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Kjære lesere!
Den 2. januar startet jeg i jobben som kommunalsjef for oppvekst
i Hitra kommune, med skole og barnehage som hovedarbeidsområde. Jeg er oppvokst og bor fremdeles på Ørlandet, men tilbringer
deler av min fritid også på Hitra. I fjor ble jeg 60 år, jeg er gift og har
to sønner på henholdsvis 31 og 28 år, i tillegg er jeg så heldig å ha
to barnebarn i barnehagealder.

Gunn A. Røstad

«

Det er spennende
å starte i ny jobb,
ikke minst
interessant er det
å komme til en
ny kommune og bli
kjent med nye
mennesker og et
nytt lokalsamfunn.

Min arbeidserfaring har jeg fra kommunesektoren, fra jeg startet som «ambulerende
formingslærer» i Frøya kommune i 1976 og
fram til i dag. Jeg jobbet i ti år som lærer i
grunnskolen, før jeg gikk over i administrativ
lederjobb i 1995. Som lærer, rektor, oppvekstsjef og rådmann, har jeg fått tatt del i den
kommunale utviklingen gjennom de siste
20 årene. En reise blant kommunene på
Fosen, i Trondheim kommune og gjennom
arbeid med kvalitetsutvikling blant et utvalg
av kommuner i Nord og i Midt Norge. Ei tid
som har gitt meg mange gode opplevelser,
kunnskap og erfaringer i møte med barn
og unge i skoler og barnehager, der alle
har bidratt til å skape en god hverdag og et
godt liv for mange. Jeg har også jobbet tett
på hjelpeapparatet som bistår familier som
har behov for hjelp og støtte, som psykisk
helse, PPT, barnevern, helsestasjon og jordmortjenesten.
Aldri har den offentlige debatten synliggjort
barn og unge i så stor grad som nå og aldri
har den politiske debatten om barndom
og oppvekst vært større. Men dessverre
avdekkes det også et økende problem når
det gjelder krenkelser, vold og seksuelle
overgrep mot barn og unge. Derfor er det
så viktig at de ulike fagprofesjonene jobber
sammen i et forebyggende og tverrfaglig
perspektiv, til det beste for barn, unge og
deres familier.
Det er spennende å starte i ny jobb, ikke
minst interessant er det å komme til en ny
kommune og bli kjent med nye mennesker

Utgiver: Hitra kommune, 7240 Hitra.
Telefon: 72 44 17 00. Opplag: 7000.
Fulldistribusjon i samarbeid med Hitra–Frøya.
Ansvarlig redaktør: Laila Eide Hjertø.
Utgaveredaktør: Kjell Roar Sæther

og et nytt lokalsamfunn. Som person er jeg
nysgjerrig, engasjert og interessert både
i kunst, natur og lokalhistorie. Men mest av
alt er jeg opptatt av barn og unges oppvekstvillkår, der alle har gode vennerelasjoner
og opplever seg inkludert i fellesskapet.
For å forhindre frafall og motivere for videre
skolegang, må det jobbes bevisst for å styrke
barn og unges skoletilknytning, og sikre
at alle får et godt og individuelt tilpasset
barnehage- og skoletilbud.
Barnehagene er den viktigste forebyggende
arena vi har. Nyere forskning viser at barnets
samspill med sine nærmeste omsorgspersoner er avgjørende for barnets helhetlige
utvikling. Derfor blir det viktig å bygge
gode relasjoner med barn og foreldre både
i barnehagen og i skolen. Tilhørighet og
identitet i trygge lokalsamfunn legger grunnlaget for en god livskvalitet og et godt liv, og
er et av de viktigste samfunnsmandatene vi
har som kommune. Foreldrene er de viktigste
personene i barns liv, men vi vet også at å
lykkes i barnehage og i skole er den enkeltfaktoren som har størst betydning for et godt
liv i voksen alder.
Jeg gleder meg til mange arbeidsår i Hitra
kommune, og ikke minst ser jeg fram til å bli
kjent med innbyggerne, ansatte, naturen og
kulturen på Hitra.

