. Hitra kommune
er også en stor arbeidsgiver, og det settes høye krav til
både effektiv organisering og kommunens bruk av lokalsamfunnets ressurser.
For at Hitra skal kunne nå sine hovedmål om økt bosteds-, besøks- og bedriftsattraktivitet må den kommunale organisasjonen være en god og robust organisasjon både organisasjonsmessig og i måten å arbeide
på. Målsettingene under bygger på forskning gjort ved
Universitetet i Agder av bl.a. Morten Øgard, som har
forsket på styringsutfordringer og utviklingstrekk i
kommunal sektor.

Organisasjonsmål 1.
Hitra kommune skal levere gode tjenester (skal være
effektiv og styrbar både politisk og administrativt)
Organisasjonsmål 2.
Hitra kommune skal ha kontinuerlig fokus på åpenhet,
innsyn og deltakelse i sentrale prosesser (demokrati)
Organisasjonsmål 3.
Hitra kommune skal ta vare på og videreutvikle de ansatte (kunnskapsforvaltning)
Organisasjonsmål 4.
Hitra kommune skal ligge i forkant og hele tiden være
nysgjerring på nye måter å løse oppgaven på.
Organisasjonsmål 5.
Hitra kommune skal utvikle seg til å bli nettverksorientert (internt og eksternt)
Organisasjonsmål 6.
Hitra kommune skal utvikle sin evne til å mobilisere
samfunnets totale ressurser med tanke på utvikling og
krisehåndtering
For de som ønsker mer informasjon om kildene som er benyttet i
plandokumentet henvises det til
Hitra kommunes hjemmesider:
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