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ORDFØRERENS KOMMENTAR

2016 ble et år
på det jevne!

Jeg velger å si det slik, fordi vi har ikke hatt noen
hendelser som gjorde 2016 til noe spesielt. Men
når det er sagt; det betyr også at vi stort sett
beholdt den samme positive tendensen knyttet
til befolknings- og arbeidsplassvekst, slik den
har vært de siste årene. Og det betyr også at de
kommunale tjenestene er levert på et nivå som
de fleste er fornøyd med, og som absolutt er
kvalitativt sammenlignbart med mange andre.
Vi blir stadig veid og vurdert, av sentrale myndigheter og andre. Dette både opp mot andre
kommuner og opp mot lovverk og krav som vi
er underlagt. I 2016 kom vi stort sett godt ut av
dette, med framgang på flere områder. Dette
skal først og fremst kommunens mange dyktige
medarbeidere ha æren for.
Men noen ganger blir jeg direkte meddelt misnøye
med kommunen. Og noen ganger hører jeg
gjengivelser via andre som ikke er av den oppløftende og hyggelige karakteren. Vi skal være
glad for at noen sier ifra. For det er ikke slik at alt
til enhver tid er godt nok, og da er det nødvendig
at vi mottar noe som kan fungere som korrektiv
og som kan føre til forbedring. Men jeg opplever
også enkelte ganger, når jeg får sjekket ut, at
noen kan være upresis, ja rett og slett har en for
lettvint omgang med sannheten. Det er synd;
for da rammer det urettferdig, det virker umotiverende, og det kan føre til at man blir mindre
mottakelig for det som blir sagt og påstått.
Og husk: Kommunen er VI, det er alle OSS,
ikke DE og DEM...

Jeg opplever at vi, i alle fall de aller fleste, evner
å mobilisere og bidra til positiv utvikling på og for
Hitra. Og jeg opplever at vi stort sett har nødvendig
respekt og ydmykhet for vårt naturmiljø og vår
kulturarv. Særlig det siste gjør meg ekstra glad,
når jeg opplever at det er barn og ungdom som
gjerne går i tet. Det viser modenhet og gode
holdninger for en framtid og et samfunn som er
og blir deres. Klarer vi i tillegg å få barn og ungdom som bryr seg mer, og ikke mindre om andre
og hverandre, ja da er det enda mer grunn til
å gledes.
Og framtidsutsiktene? Jo, de er gode. Verdens
befolkning øker raskt, og det gir økende behov
for mat. Det er vanskelig å tyne mer matproduksjon ut av landjorda, det er havet vi må ty til.
I dag kommer bare 2% av verdens matproduksjon fra havet, selv om 70% av jordas overflate
er hav. Og hva betyr det? Jo, vi må ta vare på
den anerkjente posisjon vi, sammen med Frøya,
har som ledende havbruksregion. Det legger vi
tilrette for, og det skal vi lykkes med!

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ungdom bryr seg mer – og ikke mindre –
om andre!!
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RÅDMANNENS KOMMENTAR

Året 2016 har
ikke bydd på store saker
som har tatt vårt fokus.
Vi har arbeidet på det jevne
med å forbedre vår organisasjon og vår tjenesteyting.
Gode tilbakemeldinger sier meg
at vi har lykkes på flere områder.
Vi har alltid mulighet til å bli
bedre og vil fortsette å ha fokus
på best mulig tjenester
innenfor de rammer
vi har.

«

Kostnadene
i Hitra kommune
er totalt sett relativt
lave sammenlignet
med landsgjennomsnittet

Hitra kommune er helt i toppsjiktet av landets
kommuner innen pleie og omsorg og sosialtjeneste. Vår kommune er også inne på Topp
100-lista når det gjelder saksbehandling, kultur,
barnehage og enhetskostnader. Vi har imidlertid
våre svakeste plasseringer innen grunnskole,
økonomi og vann, avløp og renovasjon.
Dette er resultater av måling og sammenligning
av alle landets kommuner (Kommunebarometeret).
Det er også viktige ting som ikke måles, men
målingene gir oss en anledning til å gå i dybden
og analysere tjenestene. Vi finner da at hovedbildet stort sett stemmer.
Det gir oss gode indikasjoner på hva vi bør jobbe
mere med for å løfte dårlige plasseringer gjennom
å jobbe systematisk med forbedring.

på å dekke netto finanskostnader, i fjor 2,9
prosent. Kommunen har ikke råd til å fortsette
slik fremover, investeringsgraden bør ned eller
det må tilføres nye inntekter. Kostnadsnivået
samlet gikk noe ned i 2016, som det også gjorde
i 2015. Kostnadene i Hitra kommune er totalt sett
relativt lave sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Vi driver altså en kostnadseffektiv kommune
med stor gjeld og særlige utfordringer på noen
spesifikke områder. Vi leverer stort sett veldig
gode tjenester innenfor de rammene vi har, og
vi er klar over våre svakheter slik at forbedringspotensialet er synlig for oss.

Hitra kommune tok tilbake ansvaret for barnevernet i april i fjor og det er gledelig å se at
utviklingen går i riktig retning. Vår barnevernstjeneste jobber nå mot tidlig og riktig innsats og
er på linje med de nasjonale føringene for en
god barnevernstjeneste.

Våre ansatte har også i 2016 jobbet godt innenfor gitte økonomiske rammer og har klart å lande
et regnskap med mindre forbruk enn budsjettert.
Det regnskapsmessige overskuddet på 11,7 mill.
kroner skyldes i stor grad økte driftsinntekter,
men driftsutgiftene ble også 1,8 mill. kroner
lavere enn budsjettert. Det synes jeg er meget
bra i et veldig stramt budsjett – honnør til flinke
medarbeidere på alle nivå!

Korrigert netto driftsresultat var helt greit i fjor,
og vi har fortsatt et solid disposisjonsfond å tære
på. Netto renteeksponert gjeld er over det
dobbelte av snittet for kommune-Norge. Nesten
ingen bruker så mye av sine løpende inntekter

Laila Eide Hjertø
Rådmann

Gunnar Trønnes ble årets medarbeider 2016!

www.hitra.kommune.no
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Den medisinske treningsklinikken ble brukt
av ansatte innenfor helse og omsorg i 2016
gjennom prosjektet Fit@work

Rammeområdet (RO3)
omfatter:
Pleie- og omsorgstjenestene
• Hitra sykehjem og bofellesskap
• Ambulerende hjemmetjenester
• Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne
• Oppfølgingstjenesten – rus og psykisk helse
• Interkommunalt forvaltningskontor

Helsetjenesten
Legetjenester, fysio – og ergoterapi, helsestasjon m/jordmor, rådgiver barn, unge og
familie, flyktninger, aktivitører m.m, livsstil
og folkehelsesenter

Sosialtjenesten i NAV
Sosialhjelp, økonomisk rådgiving, akutt boligbehov og deler av kommunens tilbud innenfor
rus og flyktningetjenester

Interkommunale tjenester

HELSE OG OMSORG
Status 2016:

Økning i årsverk fra 2015 til 2016 kommer som
følge av avvikling interkommunalt samarbeid
Hitra og Frøya, samt kommunens utvidede
ansvar innenfor rus og psykiatri. Økningen fra
2013 til 2016 skyldes økning i antall ressurskrevende brukere i TNF.

Økonomi
Lønnsutgifter minus sykepenger hadde et
mindreforbruk på kr 2.770.000, av dette utgjør
pensjonsutgifter kr 2.592.000 og merinntekt
sykepenger kr 390.000. Innenfor kjøp av tjenester
fra andre er det et merforbruk på kr 2.374.000,
dette gjelder i store trekk kjøp av tjenester innenfor tjenesten ressurskrevende brukere og kjøpte
tjenester fra vikarbyrå innenfor omsorgstjenestene.

Det er en merinntekt på kr 4.350.000 vedrørende
statlige tilskudd innenfor ansvaret flyktninger
og innvandrere. Beløpet vil bli foreslått avsatt til
fond til senere års bruk. Dette er et kontinuerlig
arbeid og satsning med integrering og samhandling. Det er en dobbelkostnad på barnevern for
perioden 1. januar til 1. april som utgjorde
ca. kr 1.000.000, dette er kostnader på grunn av
at den interkommunale enheten opphørte.
Noen resultatenheter innenfor helse og omsorg
har et merforbruk i forhold til sitt rammebudsjett.
Dette gjelder spesielt barnevern (dobbel drift for
deler av 2016) og TNF, som i hovedsak skyldes
periodisering inntekter ressurskrevende brukere.