Gunn A. Røstad
Kommunalsjef, oppvekst

Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra kommune. Hitra kommune er uten ansvar for aktiviteter
der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte
kontakt med arrangør.
Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave.
Denne utgaven finner du også digitalt på våre nettsider www.hitra.kommune.no

www.hitra.kommune.no
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Kontrollutvalget
i Hitra kommune

Hva gjør vi?
En viktig del av arbeidet i kontrollutvalget
dreier seg om å skaffe seg informasjon.
Hvis vi skal kontrollere at rådmannen gjør
som hun skal, må vi både vite hvordan
jobben skal gjøres og hvordan den faktisk
blir gjort. Det sier seg selv at vi ikke kan ha
oversikt over alt dette selv. Derfor har vi en
fast sekretær i Konsek som utreder saker
for oss. I tillegg har vi Revisjon Midt-Norge,
kommunens revisor, som holder løpende
kontroll med kommunens regnskap og gjør
spesielle undersøkelser på bestilling. Dette
gir oss informasjon om tilstanden på ulike
områder i kommunen. Ofte ber vi også rådmannen om å orientere om saker vi er
spesielt interessert i og vi besøker
kommunens virksomheter og får informasjon om driften.
Det hender også at vi får henvendelser fra
kommunens innbyggere som opplever at
kommunen har gjort alvorlige feil. Kontrollutvalget setter stor pris på slike henvendelser og tar dem på største alvor, selv om
det ikke alltid er utvalgets jobb å gjøre noe
med dem. Kontrollutvalget bruker likevel
enkeltsaker som innfallsport for å undersøke
om kommunen gjør systematiske feil på et
område.
De siste årene har kontrollutvalget bedt
revisjonen undersøke om byggingen av
driftshallen i teknisk avdeling var i tråd med
kommunestyrets vedtak, vi har sett på
kommunens forebyggende arbeid for barn
og unge, hvordan renovasjonsselskapet

Hitra kommune har,
som alle kommuner, et
politisk utvalg som skal
kontrollere at rådmannen gjør
jobben sin. Utvalget er ikke
opprettet for å finne syndebukker,
men for å bidra til å forbedre
kommunens tjenester. Hvis du
leser videre får du vite hvordan
vi arbeider, hva du kan bruke
oss til og hvem vi er.

Hamos forvaltning drives og hvordan kommunens samarbeid med andre kommuner
fungerer. Kontrollutvalget har også påpekt
svakheter i håndteringen av habilitetsspørsmål i kommunens politiske utvalg, noe
som førte til en positiv endring.
Hva kan du bruke kontrollutvalget til?
Ingen er feilfri, heller ikke en kommune.
Derfor vil vi som brukere av kommunens
tjenester oppleve at kommunen gjør feil.
I slike tilfeller er ikke kontrollutvalget nødvendigvis den første instansen du bør gå til.
Det finnes ulike kanaler å sende klager til,
og i Norge er vi så heldige at kommunen har
plikt til å fortelle deg hvordan du kan gå fram
og hvem du skal klage til.
Så kan det hende at du vil gjøre kommunen
oppmerksom på feil der det kanskje ikke
finnes noen klageinstans. For eksempel hvis
kommunen selger eiendeler uten at de har
vært annonsert, slik at noen får kjøpt dem
svært billig, eller at kommunen har gjort
store anskaffelser uten anbudskonkurranse.
Da kan kontrollutvalget være riktig instans.
Det er likevel ingenting i veien for at du først
går til rådmannen og forteller det du vet.
Rådmannen kan rydde opp i mange saker
uten at de tar veien om kontrollutvalget først.
Vi vil likevel understreke at hvis du er i tvil
om hvor du skal henvende deg er det ingenting i veien for at du kontakter oss.

Bjørg Reitan Bjørgvik

Hvem er vi?
Kontrollutvalget består av leder Bjørg Reitan
Bjørgvik (FrP), nestleder Lindis Heggvik
Aune (Ap) og øvrige medlemmer Johannes
Håvik (Sp), Gunnar Andresen (PP) og
Olav Athammer (SV). Kontrollutvalget er
kommunestyrets kontrollorgan, derfor tilstreber vi å være partipolitisk nøytrale. Du finner
kontaktinformasjon og mer informasjon om
oss på kommunens nettside og på
www.konsek.no

«

Ingen er feilfri,
heller ikke
en kommune.
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Bredbåndsutbygging
på Kvenvær

Etterdrift av Aurdalen
avfallsdeponi
Hitra kommune har de siste årene
jobbet med å få avsluttet Aurdalen
avfallsdeponi og komme over i etterdrift av deponiområdet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har satt krav til
hvordan avfallsdeponiet skulle bli
avsluttet og hva slags oppfølging/
overvåking det skal være i etterdriftsfasen. Dette i hjemmel iht lovverk og
forskrifter for nedlagte deponier.
Etterdrift i 30 år
Etterdriften av anlegget er satt til minimun
30 år eller til deponiet ikke lenger utgjør noe
fare for miljøet. Etter en inspeksjon høsten
2016, har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
akseptert at Hitra kommune kan gå over til
etterdriftsfasen fra og med 1. januar 2016.

Dette innebærer at det settes opp
antenner som sender et radiosignal
til hver husstand/hytte. Disse vil få
en egen antenne på veggen. Et slikt
prosjekt vil koste i størrelsesorden
kr 200 000,- eks mva for Kvenværsområde.

Økt hastighet på bredbåndstilbudet
Erfaring viser at kapasiteten slike
prosjekter leverer er god nok for dagens
tjenester, og trolig også i lang tid fremover.
I dag tilbys det hastigheter på 5, 15 og 30 Mbps.
Og innen 1–2 år kan det leveres opp til 100 Mbps.
Responstiden er også god, trolig også god nok for spilltjenester (dataspill).

Gode erfaringer i andre områder
Fylkeskommunen har bidratt til flere slike prosjekter og tilbakemeldingene er
meget gode. Siste prosjekt etablert var i Bjugn (Gjølga/Elveng) og i Orkdal
(Ustjåren/Englykkja/Geita).
Avtalen går ut på at Fylkeskommunen og kommunen dekker 50% av utbyggingskostnadene hver, med kr 100 000,- eks mva, totalt kr. 200 000,- eks.mva.

Det er kommunen ved driftsavdelingen /
vann og avløp, som har ansvar for etterdrift.
Etterdriften innebærer blant annet;
- Prøvetaking av sigevann og sedimenter
- Beregning av sigevannsmengde
- Gassmålinger
- Setningsmålinger
- Generell tilsyn/inspeksjon av området
og installasjoner ifm deponiet
- Overvåking av resipienter
(bekker, myrer, sjø o.l.)
- Årlig rapportering med vurdering av
analyser og ulike målinger
Kostandene dekkes gjennom renovasjonsavgiften
Det er usikkert hvor mye dette vil kreve av
ressurser for å følge opp. Det er allerede
gjennomført noen mindre arbeider på
området, da ikke alt har fungert optimalt.
Omfanget av etterdriften kan bli redusert
hvis deponiet har en positiv utvikling,
dvs at miljøpåvirkningen fra deponiet er
minimal og stabil.
Arbeidet ifm avslutningen og etterdriften av
deponiet er blant annet finansiert gjennom
renovasjonsavgiften.

Hitra kommune
og Sør-Trøndelag fylkeskommune har inngått
samarbeid om å forbedre
bredbåndskapasiteten på
Kvenvær. Det etableres et
tilbud om trådløst samband
(radiosamband).

Trådløst tilbud gir god dekning på Kvenvær.