Hitra deltakerkommune
• Legevakt (Orkdal vertskommune)
• Øyeblikkelig – hjelp sengepost
(Orkdal vertskommune)
• Jordmor (Frøya vertskommune)
Det brede interkommunale samarbeidet med
Frøya kommune som startet i 2013 er under
avvikling, siste tjenestesamarbeidene avsluttes våren 2017. Avvikling av samarbeidet
er uheldig for Øyregionen, da mulighetene
for å forebygge sentralisering på tjenesteområdet er redusert. Dette behovet vil være
forsterket nå når det blir nye fylkes- og
kommunegrenser, og Hitra og Frøya ligger i
utkant av det nye fylket. Samtidig gir også
avviklingen av tjenestesamarbeidet kommunen
muligheter. Eksempelvis er arbeidet innenfor barnevern kommet vesentlig nærmere
nasjonale og lokale føringer mht kvalitet etter
retableringen i Hitra kommune, noe som nå
kommer barn og familier i Hitra til gode.

Formål:
Gi kommunens innbyggere kvalitativt gode
helse- og omsorgstjenester, i medhold av
lover, forskrifter og kommunale kvalitetsstandarder. Følgende HOVEDMÅL FOR
HELSE – OG OMSORGSTJENESTENE I
HITRA KOMMUNE gjelder:
1) Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør
2) Brukermedvirkning og mestring skal prege
all tjenesteyting
3) Arbeidsdeling og samarbeid
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Kort om ulike utvalgte tjenesteområdene innenfor helse- og
omsorg i driftsåret 2016:
Pleie – og omsorgstjenestene
Pleie – og omsorgstjenestene i Hitra kommune
er delt inn i tre enheter: Hitra sykehjem, ambulerende hjemmetjenester og TF (hjemmetjenester
funksjonshemmede og barneavlastningsbolig).
I 2016 var det hovedfokus på:
• Avvikling av midlertidig heldøgns omsorg ved
Melandsjø eldresenter
• Sertifisering av Hitra kommune som livsgledesykehjem

Hitra sykehjem
Hitra sykehjem og bofellesskap for heldøgns
omsorg ble sertifisert som livsgledesykehjem
i november 2016.
Sykehjemmet startet i mai 2015 på en prosess
med mål om å bli sertifisert Livsgledesykehjem.
Sertifiseringsordningen favner sentrale områder
i Verdighetsgarantien og i Kvalitetsforskriften.
Det er ønskelig å «åpne opp sykehjemmet» slik
at det blir en arena der relasjoner mellom sykehjemmet og skoler, barnehager, organisasjoner
og andre ressurser i omgivelsene styrkes og får
blomstre.

Ambulerende hjemmetjenester,
inklusive heldøgns omsorg ved
Melandsjø eldresenter
Ved oppstart samhandlingsreformen i 2012 ble
det utfordring med å få plass til alle på helsetunet
som hadde behov for heldøgns omsorg med
personell tilstede, og Melandsjø eldresenter ble
midlertidig også brukt som senter med heldøgns
bemanning. I løpet av høsten 2016 ble driften
ved senteret tilbakeført til ordinær virksomhet,
hvor beboere får tilgang til heldøgns omsorgstjenester fra hjemmesykepleien.

Tjenester funksjonshemmede
Tjenesten funksjonshemmede omfatter barn
med spesielle behov, psykisk utviklingshemmede,
og brukere med behov for heldøgns pleie og
omsorgstjenester innenfor rus/ psykiatri. Det må
påregnes en vesentlig utvidelse i tjenester til
mennesker med rusproblemer i årene framover,
som følge av mellom annet nedbygging av
2.linjetjenestenes tilbud til målgruppen.

Helsetjenestene

Kvennavikas spaserstokk fra Mosvika i NordTrøndelag gjestet Hitra sykehjem høsten 2016

Omfatter: Legekontor, aktivitet og fysio/ergoterapi med hjelpemiddelkoordinator.

Brukere og tjenesteproduksjon
Hitra kommune har nå avtale med 5 fastleger.
Alle legene har, i tillegg til privatpraksis, en
mindre kommunal deltidsstilling. Legekontoret
betjener de innbyggerne som ønsker fastlege
på Hitra, noen fra andre kommuner som ønsker
fastlege på Hitra, samt tilreisende med behov for
akutt legehjelp. Legevakt utenfor kontortiden er
et interkommunalt samarbeid med Frøya kommune og LIO. Legedekning er noe lavere på
Hitra en snitt for landet.
Hitra kommune har avtale om driftstilskudd
med 3 fysioterapeuter og har 2 kommunale
fysioterapeuter. Dette er en middels dekning
sammenlignet med snittall for landet. Behovet
for kartlegging av funksjoner og behov for
hjelpemidler og trygghetsalarmer er økt som
følge av samhandlingsreformen. Ergoterapeut
og hjelpemiddelkoordinator er på 1,6 årsverk.
Ressursen er marginal på dette området. Ergoog fysioterapeuter arbeider med hverdagsrehabilitering sammen med hjemmetjenestene.

Hitra og Frøya livsstil- og
folkehelsesenter

Treningsklinikken tilbyr spesifikk og målrettet
trening som medisinsk behandling. Dette tilbys
3 d/u, og forutsetter veiledning av deltakerne.
Dermed tar dette opp en stor del av LFS stillingsandeler. I tillegg går en del ressurser til journalføring, registrering, forsamtaler osv. Like fullt er
dette en effektiv måte å behandle på. Treningsklinikken kan ta inn inntil 70 personer hver dag
i dagens lokaler. Medisinsk ansvarlig lege har
deltatt i veiledning i Treningsklinikken 1 d/u.
Lavterskel frisklivstilbud er tilbudt i form av
ukentlige mosjonsturer på begge øyene, med
svært god oppslutning. I løpet av 2016 ble det
arrangert både Bra-mat kurs og Røykesluttkurs.
Hitra kommune har fra 01.08.15 også hatt ett
nærværsprosjekt for ansatte, med navnet
«Fit@work». Prosjektet har som hovedmål å få
ned sykefraværet for ansatte i utsatte sektorer i
kommunen gjennom trening, turer, sosiale tiltak,
kurs og bevisstgjøring på egen helse. De ansatte
benytter da Treningsklinikken til trening.
Prosjektet har en varighet på to år. Dette prosjektet inngår ikke i det interkommunale arbeidet
og utgiftene er regnskapsført på annet ansvar.

Tjenesteproduksjonen i 2016 har foregått i de
nye lokalene til Medisinsk Treningsklinikk. Dette
har ført til stor forbedring både når det gjelder
kvalitet i tjenesteproduksjon og effektivitet.
Det ble investert i mye godt og moderne utstyr
gjennom bevilgning i investeringsbudsjettet.

www.hitra.kommune.no
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Hurraaa!! Vi er sertifisert som livsgledesykehjem!

Livsgledekriteriene
Alle ansatte på sykehjemmet skal vite
om hva sertifiseringsordninga er, og
hva det innebærer.
Virksomheten skal legge til rette for

• kontakt med dyr.

• at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

• sang, musikk og kultur i hverdagen.

• samarbeid med skoler, barnehager og
andre organisasjoner.

• å skape en hyggelig ramme rundt
måltidene.
• god kommunikasjon med pårørende.

• at beboeren får komme ut i frisk luft minst
en gang per uke.

• å trekke årstidene inn som en naturlig del
av sykehjemmets hverdag.

Hitra sykehjem ble sertifisert som livsgledesykehjem høsten 2016. Her fra livsgledefeste sammen med livsgledebarn fra Fillan barnehage.
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Rammeområdet (RO4)
omfatter:
• Plan / byggesak / investering (Jøsnøya)
• Miljø
• Landbruk
• Oppmåling
• Brann / feiing / branntilsyn
• Næring
• Trafikksikkerhet

Formål:
Forvalte oppgaver definert i lovverk innenfor
saksfeltene, saksforberedelse for politisk nivå,
tilrettelegge for videreutvikling innen landbruk/
næring / bosetting / fritid, gå brannsyn i særskilte
brannobjekt og private boliger, utøve akuttberedskap, tilrettelegge areal for næringsetablering både via godkjennelse / utarbeidelse
av planverk samt fysisk opparbeidelse av areal/ tilrettelegge for trygg skolevei for
kommunens skoleelever.