HITRA KOMMUNE
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LEDER
Anne Marie er leder
for Tjenesten for
personer med nedsatt
funksjonsevne
Kort om enheten du har blitt ansatt i,
og hvilken rolle har du?
Frem til januar 17, har jeg jobbet som avdelingsleder ved
de tjenester bofelleskapet gir. Vi må ha en god struktur
Tjenesten for funksjonehemmede. Nå har jeg tatt over
i hverdagen for alle, med langsiktige planer for mål og
som leder, administrativt og faglig ved Tjenesten for
forventninger.
personer med nedsatt funksjonsevne (TNF).
Enheten jeg jobber ved er et bofellesskap for
Hitra kommune har gitt en ny «glød» over denne
personer som trenger bistand i hverenheten, vi har blitt gitt de rammer som har vært
dagen. Tjenesten er lokalisert på
etterspurt, noe som har gjort til at kvalitet på
Navn:
bofellesskapet Øytun.
de tjenester som gis er høynet både faglige
Anne Marie Klingenberg
og og med økt glede og giv for alle.
Alder: 44
Jeg har jobbet innen helse
Forventninger til Hitra generelt er at alle
siden jeg startet min arbeidsdeltar i fellesskapet, at tilflyttere møtes
Sivilstand: Har kjæreste
karriere. Da jeg var 20 år tok
med entusiasme og smil slik at de
Sier
andre
om
meg:
jeg legesekretærutdanning
føler seg velkommen. At alle gis en
Du er aldri i ro, og ser ut til å trives
ved Frøya vgs. Startet så å
mulighet for deltakelse til aktivimed
det!
jobbe ved Frøya legekontor
teter og at kommunen også er
og jobbet der til jeg i 1998
med
på nytenkning for flere og
Startet i stillingen som enhetsleder
flyttet tilbake til Hitra.
nye aktiviteter for fremtiden. Her
for Tjenesten for personer med
Jobbet et halvt år ved tanner
ingen begrensninger – bare
nedsatt funksjonsevne (TNF)
klinikke og fikk litt erfaring derfra
muligheter.
den 1. januar i år.
også, før jeg startet å jobbe ved
Vitus-apoteket Hitra. Der hadde jeg
Hva kan Hitra bli bedre på, og
ulike roller, og før jeg sluttet jobbet jeg
hva er Hitra god på
som markedsansvarlig. I 2008 startet jeg på vernepleierHitra må bli enda mere attraktivt i forhold
utdanning ved Høyskolen i Rogaland, Haugesund. Etter
til å øke et sårt tiltrengt høyere nivå av
at jeg var ferdig som vernepleier har jeg tatt noe viutdanning. Tenke langsiktig og vær
dereutdanning og studerer nå master i organisasjon og
åpne for at ungdom som flytter for å ta
ledelse i tillegg til enhetslederjobben ved TNF
utdanning gis muligheter for å kunne
komme tilbake og kunne etablere seg.
Familie og interesser
Hitra har et mangfold å gi av, og dette
Har to fantastiske jenter, og en flott kjæreste. Jentene er
må kunne utnyttes enda bedre. Det
15 og 20 år. Håper og tror at begge blir boende på Hitra
er en fantastisk natur på Hitra, og de
ved endt utdanning. Mine interesser er fritidsaktiviteter,
fritidsgrupper som er dannet på frivilligtrening og studier! Jeg er født og oppvokst på Hitra, og
het bør få enda mere «plass» på Hitra
bor nå på Fillan.
– markedsføres enda mere av kommunen. Og til de som er trenere, og
Mål og forventninger
ledere av fritidsaktiviterert på Hitra, all
For meg er det største ønske for enheten at arbeidskolære og ros til dem – de skulle så gjerne
leger skal ha en god teamfølelse i jobben, komme i mål
ha fått enda mere støtte fra foreldre, en
med de planer som er lagt for enheten i samarbeid med
større forståelse for den jobben de gjør.
kolleger – styrke samarbeidet mellom alle berørte av
Hitra er en god og trygg plass å vokse opp
på, vi ser hverandre, og tar vare på hverandre
– det er hitterværinger gode på.

Elin er n
ved Barman op

Jeg kommer fra Vestvågøy i Lo
adjunkt fra Bodø lærerhøgskole
Porsanger og Vestvågøy fra 19
2012 har jeg tatt videreutdannin
skap og skolelederutdanning.
Jeg har vært rektor på Bøstad
2011 til jeg begynte som lærer

I tillegg til min interesse for jobb
mamma til fem gutter i alderen

Fritiden min på Hitra fyller jeg m
kontakt med Hitra løpeklubb og
fine løpeturer. Jeg bor på Fillan
Trives godt her på Hitra og ser
kjent etter hvert.

Foreløpig har jeg fokus på å bl
ansatte og elever på Barman o
skole/SFO.

Jeg har som mål å være en go
leder for elever og medarbeide
oppvekstsenter skole og SFO

Ros til ansatte, elever og led
Trivelig arbeidsplass!

www.hitra.kommune.no
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ASSISTERENDE
STYRER

Kari har startet som
assisterende styrer ved
Fillan barnehage

REKTOR

Familie og interesser:
Bor på Brekstad (Ørland kommune) og pendler
frem og tilbake. Har hybel i Fillheiveien og overnatter
der ved behov. Ønsker meg et båtpendlertilbud mellom Hitra og Ørland.
Jeg er gift med Per son jobber på Ørland Hovedflystasjon, har to voksne døtre
og to flotte barnebarn.
Jeg er en kreativ person som liker å holde på med strikking og quilting
(lappeteknikk). Glad i å gå på tur og å fotografere.

ny rektor
ppvekstsenter

ofoten. Har utdanning som
e i 1992. Har praksis fra
992 til 2016. I perioden 2007 til
ng i pedagogisk entreprenør-

Mål og forventninger:
Har som mål å kunne få lov å bidra til videre utvikling i barnehagesektoren. Jeg trives
på Hitra. En fin plass. Og det er flotte og engasjerte og vennlige medarbeidere som jobber i Hitra kommune. Trives her, så kanskje vi kjøper oss ei hytte på Hitra?
Det er kanskje rart at ei dame på 54 år velger å begynne et pedlerliv og å bo på hybel
– men det ser jeg ikke mørkt på.

barne- og ungdomsskole fra
på Fillan skole i august 2016.

Hva kan Hitra bli bedre på, og hva er Hitra god på:
Jeg har ikke jobbet så lenge, så dette kan være litt vanskelig å svare på.
Men førsteinntrykket av Fillan barnehage er veldig bra. Er blitt tatt veldig godt
i mot, og begynner å bli kjent med trivelige kollegaer.

ben som skoleleder er jeg
n 17–31 år.

med trening. Har knyttet
g satser på mange
n og i Grefsnesvågen.
r frem til å bli bedre

li kjent med
oppvekstsenter

od og stabil
ere på Barman

delse ved Fillan skole.

Navn:
Kort om enheten du har blitt
Kari Engelund Mathisen
ansatt i, og hvilken rolle har du?
Fillan Barnehage er en flott barnehage
Alder: 54
i Fillan sentrum, full av flotte barn og
Sivilstand: Gift
engasjerte voksne. Jeg skal jobbe som
assisterende styrer og støtte styrer
Sier andre om meg:
Toril Fjeldvær i hennes jobb. Jeg skal
Positiv, glad og er løsningsorientert
også jobbe med mange administrative
Startet i stillingen som assisterende
oppgaver som blant annet hjemmesiden
styrer ved Fillan barnehage
til barnehagen, og være litt rundt på
den 16. januar i år.
avdelingene sammen med barn og voksne.

Navn:
Elin Myklebust Sivertsen
Alder: 55
Sivilstand: Samboer
Sier andre om meg:
Tilstedeværende og engasjert
Startet i stillingen som rektor ved
Barman oppvekstsenter
den 9. januar i år.

HITRA KOMMUNE
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Gunnar ble
årets
medarbeider!

Roseprisen som årets medarbeider
2016 ble utdelt av rådmann
Laila Eide Hjertø.

Det ble spontan
trampeklapp og jubel
på personalrommet på
Fillan skole da nestoren ved
skolen, Gunnar Trønnes, ble
tildelt Roseprisen som årets
medarbeider i Hitra kommune.
Trønnes arbeider som lærer
ved skolen i en alder av 70 år.
Han har tidligere vært
inspektør og assisterende rektor.

Hitra kommune innstiftet forrige år en ny
pris, Årets medarbeider. Prisen i 2015 gikk til
lærlingen Liss-Emilie Haranes, blant annet
for sitt engasjement innenfor Livsglede for
eldre.
Prisen tildeles etter kriterier satt av
rådmannen i Hitra kommune:
• Medarbeideren viser særlig stort
engasjement i jobben sin
• Medarbeideren er innovativ og deltar aktivt
i utvikling av sitt tjenesteområde
• Medarbeideren bidrar til et godt arbeidsmiljø ved enheten.
• Medarbeideren får gode tilbakemeldinger
fra brukerne

Roseprisen som årets medarbeider
2016 er utviklet av Ingolf Jektvik

Mattetrim
Gunnar Trønnes er kjent for sitt engasjement, både som lærer og leder. Særlig
legges det vekt på hans innsats for matematikkfaget ved skolen. Det frivillige tiltaket
Mattetrim ble trukket fram av prisvinneren
selv.
– Mattetrim er et eksamensforberedende
tiltak for elever på 10. trinn, og er lagt til
timen etter skoletid. Jeg husker en gang da

vi satt og jobbet. Det var to jenter som var
spesielt ivrige. Jeg hadde planlagt å se en
håndballkamp som startet kl. 19.00. Men
jentene var ivrige, og ville jobbe videre. Da
klokka ble ca. 18.30 måtte jeg be dem gå,
sa Trønnes i takketalen for prisen.
Egen gruppe på Facebook
Jubilanten er en svært godt likt lærer på
skolen. Det er til og med opprettet en
Facebook-gruppe med navnet
Vi som digger Gunnar Trønnes. Gruppen
er opprettet av tidligere elever av Trønnes.
Vital 70-åring
Trønnes er fortsatt tilsatt som faglærer,
selvfølgelig i matematikk, ved Fillan skole,
selv om han nylig rundet 70 år. I sin lange
fartstid i kommunen har han vært lærer ved
Barman skole, lærer, rådgiver ved skolekontoret på Hitra, inspektør og assisterende
rektor ved Fillan skole. Han karriere i
kommune er bare avbrutt av stillingen som
daglig leder ved Hitrahallen, fra starten
i 1991.