Fillan sentrum.

PLAN, LANDBRUK, MILJØ,
NÆRING OG BRANN/FEIING
Status 2016:

NÆRING
er omtalt på
side 15

Sykefraværet synes å være under kontroll i
perioden. I årene 2012–2013 ble det kjørt prosjekt på oppmåling samt planregister som krevde
innleie av ekstra bemanning. I løpet av 2016 ble
avdelingen redusert med en ½ stilling innenfor
planseksjonen og tilført en 70 % stilling innenfor
forebyggende brann, dette samtidig som
ansvaret for brannsyn særskilte brannobjekt
ble overført fra Frøya kommune til Sør-Fosen
interkommunale feiervesen.

Økonomi
Merforbruket er blant annet innenfor lønnsutgifter
inkludert sykepenger med kr 113.800. Utrykning
og øvelser innenfor brann utgjør kr 103.000
av dette. Det ble tilbakebetalt og utgiftsført et
tidligere mottatt tilskudd fra miljødirektoratet på
kr 179.100, tilskudd laksetrapp.
I henhold til Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester er det
i 2016 avsatt til bundne fond innenfor kart- og
oppmåling med kr 275.000 og kr 986.900 til fond
for reguleringsplaner. Selvkostfond byggesak
hadde en saldo på kr 140.414 pr. 01.01.16. Dette
ble brukt i 2016. Det ble brukt kr 93.000 mer enn
budsjettert innenfor byggesak

www.hitra.kommune.no
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Behov og utviklingstrekk 2016
Avdelingen opplever økte krav om leverte
tjenester og blir på enkelttjenester målt via
Kostra-rapportering/ kommunebarometer. Saksmengden i teknisk komite har gjennom perioden
økt og det er for tiden fortsatt stor aktivitet innen
næringsutvikling og bosetting. Nye arbeidsoppgaver tilføres avdelingen samtidig med at det
gjennomføres reelle nedtrekk på stillinger. Ansatt
byggeleder på Jøsnøya avsluttet sine arbeidsforhold i avdelingen i 2014 uten nyansettelse
i stillingen. I løpet av 2016 ble også andre utbyggingsprosjekt overført til avdelingen. Dette
fordrer bruk av innleie av ekstern kompetanse.
Brann og feiing har erfaringsmessig ligget mellom
40 og 60 utrykninger pr. år. I 2016 var dette
tallet på 57 utrykninger. Statlige krav om grunnutdanning for brannmannskaper har slått inn
hvilket avstedkom et samarbeid mellom Frøya og
Hitra brann- og redningsvesen om lokalt arrangerte kurs, i stedet for oppmøte ved Norges
brannskole. Kursene ble videreført i 2016 men
lokalt arrangerte kurs medfører merkbart reduserte utgifter ved reformen for de to kommunene.
Sør- Fosen feiervesen gikk til innkjøp av en ny
feierbil 2015 hvilket gjorde at en utrykningsbil
befal ble kjøpt og frigjort til Hitra brann- og redningstjeneste. Tidligere har primært privatbiler
til befal blitt benyttet hvilket ikke har vært heldig.
Forebyggende avdelinger på Hitra og Frøya er
vedtatt underlagt Sør-Fosen feiervesen og ble
sammenslått pr. 01.01.2016, avdelingen består i
dag av 2 feiere i 100 % stillinger samt 2 tilsynspersoner særskilte brannobjekt, hver
i 70 % stilling.
For årene fremover vil vanndirektivet legge
føringer for forvaltning av kommunens vassdrag
og nære sjøområder, det må påregnes at kommunene i fremtiden pålegges fysiske tiltak i forbindelse med dette planverket. Det er en forholdsvis høy andel av større eiendommer som eies
av personer som ikke har adresse på Hitra men
det er ikke store endringer i antall jordbrukseiendommer i drift.
Den allerede høye avskytingsprosenten i forhold
til kvotetildeling for hjort er ytterligere økt,
avskytingsprosenten er blant landets høyeste.
Det registreres allikevel fortsatt en høy andel
påkjørsler av hjortedyr i trafikken samt beiteskader på innmark, hvilket betinger fortsatt høye
tildelingskvoter til hjorte- og rådyrvald.
Konsekvensutredning samt reguleringsplan
Jøsnøya har krevd fokus samtidig som plan for
boligfeltet Litjslokheia ble utarbeidet og vedtatt i
Hitra kommunestyre.

ÅRSRAPPORT 2016
Innenfor oppmåling er nå det store etterslepet
lukket, dvs. at antall avholdte oppmålingsforretninger har normalisert seg i forhold til det som er
naturlig for Hitra kommune. Likedan er nå reguleringsplanregisteret oppdatert og blir ajourført
fortløpende.
Sykefraværet innenfor tjenesteområdet har
gjennom tid vært relativt lavt og betraktes
å være under kontroll.

Fremtidige utfordringer
2017–2020:
Oppfølging av investeringer på Jøsnøya og salg
av arealer for etablering av næringsvirksomhet
vil fortsatt måtte være fokusområder i de nærmeste årene. Likedan oppfølging og tilrettelegging for andre næringsvirksomheter innenfor
kommunen, heri også ivaretakelse av tradisjonelle landbruks og fiskeriinteresser.
Arbeid med å få større kvanta gods fra hjul til
kjøl via økt bruk av Hitra Kysthavn prioriteres
via eget prosjekt i et samarbeid med involverte
aktører. Det ble også i 2016 foretatt flere henvendelser mot sentralt politisk nivå gjennom
Kysthavnalliansen (Kristiansund og Nordmøre
havn/ Rørvik havn/ Hitra Kysthavn) og dette
arbeidet vil fortsette for å avlaste veinettet og for
kanskje også og forbedre det alvorlige ulykkesbildet. Slik det oppfattes nå er det avsatt midler
i NTP som et stimuleringstiltak for overføring av
gods fra vei til kjøl.
Kommuneplanens arealdel har hatt fokus i
2016/2017, her bør planverket optimaliseres og
forenkles i forhold til behov og lovverk slik at en
i størst mulig grad unngår dispensasjonssaker.
Tilrettelegging spesielt i sjøområder med avklaringer relatert til fiske/ fritid/ havbruk prioriteres.
Reguleringsplaner samt konsekvensutredning ble prioritert på Jøsnøya samtidig som det
ble regulert areal for boligbebyggelse på Fillan,
hvor det er registrert stor etterspørsel etter
boligtomter. Manglende investeringer i gang- og
sykkelveger synes fortsatt å være en utfordring
for ytterligere bosetning langs enkelte veistrekninger. Etablering av gang- og sykkelløsninger
bør være et fokusområde slik at boligetableringer
muliggjøres.
Dolmøya næringsområde ble fristilt fra Statens
vegvesen/ fylkeskommunen i 2016 og er dermed
gjort tilgengelig for private utbyggere samt for
Hitra kommune for utvikling/ utbygging. Det er
igangsatt innhenting av anbud for utbygging
av Dolmøya Næringspark. Et privat firma har
allerede iverksatt bygging på området.

Pålagt oppgradering grunnutdanning brann er
igangsatt og ble viet spesiell oppmerksomhet i
2016, dette videreføres inn i 2017.
Avskytingsprosenten på hjort er i 2016 på
90,6 % av tildelt kvote mens tilsvarende tall
for rådyr er på 64,3 %. Prosenten for rådyr er
økt fra 2015 men bør fortsatt økes både ut i
fra beiteskadeproblematikken og ut i fra antall
dyrepåkjørsler.
Økt trafikksikkerhet på skoleveien vil også fremover være et fokusområde. Fortaus løsning
ved Barman oppvekstsenter vil bli prioritert i
2017 samtidig som det ses på alternativ adkomst
til Barman oppvekstsenter slik at biltrafikk gjennom
skolegården unngås. Tilsvarende vil det også
være viktig med tilrettelegging for allsidige
fritidsaktiviteter. I den forbindelse arbeides det
fortsatt for bedret tilgjengelighet til området ved
Hitra Vindpark
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Rammeområdet (RO6)
omfatter:
Drift og vedlikehold av all kommunal
eiendomsmasse så som
• bygninger
• eiendommer
• veger
• kaier
• kommunaltekniske anlegg
• byggeledelse
• prosjektering
• renhold
• vaktmestertjeneste.