Hitra kommune gratulerer
Gunnar med Roseprisen som
årets medarbeider
i Hitra kommune i 2016!

www.hitra.kommune.no
www.hitra.no
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KUNNGJØRINGER

Foto: Norsk fosterhjemsforening

HITRA BARNEVERNTJENESTE TRENGER
BESØKSHJEM OG STØTTEKONTAKTER
FOR BARN OG UNGE I KOMMUNEN

Barneverntjenesten i Hitra kommune har behov for flere
besøkshjem og støttekontakter. Vi søker derfor familier
og trygge ungdommer/voksne til å ta på seg rollen som
besøkshjem eller støttekontakt.

Se www.hitra.kommune.no for nærmere informasjon.

POLITISKE MØTER

Hva er et besøkshjem?
Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et
barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket
kan variere fra familie til familie, men handler oftest om at barnet skal få positive opplevelser i hverdagen. Det gir også mulighet for at foreldre kan få avlastning og tid til å hente seg inn slik at de kan gi barna sine den omsorgen de
er i behov av. En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil
livssituasjon og mulighet til å binde seg over en lengre periode. Et besøkshjem
skal ikke være et «superhjem», men det kreves at familien har tid, overskudd
og sengeplass til barnet/barna, samt at familien har forståelse for barns ulike
behov og reaksjoner.

Hva er en støttekontakt?
Noen ganger kan barn og unge ha behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en
meningsfylt fritid. En støttekontakt hjelper disse barna/ungdommene gjennom
sosialt samvær og ulike aktiviteter på fritiden. Dette kan være kafètur, kino,
idrettstilstelninger, leksehjelp, besøk hjemme eller andre sosiale aktiviteter.
Støttekontakten hjelper barnet/ungdommen til å bli mer trygg på seg selv, til
å mestre ulike livssituasjoner bedre og til å omgås andre mennesker i større
grad. Hitra barneverntjeneste ønsker engasjerte, rause og trygge personer
som kan tre inn i denne rollen for barn og unge som trenger det. Som støttekontakt må du være 18 år, ha førerkort klasse B, samt disponere bil.

Hvorfor bli besøkshjem/støttekontakt?
Ved å bli besøkshjem eller støttekontakt hjelper du barn, ungdom og foreldre i
en sårbar situasjon. Som besøkshjem og støttekontakt må du ha overskudd og kapasitet, og du må ha lyst til
å hjelpe barn og unge som trenger det. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig
utdannelse. Som støttekontakt og besøkshjem får du lønn av kommunen.

Dersom du ønsker mer informasjon, eller har lyst til å bli
besøkshjem eller støttekontakt, ta kontakt med
Hitra barneverntjeneste på tlf. 46 88 30 51 eller
epost: alexander.baklie@hitra.kommune.no
Hitra barneverntjeneste ser frem til å høre fra deg!

februar og mars 2017
DATO

KL.

TITTEL

02.02.2017

kl. 13:00

Kommunestyre

06.02.2017

kl. 15:00

Kontrollutvalg

07.02.2017

kl. 15:00

Hitra ungdomsråd

08.02.2017

kl. 10:00

Eldres råd / Brukerråd

14.02.2017

kl. 09:00

Formannskap

16.02.2017

kl. 16:00

Oppvekstkomite

28.02.2017

kl. 17:00

Teknisk komite

07.03.2017

kl. 09:00

Formannskap

13.03.2017

kl. 17:00

Helse- og omsorgskomite

14.03.2017

kl. 15:00

Hitra ungdomsråd

16.03.2017

kl. 13:00

Kommunestyre

30.03.2017

kl. 09:00

Formannskap

Alle møter er oppdatert på våre websider.
Det tas forbehold om forandringer, så sjekk alltid
www.hitra.kommune.no
Her kan du også se politisk møteplan for første halvår.
Alle møter blir også kunngjort under kunngjøringer på
våre websider.
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STILLING LEDIG
LEVE, SMAKE, HØSTE,
OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL
Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver
Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise
fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til
fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot
5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av
havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme.
Du finner også Europas største krabbefabrikk her.
På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med
jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.
Les mer om Hitra kommune på www.hitra.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via www.hitra.kommune.no.

SØKNADSFRIST: se annonse
Foto: Stein Olav Sivertsen

Opplysninger om søkere kan bli gjort
offentlig tilgjengelig i henhold til
Offentleglova § 25

Ferievikarer
pleie- og
omsorgstjeneste

Hitra kommune søker etter
ferievikarer til kommunens
pleie- og omsorgstjeneste

Det søkes etter ferievikarer for perioden 12.06.17–20.08.17 ved:
• Hitra sykehjem
• Hjemmetjenesten
• Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF)
• Enhet for oppfølging
Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med
demenssykdom, korttidsavdeling og somatiske bofellesskap.
Hjemmetjenesten omhandler hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.
Tjenesten har døgnkontinuerlig bemanning og betjener også kommunens
trygghetsalarmer.
TNF er en tjeneste som ivaretar personer med nedsatt funksjonsevne.
Tjenesten består av et bofellesskap med tilgjengelig personell hele døgnet
og en avlastningsbolig for barn.
Enhet for oppfølging består av et bofelleskap tilknyttet unge/ voksne med
sammensatte behov. Enheten har høyt fokus på aktivitet.

Kvalifikasjoner:
• Relevant høgskoleutdanning eller fagutdanning
• Er student eller elev innen helsefag
• Personer uten formell kompetanse kan også søke
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig
• Personlig egnethet vektlegges
Vi søker deg som:
• Har gode samarbeidsevner og er fleksibel
• Ser helheten og den enkeltes behov
• Er ansvarsfull og pliktoppfyllende
• Trives i et aktivt miljø
Vi kan tilby:
• Lønn etter tariff
• God pensjons- og forsikringsordning
• Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
Stillingene krever at godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Enhetsleder ved Hitra sykehjem Anne Strøm: Tlf. 72 46 52 86
Enhetsleder ved Hjemmetjenesten May Britt Sollie: Tlf. 72 46 52 67
Enhetsleder ved TNF Anne Marie Klingenberg: Tlf. 72 44 17 67
Enhetsleder ved Enhet for oppfølging Elin Wahlvåg: Tlf.72 46 52 44

Søknadsfrist: 26. februar 2017

www.hitra.kommune.no
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Hitra kommune søker 2 prosjektledere
i 100 % stilling til prosjekt-team
Hitra kommune er inne i en periode med mange store utbyggingsprosjekter innenfor nærings- og industrietableringer, bygg og kommunalteknikk. En særlig sentral
oppgave er videre utbygging av et av Midt-Norges største utbyggingsprosjekt;
utbygging av Hitra Kysthavn og Hitra Industripark på Jøsnøya.
Nytt prosjekt-team
For å realisere de store utbyggingsprosjektene i
kommunen skal vi etablere et prosjekt-team i
tillegg til vår faste driftsorganisasjon.
Til det nye teamet har vi behov for:
Prosjektledere:
Prosjektlederne skal styre prosjekter gjennom
alle faser, fra mulighetsstudie og prosjektering til
gjennomføring, og overlevering. Dette innebærer
blant annet ansvar for at prosjekter blir gjennomført
innenfor fastsatt tids-, kvalitets- og kostnadsramme.

Prosjektledere
til team

Arbeidsoppgaver vil blant annet være å:
• Utarbeide forslag til prosjektmandat for alle fasene i prosjektene
• Gjennomføre mulighetsstudier i samarbeid med tjenestene
• Utarbeide anbudsgrunnlag i tråd med kommunens regelverk
• Fungere som kommunens kontraktspart for alle leveranser til prosjektene
• Ha løpende samarbeid med referanse- og brukergrupper
• Gjennomføre fakturakontroll
• Gjennomføre jevnlige risikovurderinger
• Sørge for at kommunen følger alle lov- og forskriftskrav
• Kommunal saksbehandling
Kommunen er under omorganisering. Prosessen ventes avsluttet i løpet av
vinteren 2017. Teamet er omfattet av omorganiseringsprosessen.
Kvalifikasjonskrav:
• Høyere utdanning, fortrinnsvis teknisk. Lang og relevant erfaring kan erstatte
formell kompetanse
• Erfaring fra å lede større byggeprosjekter
• God kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser
• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
• Gode IKT kunnskaper
• Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt
Vi søker deg som:
• Liker å ta utfordringer
• Er fleksibel og kan takle uforutsette hendelser
• Er god til å motivere
• Er glad i å jobbe sammen med andre i dynamiske prosesser
• Liker å se framgang i prosjekter og holde tidsfrister
Vi kan tilby:
• En av Midt-Norges mest spennende prosjektstillinger
• Stor frihet til å organisere eget arbeid
• Lønns- og arbeidsforhold iht. gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor
• Kommunal pensjons- og forsikringsordning
• Fleksitid
• God barnehagedekning
• Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Stillingene er ledig for umiddelbar tiltredelse.
Nærmere spørsmål rundt stillingene kan rettes til:
Kommunalsjef Dag Robert Bjørshol tlf: 90 93 96 19,
e-post: dag.robert.bjorshol@hitra.kommune.no eller
rådmann Laila Eide Hjertø tlf: 95 24 50 55, e-post: laila.eide.hjerto@hitra.kommune.no