Formål:
Intern og ekstern serviceyting på fagområdene,
samt forebyggende vedlikehold og daglig drift
innenfor enhetens områder.

Kommunen stertet byggingen av nytt vannbehandlingsanlegg ved Strandavatnet på Sandstad
i 2016. Her er demningen i østenden av vatnet.

DRIFT, EIENDOM OG VAR
Status 2016:

Drift og Eiendom

VAR

Kommunal eiendomsmasse har stort sett god
standard, foruten noen av skolene/oppvekstsentrene og noen kommunale boliger som trenger
rehabilitering. Kommunale veger har et stort
behov for oppgradering i form av grøfterens og
utskifting av stikkrenner og reasfaltering, samt
skogrydding langs veger og på eiendommer.
Tekniske anlegg krever kontinuerlig tilsyn og
vedlikehold og driftes godt av en arbeidsstokk
med god kompetanse.

Ingen hendelser som har ført til vesentlig avbrudd i vannforsyningen på noen av vannverkene. Det har gjennom hele året vært stor aktivitet
på vannområdet med bygging og igangsetting av
nytt vannbehandlingsanlegg, inntaksledninger
og ny demning på Sandstad og koordinering av
infrastruktur i Hitra Industripark, hvor alle disse
prosjektene har vært veldig ressurskrevende i
tillegg til daglig drift på fagområdene.

www.hitra.kommune.no
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Fraværsstatistikken viser en markant bedring,
men er fremdeles høyere enn ønsket. Noe av
nedgangen kan til dels tillegges at Renholdstjenesten har også vært deltakende i treningsprosjektet Fit@Work, samt at det har vært et
spesielt fokus på tiltak for å redusere sykefravær
gjennom tilpasset utstyr, tilrettelegging og kompetanseheving.

Økonomi
Rammeområde 6 har brukt kr 1.044.000 mindre
enn tildelt ramme.
Lønnsutgifter inkludert sykepenger ble kr
517.000 mindre enn budsjettert og det ble brukt
kr 581.000 mindre i driftsutgifter enn budsjettert
beløp. Andre poster omtrent i balanse. Alle resultatenheter innenfor drift og eiendom har holdt
seg innenfor sin tildelte budsjettramme.
Ekstraordinære vedlikeholdstiltak på grunn av
utstyr og installasjoner som gikk i stykker ble
finansiert med bruk av vedlikeholdsfondet med
kr 400.000. Dette ble vedtatt i revidert budsjett.
Budsjettet for vintervedlikehold av veier ble brukt
opp i april og det ble vedtatt å bruke kr 500.000
av fond for vintervedlikehold i revidert budsjett.
Når det gjelder VAR-sektoren (vann- og avløp)
så påvirker ikke disse områdene netto forbruk
for drift og eiendom. I 2016 ble det brukt kr
2.834.000 av selvkostfond vann og kr 546.000
av selvkostfond avløp.

Behov og utviklingstrekk
2018–2021
Det vil være behov for tilstrekkelige ressurser
både økonomisk og personalmessig til å drifte
de store investeringer som er gjort på kommunal
eiendomsmasse og vannforsyningsanlegg. Her
kan nevnes at SD-anlegg, overvåkingssystemer,
ventilasjon m.fl. er blitt kompliserte anlegg som
trenger hyppig tilsyn og kontroll for at de skal
fungere som forutsatt. Saksmengden administrativt er allerede høy og viser tegn til å fortsatt øke. Dette krever både ressurser og bred
kompetanse til å behandle oppgaver på svært
mange ulike fagfelt.
Gjennom utvidelse av bygningsmasse (VAanlegg, barnehager og skoler) blir det økt behov
for personell til renhold og drift/vedlikehold. På
vannsektoren er dette helt nødvendig med de
garantier vi har tatt på oss i form av leveranse av
tilstrekkelig vannforsyning med god kvalitet. Det
er òg et stort behov for økte rammer på vegsektoren, da vi har noen vegstrekninger som ikke er
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asfaltert, samt at allerede asfalterte veger viser
tydelige tegn til slitasje og har behov for vesentlig oppgradering.
Omorganiseringsprosessen kan medføre at
nåværende Drift og Eiendom deles opp og at
enkelte oppgaver skilles ut eller flyttes. Vann,
avløp og renovasjon vil bli egen enhet i løpet av
året. Prosjektkoordinasjon er allerede overført
til RO4. Utleie av kommunale boliger forventes
overført til et nytt boligteam i løpet av året. Renhold, vaktmestertjenester, vei, kai og eiendom
forventes å bli igjen på driftsavdelingen.
Oppdelingen har som mål at det skal bli enklere
å både administrere og holde oversikt på hvert
område.

Hitra kommune bygget nye leiligheter
i Blåskogveien i 2016

Energireduksjon i kommunale bygg:
Reduksjonen i energiforbruk regnes ut ifra forbrukte kW. Reduksjonen i 2016 skyldes at
EL-kjel på Helsetunet havarerte i juni 2016 og
det ble derfor fyrt med oljekjel inntil ny EL-kjel
var montert. Forbruket på olje i perioden var
ca. 70 000 liter. Reduksjonen må derfor sies
ikke å være reell.

Det gjennomføres tiltak for å redusere energiforbruket på de bygg med størst potensiale for
reduksjoner. Det er installert vann-luft-varmepumpe som henter varme fra jordvarme på nye
Fillan barnehage. Effekten så langt viser en
virkningsprosent på 350 %, dvs. at for hver kW
vi putter inn får vi 3,5 kW tilbake. Tilsvarende
jordvarmepumpe er også nylig blitt installert
på Øytun, samt at det planlegges å installere
sjøvarmepumpe på Strand oppvekstsenter inneværende år.

Oppgradering av uteområder for skoler
og barnehager ble gjennomført også i
2016. Ny taubane og nytt klatrestativ
ble montert ved Fillan skole.
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Rammeområdet (RO2)
omfatter:
Oppvekstsektoren yter tjenester innenfor
barnehage og grunnskole med skolefritidsordning.
Sektoren omfatter barnehage- og grunnskoledrift ved kommunens fem kretser;
Fillan, Strand, Barman, Knarrlagsund og
Kvenvær.
I tillegg ivaretar sektoren vertskommuneansvaret for den interkommunale PP-tjenesten,
samt arbeidsgiver og forvaltningsansvar knyttet
til Hitra leirskole på Skårøya.

Formål:
Oppvekstsektoren i Hitra kommune har som
formål å yte barnehage- og grunnskoletjenester,
inklusiv PP-tjeneste, skolefritidsordning (SFO)
og leksehjelp. Dette gjøres i egen regi og
gjennom et interkommunalt og regionalt samarbeid. Målsetting for de enkelte virksomheter
innenfor oppvekstsektoren er nedfelt i lov,
forskrifter, læreplan for grunnskolen og rammeplan for barnehagen. Lovverket omfatter
Opplæringsloven og Barnehageloven.

OPPVEKST
Status 2016:
Oversikt over antall brukere innenfor oppvekstsektoren:

Antall barn i barnehage, skole og SFO er stabilt
sammenlignet med 2015. Når det gjelder leksehjelp, så har antallet økt med 11 elever fra 2015
til 2016. Det var ved utgangen av 2016 totalt
145,5 årsverk på oppvekstområdet. Dette er en
økning på 7,4 årsverk i forhold til utgangen av
2015. Internt på rammeområdet har det skjedd
en økning av årsverk innenfor barnehage og en
svak økning innenfor grunnskoler med eksterne
midler knyttet til tidlig innsats. Bemanningen
knyttet til SFO, leksehjelp, PPT og leirskole ligger
på samme nivå som året før.

Sykefraværet på sektoren ligger like over måltallet for kommunen som er på 8% i 2016.
Fraværet har vært stabilt de siste årene, på
mellom 8 og 9,5 %. Målsetting er 8 % for 2016,
og 7 % fra og med 2017. Det er store variasjoner
når det gjelder sykefraværet innenfor sektoren,
og det systematiske og målretta arbeidet som
gjøres må videreføres, og det må rettes enda
større oppmerksomhet mot økt nærvær og oppfølgingsarbeid.

Første del av utbyggingen ved Fillan barnehage
ble ferdigstilt i august 2016. Renoveringen ble
endelig sluttført for innflytting i mai 2017.
Stort bilde: Fillan barnehage har partnerskapsavtale med Kystmuseet i Sør-Trøndelag.
Her er barn fra barnehagen på besøk i Flatvika,
en utstilling på museet.

www.hitra.kommune.no
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Økonomi
Lønnsutgifter inklusive sykepengerefusjon har et
mindreforbruk med kr 3.977.000, herav pensjon
med kr 1.219.000. Kjøp av tjenester fra andre
kommuner (gjesteelever i andre kommuners
skole) hadde et mindreforbruk på kr 92.000.
Ordinære kjøp av varer og tjenester hadde et
merforbruk på kr 429.000. Skjønnstilskudd og
refusjoner fra staten ble kr 2.598.000 bedre enn
budsjettert. Dette gjelder flere innsatsområder
innenfor oppvekst som tidlig innsats, skjønnsmidler vedrørende opplæring asylsøkere og
tilskudd til videreutdanning av lærere.
Alle resultatenheter innenfor oppvekst har holdt
seg innenfor sin tildelte budsjettramme. Dette
ser vi også av den månedlige rapporteringen
som er gjort underveis i året.

Behov og utviklingstrekk
Barnetallet, og framskriving av dette, er det
viktigste grunnlaget for å planlegge behov og
kapasiteter innenfor sektoren. Hitra kommune
opplever både vekst i fødselstallet og tilflytting.
Utviklingen fører blant annet til økt behov for
barnehageplasser.

Barnetallsutvikling
Barnekullene i kommunen har vist en nedadgående trend i mange år. Fra 2014 snudde
denne trenden. Det ble født hele 59 barn i
kommunen i 2014 og 56 av barna var bosatt i
kommunen ved årsskiftet. Den hyggelige trenden
holdt seg i 2015 med hele 53 fødte barn, og i
2016 med 49 barn. De siste tre års barnetall
viser en klar økning fra foregående år da barnetallet har ligget like i overkant av 40 barn pr. år.

Elevtallsutviklingen
Det er for inneværende skoleår 495 elever i
grunnskolene på Hitra. Elevtallsutviklingen tar
utgangspunkt i barnetallsutviklingen vist over,
framskrevet til 2020, da barna født i 2014 starter
på skolen.
Tallene viser at elevtallet vil synke til ca. 460
elever (- 7,6 %) i løpet av de kommende 4 år,
dersom det ikke korrigeres for tilflytting. Korrigert
for en tilflytting på 1 % vil elevtallet i 2021 ligge
på ca. 494 elever. Elevtallet er dermed opp på
årets nivå igjen, noe som samsvarer med
Statistisk sentralbyrås analyse med såkalt
Middels nasjonal vekst.

Barnehage
Hitra kommune har drevet barnehagesektoren
svært billig i mange år. I 2014 hadde sektorens
utgifter nærmet seg gjennomsnittet for nabokommunene og kommunegruppa. Dette skyldes to
forhold, en relativt stor økning i pensjonsutgiftene

ÅRSRAPPORT 2016
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for ansatte i barnehagene, og en nedgang i
antall barn i aldersgruppa 1–5 år (2014-kullet,
barn under 1 år, er ikke medregnet). I 2015 sank
netto driftsutgifter nok en gang ned til et historisk
lavt nivå, og ligger nå på ca. 77 % av landsgjennom-snittet. I 2016 er sektoren tilbake til
2014 nivået og fremdeles under både nabokommunene, kommunegruppa og landsgjennomsnittet.

Elevene ved 4. klasse ved Strand oppvekstsenter får opplæring på messinginstrumenter
på skolen. Skolens lokale læreplan i musikk for
trinnet er et samarbeid med Strand skolekorps,
som holder instrumentene.

for 10.trinn, men der ligger vi nærmere opp mot
ønsket resultat.
Elevenes opplevde støtte fra lærerne har økt betraktelig på 7.trinn og på dette området ligger vi
over forventet nivå. Det betyr at skolenes systematiske arbeid med elevenes læringsmiljø har
gitt en bedre hverdag for mange elever.

Hitra kommune har dobbelt så mange barn
med flerspråklig bakgrunn enn sammenlignbare kommuner. Barn med flerspråklig bakgrunn utgjør ca. 22 % av barna i barnehagen.

Skolefritidsordning (SFO)
Kostnadene til SFO ligger noe over kostnadene
for kommunegruppa, men under kostnadene i
Hemne kommune.

Grunnskole
Netto driftsutgifter til grunnskolen legger på ca.
kr. 132 700 pr. elev. Dette er under gjennomsnittet for kommuner i kommunegruppa vår,
og nabokommunen Frøya. Korrigert for utgifter
til skoleskyss ligger kommunen også under
Hemne kommune. Det er verdt å merke seg at
netto driftsutgifter pr. elev for grunnskolen i Hitra
ligger omtrent uforandret de siste tre år, mens
nabokommunene har hatt en betydelig økning.
Andel elever som får særskilt norskopplæring
går opp fra 2015– 2016. Dette skyldes at
skolene har flere elever med behov for særskilt
norskopplæring i 2016 enn tidligere år.

Læringsresultatene
Læringsresultatene for 2016 er noe dårligere
enn i 2015 når det gjelder regning på 5. trinn.
Når det gjelder lesing og engelsk på 5. trinn, lig-

ger vi på samme nivå som for 2015, men under
ønsket resultat.
Når det gjelder 8. trinn, ligger vi på samme nivå
som i 2015 i engelsk og regning, men fremdeles
under ønsket resultat. Resultatet i lesing på 8. trinn
er bedre enn 2015, men her også ligger vi under
eget ambisjonsnivå.
Kommunens samlede gjennomsnittlige resultater
fra nasjonale prøver på 9.trinn har også godt noe
ned fra 2015 til 2016.
Kommunens samlede gjennomsnittlige resultater
målt i grunnskolepoeng ved utgangen av 10. trinn
har gått opp fra 38,8 i 2015 til 41,1 i 2016. Det
er et svært godt resultat som ligger tett opp mot
landsgjennomsnittet på 41,2.
Antall elever med spesialundervisning har gått
ned fra 2015 til 2016, (fra 12,0% til 11,3%) men
ligger fremdeles høyere enn vår egen ambisjon
på 8,1%, og høyere enn nabokommunene og
kommunegruppa. Dette betyr at det målbevisste
og systematiske arbeidet som gjøres må evalueres og intensiveres med sikte på å gi flere elever
undervisning innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Hovedutfordringen ligger på mellomtrinnet hvor 16,4 % av elevene har enkeltvedtak,
det er langt over landsgjennomsnittet og
nabokommunene.

Læringsmiljø
Elevenes opplevelse av sosial trivsel på skolen
har økt noe på 7.trinn, men ligger under forventet
nivå, mens vi ligger på samme nivå som i 2015

Barnehagene på Hitra presenterte rapporten
fra prosjektet Kompetanse for mangfold i 2016.
Prosjektet ble finansiert av Utdanningsdirektoratet i perioden januar 2015 – januar 2016

Tallene knyttet til mobbing er forbedret fra 2015
til 2016 på 7. trinn og er bedre enn forventet nivå,
mens tallet er noe svakere for 10. trinn. Det er
likevel et godt resultat på 10 trinn, som ligger
tett opp mot ønsket nivå. Dette betyr at skolenes
målretta innsats og arbeid med elevmiljøet og
trivsel på skolen virker.

Kompetanse
Andel pedagogiske ledere med godkjent
barnehagelærerutdanning har økt fra 88,5%
i 2015 til 96,7% i 2016 og ligger over ønsket
resultat for 2016. Kompetanse blant ansatte i
barnehagen er en viktig faktor for å skape et
kvalitativt godt barnehagetilbud.
Andelen lærere med godkjent pedagogisk
utdanning har gått ned fra 80,8 % i 2015 til
78,4% i 2016. Dette er lavere enn målsettingen
som er 85,7 % i 2017. Det er derfor grunn til
å kartlegge nærmere hva som ligger i tallgrunnlaget, hvilken kompetanse skolene har i dag og
lag en strategi for rekruttering av lærere med
godkjent utdanning på fagområder kommunen
har behov for.
For nærmere detaljer om læringsresultater og
læringsmiljø vises det til Tilstandsrapport for
grunnskolen 2016.