Søknadsfrist: 21. februar 2017

Hitra kommune søker plan- og
byggesaksbehandler i 100 %
fast stilling
Ledig stilling med tiltredelse snarest

Plan- og
byggesaksbehandler

Stillingen er ved plan, landbruks og
miljøenheten i kommunen. Enheten har
oppgaver innenfor plan/ landbruk/ miljø/
oppmåling/ kart/ byggesak/ vilt, og har pr. i
dag ca. 7,0 årsverk fordelt på 8 ansatte. Hitra
kommune, sammen med private aktører, gjennomfører for tiden store investeringsprosjekter som utfordrer
planenheten med travle hverdager og høy produksjon, hvilket krever engasjerte
og dyktige medarbeidere i alle ledd. Vi søker nå etter en medarbeider som kan
bistå med både plan- og byggesaksbehandling.
Kvalifikasjonskrav:
• Relevant utdanning fra universitetet eller høgskole
• God kunnskap og erfaring med saksbehandling etter plan- og bygningsloven
• God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• God på IKT
• Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt
Hovedoppgaver:
• Behandling av søknader etter plan- og bygningsloven, både politisk og
administrativ saksbehandling
• Rettledning og saksbehandling av private planforslag
• Utarbeidelse av reguleringsplaner
• Behandling av utslippssøknader etter forurensingsloven
• Generell veiledning og bistand i plan- og byggesaker
• Tilsyn, oppfølging av ulovlige tiltak mm
Vi søker deg som:
• Liker å ta utfordringer
• Er fleksibel og kan takle en krevende arbeidshverdag
• Er glad i å jobbe sammen med andre i en dynamisk organisasjon
• Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert
• Jobber effektivt og nøyaktig både selvstendig og i team
• Har godt humør, trives i et godt faglig miljø med høye forventninger til
produksjon av tjenester
Vi kan tilby:
• En givende jobb i en av Midt-Norges mest ekspansive kommuner
• Stor frihet til å organisere eget arbeid
• Lønns- og arbeidsforhold iht. gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor
• Kommunal pensjons- og forsikringsordning
• Fleksitid
• God barnehagedekning
• Traineeordning (For nyutdannede gjennom Kystrainee)
• Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Nærmere spørsmål rundt stillingen kan rettes til:
kommunalsjef Dag Robert Bjørshol tlf: 72 44 17 65 / 90 93 96 19,
e-post: dag.robert.bjorshol@hitra.kommune.no

Søknadsfrist: 21. februar 2017

HITRA KOMMUNE

Side 12

Pass opp..!!! Her kommer vi – hoiiiiii…

SNØ ER ARTIG!
Den første snøen kom,
og forsvant igjen.
Når snøen kommer er det
viktig å være raske med
aktiviteter som
ski- og akedager,
og foring i snø.

Skidag
Det gikk ikke mange timene etter at snøen kom før ivrige elever fra Fillan skole tok
på skiene og satte kursen mot «Dyet», et friluftsområde midt i Fillan sentrum
(mellom bussterminalen og idrettsparken). Her fikk ivrige elever testet skiferdighetene
for første gang i år.
Snøaktiviteteter i barnehagen
Også ved Fillan barnehage var det stor aktivitet da snøen kom. Her ble det bygd snømenn og andre snøfigurer, isskulpturer med lys inni, og selvfølgelig aking.
Vi har mottatt et knippe bilder fra aktivitetene.

smakes på.
Snø kan også
på tunga…
Det blir kaldt

iteter
godt til skiaktiv
g
se
r
e
n
g
e
t
Dye

Ved Fillan barnehage ble det laget isskulpturer.

www.hitra.kommune.no