Fremtidige utfordringer:
Barnehagene har pr i dag, samlet sett, kapasitet
til å dekke behovet for barnehageplasser. Alle
barn som ønsket plass våren 2017 har fått plass
i barnehagene. Fra mai 2017 vil alle barn som
ønsker plass ved Fillan barnehage få plass der,
noe som har vært en utfordring tidligere. Hovedopptaket ved Barman og Strand krets viser at
barnehagene i de to kretsene våren 2017 så
vidt dekker behovet i egen krets. Et eventuelt
økt behov, ut over kapasiteten ved barnehagene
på Strand og Barman, kan da dekkes ved Fillan
barnehage.
Sektoren startet våren 2015 et arbeid med
å styrke kompetansen i forhold til flerspråklige
barn. Kommunen fikk tilført kr. 700 000,- til dette
arbeidet i 2015. Satsingen retter seg inn mot

www.hitra.kommune.no
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kulturforståelse, foreldresamarbeid, språkutvikling og språkopplæring. Med en stadig
økende andel innbyggere med flerspråklig
bakgrunn har kommunen lagt til rette for å
øke kompetansen innenfor dette fagområdet.
Arbeidet med prosjektet ble avsluttet våren
2016, og tiltakene er innarbeidet i den ordinære drifta. Dette er et arbeid som andre
kommuner også har vært interessert i og
etterspurt erfaringer fra.
I grunnskolene har arbeidet med å forbedre
læringsmiljøet ved skolene gitt resultater.
Satsingen på LP-modellen (Læringsmiljø
og Pedagogisk analyse) er nå avsluttet som
prosjekt og er en del av skolenes hverdagspraksis. Skolene har hatt et vedvarende
fokus på å forbedre læringsmiljø og klasseledelse de siste årene, noe som gjør seg
gjeldene i gode resultater på flere områder i
elevundersøkelsen.
Arbeidet med å forbedre elevenes leseferdigheter og lesestrategier er blitt intensivert.
Leseplaner er under utvikling ved skolene og
skolene etterspør erfaringer fra andre skoler.
Dette systematiske arbeidet intensiveres
i en felles satsing på Vurdering for læring
for skolene på Hitra, i nært samarbeid med
kommunene i Orkdal/Øy-regionen og med
forskning og høyskolemiljø. Fokus på en
felles satsing på den første lese og skriveopplæringen for Hitra-skolene, er også tema
som nå diskuteres.
Alle landes ungdomsskoler skal gjennomføre
programmet «Ungdomstrinn i utvikling» i
perioden 2013–2017. Fillan skole gikk inn
i programmet høsten 2016 som «Skole i
utvikling». De øvrige skolene i kommunen
knyttet seg til programmet. Programmet har
hovedfokus på lesing, skriving og regning,
samt læringsmiljøet. I denne sammenheng
er det etablert en god struktur og kultur for
læring på tvers av skolene.
Arbeidet med å rekruttere barnehage- og
grunnskolelærere er intensivert fra 2015. Rekrutteringsarbeidet førte til en storstilt rekruttering av barnehagelærere i 2016. Dette har
gitt seg utslag i økt andel barnehagelærere
med godkjent pedagogisk kompetanse.
Likevel er det fortsatt en utfordring for
kommunen å få rekruttert nødvendig kompetanse, nå særlig innenfor grunnskolesektoren. Kommunen må i framtida videreføre
arbeidet med å legge til rette for at egne
ansatte skal kunne ta utdanning på høyere
nivå, primært som grunnskolelærer, men
også som barnehagelærer.
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NÆRING
Hitra er en av de største industrikommunene i fylket regnet i prosent av
sysselsetting. Med nyetableringer
innen kommunens næringsområder
forventes økt industrisysselsetting de
nærmeste årene.
Hitra er fortsatt inne i en positiv utvikling med
betydelig befolkningsvekst og nye nærings- og
industrietableringer.

Suksessfull distriktskommune
I 2012 kåret Telemarksforskning Hitra til landets
mest suksessfulle distriktskommune blant 177
kommuner over de siste 10 år. Dette resultatet
har Hitra kommune bygget videre på i ettertid,
og utnyttet i markedsføring av Hitra som næringskommune. Hitra kommunes største næring,
havbruksnæringa, vokser betydelig og bidrar til
nye bedriftsetableringer.

Hitra kysthavn
Hitra Kysthavn er Hitras bidrag for å sikre en
bærekraftig og framtidsrettet logistikkløsning for
sjøtransport, ikke bare for egen kommune, men
også for regionen forøvrig. Den gunstige beliggenheten var førende for valg av Jøsnøya som
dedikert industriområde med moderne internasjonal kysthavn i skipsleia. Det arbeides fortsatt
internasjonalt for å løfte frem en båtrute fra Hitra
kysthavn, Rørvik havn og til kontinentet. Arbeidet vektlegges både av politisk og administrativt
nivå.

Rammeområde (RO4)
plan, landbruk,
miljø, næring,
brann/feiing

Infrastruktur og kommunikasjoner
Arbeidet med en oppgradert og kortere
vegløsning mellom Hitra og Orkanger går som
planlagt. Dette, sammen med planene for ny
fergeforbindelse til Nord -Møre, forsterker
kommunens og regionens posisjon for framtida. Kontinuerlig arbeid med å tilrettelegge for
ny infrastruktur og et bedret tjenestetilbud er
avgjørende for vekst og nyetablering både innen
havbruk og andre næringer.

Turistnæringen
Hitra turistnæring er i vekst. Åpningen av Hjorten
hotell i Fillan sist sommer er et nytt bidrag til
kommunens reiselivsnæring. Kommunens samarbeid med Hitra næringsforening er videreført
med kommunal støtte. Kommunen har også i
2016 deltatt på flere regionale arenaer der reiseliv og lokal matproduksjon har vært i fokus.
Det er samarbeid om næringsutvikling mellom
kommunen, Trøndersk Kystkompetanse, som er
øyregionens næringshage, og Hitra Næringsforening.

Bildet: Den 462 meter lange og 12 meter brede
brua over Dolmsundet ble åpnet fredag 3. juni.
Brua har en seilingshøyde på 32 meter og
seilingsbredden er på 65 meter.
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Rammeområdet
(RO5) omfatter:
1. Allmenn kultur:
• idrett og friluftsliv
• ulike tilskudd
• prisutdelinger
• kulturarv
• samarbeidsavtaler
• kino, ungdomsklubb
• kirker m.m
2. Bibliotek
• bokbuss
3. Kulturskole
• den kulturelle skolesekken
• den kulturelle spaserstokken
• UKM
• arrangementer

Hitra kulturskole hadde utendørs danseoppvisning ved våravslutningen i 2016

Formål:
Kulturenheten skal sørge for at alle innbyggere
får kultur- og fritidstilbud bygd på opplevelse,
kvalitet, mangfold og egenutvikling. Kulturloven
definerer det samlede ansvar:

KULTUR
Status 2016:

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal
syta for:
a) at kulturlivet har føreseielege utviklingskår
b) å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar,
c) at personar, organisasjonar og institusjonar
har tilgang til informasjon om ordningar med
økonomisk støtte og om andre verkemiddel
og tiltak.
Enheten disponerer totalt 10 årsverk fordelt på
12 ansatte. Enheten har stor egenproduksjon
med ansvar for kulturskole (ca. 175 elevplasser),
bibliotek med 39 timer åpningstider pr. uke og
kino med
4 forestillinger pr. uke. I tillegg finnes det en ungdomsbase/kafé som holder åpent 14 t pr. uke.
Enheten har utfordring med å rekruttere og beholde personale i ungdomsbasen.

Bemanning og sykefravær

Økonomi
Lønnsutgiftene inkludert sykepenger ble
kr 547 000 mindre enn budsjettert. Driftsutgifter
ble omtrent som budsjettert og brukerbetalinger
og andre salgsinntekter ble kr 287 000 bedre
enn budsjettert.
Alle resultatenheter innenfor kultur har holdt seg
innenfor sin tildelte budsjettramme, bortsett fra
bibliotek der det registreres et merforbruk.

Sykefraværet er noe lavere i 2016 enn
2015. Dette skyldes at det har vært mindre
langtidssykemelding i enheten.

Hitra bibliotek

www.hitra.kommune.no
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Behov og utviklingstrekk
2017–2020
Prioritering (kultur)
Nettoutgifter til idrett, kulturskole, bibliotek og
andre kulturaktiviteter utgjør over 80 % av prioritert midler. I forhold til andre kommuner satser
Hitra mye her, mens det brukes mindre midler
enn andre kommuner på kulturhus og kommunale
idrettsbygg hvor vi ligger svært lavt.
Samlet ser vi at ca. ½ av utgiftene går til kommunens egen drift innen kultur, ca. ¼ til idrett og
¼ til tilskudd.

Produktivitet/Enhetskostnader
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger
i kr ligger på samme nivå som sammenlignbare
kommuner. Driftsutgifter til kulturskole ligger også
på samme nivå som sammenlignbare kommuner,
mens kinoen ligger litt over sammenlignbare
kommuner. Netto driftsutgifter for kulturbygg ligger
betydelig under sammenlignbare kommuner.

Kulturskolen:
Det er registrert en nedgang i antall elever i
kulturskolen i 2016. Nedgangen ligger innenfor det som kan regnes som normale svingninger. Stortingets mål er at minst 30 % av
grunnskoleelevene skal ha plass i kulturskolen.
Dersom en skal nå dette målet må en øke kulturskolens undervisningstilbud med nye aktiviteter.
Kapasiteten på kulturskolen er god, og det er få
elever på venteliste.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse for
kulturskolen, dette vil bli gjennomført i 2017.

Biblioteket:

ÅRSRAPPORT 2016
Lokaliteter:
Kultursenteret er ferdigstilt og aktiviteten er stor.
En ser behovet for mer plass, spesielt innenfor
lagerkapasitet, men også for de fagområdene
som ikke har fått nye lokaliteter, her nevnes
spesielt danseopplæringen i Kulturskolen som
ikke har nok utviklingsmuligheter pga. begrensninger i lokalitetene.
Biblioteket brukes mer og mer som en møteplass
og også som en arena for konserter/utstilling og
foredrag/debatter.
Ungdomsbasen har siste året blitt stadig mer
brukt til utleie for ulike aktiviteter.

Personalsituasjonen er en utfordring for kulturområdet. Området består av flere ulike fagområder, og har utfordring med mange forskjellige
ønsker og behov fra lokalbefolkningen. Dette
gjelder spesielt de tilbud vi gir innen kulturskole
hvor brukerne alltid ønsker seg noe mer eller
andre tilbud.
Det er krevende å rekruttere og beholde personale i disse fagstillingene. Stillingene er spesialstillinger med kun 1 ansatt, en mangler derfor et
fagmiljø. I tillegg er det utfordrende å gi personer
hele stillinger, noe som også begrenser mangfoldet i tilbudet. Spesielt ser vi dette innenfor
kulturskole, men også innenfor ungdomsarbeidet.
Hitra idrettspark åpnet ny 7-erbane i 2016.

Tildelte kulturmidler fra de ulike tilskuddsordningene

Det har vært en liten økning i bibliotekets
samlede utlån, fra 22 005 i 2015 til 22 744 i 2016.

Meget godt besøkstall i 2016, og ny rekord for
Hitra kino. Besøket pr. innbygger ligger nå på ca.
1,33 besøk. Målet er å få ca. 2,0 besøk pr. innbygger, men det er avhengig av hvilke filmtitler
som til enhver tid finnes. Fasilitetene rundt kinoen
er også viktig for å øke besøket.

Ungdomsbasen:
Basen er i drift 4 dager pr. uke i skoleåret, og
besøket i 2016 har økt betraktelig med totalt
1 692 besøkende og med et snitt på 12,87 pr
åpningdag.

Biblioteket møter utfordringen med den digitale
litteraturen, og det arbeides med å videreutvikle
biblioteket til en uavhengig møteplass og arena
for offentlig samtale og debatt. Økt tilgjengelighet
er også et mål, og en har begynt arbeidet med
selvbetjente og døgnåpent bibliotek.

Fremtidige utfordringer:

Biblioteket har mål om minst 8 besøk pr. innbygger og tallet for 2016 ligger når dette. Økningen
skyldes både godt besøk på biblioteket, og at all
trafikk til og fra kultursenteret sluses gjennom
biblioteket som fungerer som senterets skranke.
Biblioteket blir mer og mer en møteplass enn et
sted for lån av bøker og media.

Kinoen:

På kinoen merker en at mediet stadig utfordres
av nye digitale tilbud, og besøkstallet svinger
veldig; store titler drar fulle hus, mens smale
titler mangler helt eller delvis publikum. Billettsalget ble i 2016 digitalisert og gir en betydelig
bedre brukervennligheten.

Utlånstall fra Hitra bibliotek
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Rammeområdet (RO1)
omfatter:
• Sentraladministrasjon
• Økonomiseksjonen
• Kommunikasjonsenheten
• Personalseksjonen
• Kommuneplan

Formål:
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen
som den sentrale premissleverandør til politikerne samtidig med å ha ansvaret for at politiske
vedtak blir iverksatt.
Rådmannen og staben har sentrale oppgaver
med oppfølging og kvalitetssikring av løpende
drift, politisk aktivitet og tjenesteproduksjon.
Dette omfatter både interntjenester og tjenester
til kommunens innbyggere.

ADMINISTRASJON
Status 2016:

Økonomi
Administrasjon har brukt kr 1.147.000 mindre
enn tildelt ramme.
Grunnen til at det er brukt mindre enn tildelt
ramme skyldes i all hovedsak mindreforbruk på
lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter og inntektsførte sykepengerefusjoner. Kr. 356.000 av dette
er mindre forbruk på pensjon.
Ellers er det samsvar mellom kostnader og
inntekter sammenlignet med budsjett for rammeområdet sett under ett. Alle resultatenheter har
holdt seg innenfor budsjettrammen.
Kasia Czaplis startet i stilling som
flyktningekoordinator i 2016.
Stort bilde: Kari Engelund Mathisen og
Line Røkenes representerte Hitra kommune
under Øyværingstreffet høsten 2016.

Om driftsåret 2016 på de
forskjellige seksjonene
Kommunikasjonsenheten
Enheten omfatter servicetorget, arkiv og IKT.
Enheten har ansvar for hele det kommunale
arkiv- og IKT systemet. Dette i henhold til lover,
forskrifter, strategiske valg og forventninger.
De ansatte har ansvar for ulike fagområder,
i tillegg til at de jobber som generalister.
Enheten er i front på vegne av kommunen med
daglig publikumsbehandling. Kommunikasjonsenheten er «døren inn» til Hitra kommune. Vi
forsøker å hjelpe publikum med det meste innen
kommunens tjenester. Dette gjøres gjennom
å løse oppgaven i servicetorget eller hjelpe dem
videre til rett instans.

www.hitra.kommune.no
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Målet vårt er å gi publikum best mulig service og
lettere tilgang på kommunens tjenester.
Utviklingen i den digitale teknologi og måten
samfunnet kommuniserer på skjer raskt. Innbyggerens servicebehov er i stadig endring, og
døgnåpen forvalting med selvbetjente løsninger
og tjenester er en vesentlig del av «eKommune
2012» og Meld.St.23 «Digital agenda for Norge»
– hvor digital kommunikasjon skal være hovedregel. Kommunen har med bakgrunn i det innført
digital kommunikasjon med innbyggerne og
SvarUT ble tatt i bruk for gjennomføring av dette.

Personalseksjonen
Dette har vært sentrale arbeidsområder
i 2016:
• Innføring av 10-Faktor medarbeiderundersøkelse med tilhørende prosesser på enhetene
• Videreføring av prosjektet Fit@work for ansatte
i pleie- og omsorg og renhold med god effekt
• Rekruttere og beholde – traineeordning,
kompetansetiltak og utdanningstilbud for både
fagarbeidere og høgskolegruppene (Herunder
kommunal stipendordning)
• Veiledning og prosess-støtte til enhetene
• Det gode samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
• Lederutviklingssamlinger for mellomledere
Personalseksjonens arbeid er internt rettet mot
alle ansatte, enhetsledere, kommunalsjefer,
rådmann, hovedtillitsvalgte verneombud,
partssammensatte utvalg og personalutvalget.
Utenfor egen organisasjon har vi deltatt i samarbeidsmøter med nabokommunen Frøya,
kommuner i Orkdalsregion, KS, utdanningsinstitusjoner lokalt og i Trondheim og HMStjenesten (bedriftshelsetjenesten). Vi har hatt et
lønnspolitisk samarbeid med Frøya for å unngå
konkurranse om kompetanse i en felles bo- og
arbeidsregion.
Mål og måloppnåelse
1. Bidra til høyere nærvær og derved redusert
sykefravær iht lokale IA-mål og iverksetting
av tiltak
Måloppnåelse: Gjennomsnittlig sykefravær
i 2016 var 9,3 %, som er 0,8 % høyere enn
målsettingen for 2016.
2. Gi tilbud om hele stillinger ved utlysning og
tilsetting. Redusere uønsket deltid – gj.snitt
st.størrelse 80%.
Måloppnåelse: Andelen uønsket deltid er
redusert ved utprøving av andre arbeidstidsordninger i Pleie og omsorg og ved systematisk kartlegging av ufrivillig deltid to
ganger/år.
Gjennomsnittlig deltidsprosent høsten 2015
var på 83,3% (unntatt rekrutteringsstillinger
og uføre).

3. Rekruttering av personell gjennom satsing på
utdanning lokalt, og videreutdanning av egne
ansatte.
Måloppnåelse: Oppstart fagutdanning for
renholdsoperatører. Planlagt oppstart av
helsefagarbeider-utdanning for innvandrere er
ikke gjennomført. Ved årsskiftet 2015–16 var
det 14 lærlinger tilsatt.
4. Innføre medarbeiderundersøkelsen 10Faktor
med tilhørende analyser og oppfølgingsplan
for enhetene i kommunen.
Måloppnåelse: Undersøkelsen gjennomført
med 80% av de ansatte. Analyser gjennom
ført og oppfølgingsplan for enhetene under
utarbeidelse.

Økonomiseksjonen
kjellSeksjonens arbeidsområder er i hovedsak
regnskap, lønn og innfordring.
Økonomiseksjonen leverer også regnskaps-,
lønns- og innfordringstjenester til Hitra Storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd.
Seksjonen skal bidra til effektiv og forsvarlig
økonomiforvaltning i kommunen, og ønsker
å bidra til at enhetene blir selvstendige og
kompetente i økonomispørsmål.
Gjennomgående hovedmål er å føre mest mulig
korrekte regnskap og lønnstransaksjoner, og
levere rapporter til eksterne aktører til riktig tid.
Dette arbeider vi kontinuerlig med, og har også
i 2016 god måloppnåelse. I 2016 har vi tatt i bruk
Visma økonomi- og lønnssystem. Dette har vært
en omfattende oppgave, men takket være medarbeidernes kompetanse og arbeidsinnsats har
overgangen fra Agresso til Visma blitt gjennomført på en smidig og god måte.

Øverst: Ansatte fra Hitra og Frøya kommuner
startet på 2-årig fagskolekurs i veiledning.
Nederst: Hitra ungdomsråd (2016–2017) består
av f.v. Oresta Stasiukeviciute, Frida Johnsen,
Regina Rand, Jo Lie Rønningen, Anfal El
Yamani og Steinar Fjeldvær.
Ikke tilstede: Marita Skogås Krangnes og
Sanna Yttereng Nilsen.
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HITRA KOMMUNE – ORGANISASJONSKART

Laila Eide Hjertø
Rådmann

Harald Hatle
Ass. Rådmann

Kjell Roar Sæther
Personal- og
kommunikasjonssjef

May Hårstad Lian
Økonomisjef

Ann-Vigdis Cowburn
Politisk sekretær

Oppvekst

Helse/PLO

Gunn Annlaug Røstad
Kommunalsjef

Harald Hatle
Kommunalsjef

PLM og brann

Dag Robert Bjørshol
Kommunalsjef

Drift og eiendom

Ann-Magritt Glørstad
Kommunalsjef

www.hitra.kommune.no
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HITRA KOMMUNESTYRE
PR. 31.12.2016

Første rekke fra venstre:

Andre rekke fra venstre:

Bakerst fra venstre:

Tom Skare (FrP), Varaordfører Eldbjørg Broholm
(Ap), Ordfører Ole L. Haugen (Ap),
Hilde Jørgensen (SV) og Per Ervik (PP).

Trygve Sivertsen (Ap), Ida K. Broholm (Ap),
Kalairasan Seenythamby (Ap), Hege Lie
Rønningen (Ap), Miriam Baglund (MdG),
Ann-Bjørg Strøm (KrF), Jan Egil Handberg (PP),
Synnøve Hanssen (PP), Bjørg Bjørgvik(FrP),
Espen Arntsberg (Ap), Tor Johan Sagøy (H),
Lars P. Hammerstad (SP)

Sigbjørn Glørstad (Ap), Torfinn Stub (V),
Arnt Breivoll (Ap), Dag Willmann (H),
Kirsten Kjørsvik (SP), Otto Lien (PP).
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ØKONOMI

Det ble et
regnskapsmessig overskudd
i 2016. Fundamentet
i kommunens økonomistyring
er realistiske budsjett.
God budsjettstyring og oppfølging av
avvik i enhetene har vært en
medvirkende årsak til sluttresultatet.
Det er avgjørende for at
fremtidig regnskap også
avlegges i balanse.

www.hitra.kommune.no
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Operasjonelle nøkkeltall

De store tjenesteområdene er
Oppvekst og Helse og omsorg.
Til sammen står de for 74,3%
av tjenesteproduksjonen.

Alle landets kommuner rapporterer til KOSTRA. Det er en statistikk som viser ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse innenfor kommunens tjenesteområder.
En kan sammenligne seg med andre kommuner og samtidig se egen utvikling over tid.

Det har vært en økning i befolkningen på 5,9% i Hitra kommune de siste fem årene.
Den største økningen har vært i aldersgruppen 67–79 år hvor økningen er på 29,3%.
Størst nedgang har det vært i aldersgruppen 6–15 år, en nedgang på 6,4%.

HITRA KOMMUNE
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Bjørn Fjeldværs sang «Hitra, Frøya og
Fjellværøya» førte til spontan allsang

ØYTUN
BOFELLESSKAP
FYLLTE 40 ÅR
I 2016

Både beboere, pårørende, øvrige gjester og
ansatte feiret Øytun bofellesskap sitt 40-års
jubileum i slutten av september 2016.
Det var stor stemning med kaker, kaffe, pølser
og brus på jubileumsdagen.

Øytun var en biinstitusjon til Klæbu
pleiehjem da institusjonen åpnet i 1976.
Frem til midten av 70-tallet var det vanlig at
psykisk utviklingshemmede bodde på store sentralinstitusjoner. Klæbu pleiehjem var den eneste
institusjonen i trøndelagsregionen. Ved åpningen
senvinteren 1976 huset Øytun 14 personer.

Enhetsleder Anne Marie Klingenberg
mottok blomster fra Hitra kommune
i anledning jubileet

I dag omfatter Øytun bofellesskap tjenester også
innenfor fagområdet psykisk helse, i tillegg til
tjenester for utviklingshemmede. Det er i dag
totalt vel 30 brukere som er tilknyttet bofellesskapet.

www.hitra.kommune.no

Vital 40-årsjubilant
Det var stor stemning og høy mimre-faktor da vi
besøkte jubileumsfesten. Den såkalte foreldreforeningen, i dag lokallaget til Norsk forening for
utviklingshemmede (NFU), var representert ved
flere av veteranene knyttet til utviklingen av tilbudet til brukerne. Her ble det snakket om gamle
dager da Øytun omfattet både hytta på Øyvågen
og turbåten Øyungen. Sammen med veteranene
blant personalet satt latteren løst under festen.
Under jubileet bidro flere artister fra kulturlivet
på Hitra. Både Frode Jektvik og Bjørn Fjeldvær
bidro med innslag i løpet av dagen. Fjeldværs
sang «Hitra, Frøya og Fjellværøya» førte til spontan allsang da denne ble framført under festen.

