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«Kanskje kan vi 
bli litt flinkere 
til å heie på 
hverandre?

Kommunereformen har først og fremst handlet 
om å finne ut av behovet og grunnlaget for å bli 
større. Eksperter mener for eksempel at Hitra 
kommune er for liten som egen kommune, de 
mener vi må bli større for å løse framtidas 
utfordringer. Etter mange utredninger og mange 
møter, så vet vi i dag og i denne omgang at vi 
antakelig ender opp med å bli litt større. Frøya 
valgte å gi opp en sammenslutning med Hitra. 
Det respekterte vi og tok det til etterretning. 
Befolkningen i de ytre delene av Snillfjord har 
søkt om å bli en del av Hitra, noe vi har sagt ja 
til. Så får vi avvente litt og se, hva det ender opp 
med. Prosessen og forhandlingene med andre 
kommuner har for øvrig lidd under mangel på 
begeistring og entusiasme. Personlig innrømmer 
jeg å ha kjent mye på det. Men siste tog er nok 
ikke gått, jeg tror det kan komme flere…

Kommunevalget endte slik som det oftest gjør. 
Noen taper og noen vinner. Noen blir skuffet, og 
noen blir tilfreds. Slik er valg, slik er demokratiets 
natur, og dette er noe av prisen. Valget ga for 
øvrig som resultat at halvparten av kommune-
styret er nye representanter, nærmere bestemt 
11 av 23. Hele 9 partier er representert, like 
mange som det er kvinner. Sistnevnte er det nok 
mest grunn til å være misfornøyd med, fordi det 
betyr at kvinnene fortsatt er underrepresentert. 
Her har alle partier og velgerne noe å ta tak i.

ORDFøRERENS KOMMENTAR

Året 2015 ble 
naturlig nok preget 

av kommunereformen 
og av at det var 

valgår.

Heldigvis; i 2015 fortsatte den positive befolk-
nings- og sysselsettingsveksten. I så måte be-
finner vi oss på en grønn grein, målt mot mange 
andre distriktskommuner. Men 2015 viste også at 
vi må være beredt til å slåss, hver dag, for å be-
holde de tilbud vi har. Og enda mer må vi slåss 
for å forbedre eller få nye tilbud. Dette handler, 
på mange måter, om distriktskommunens kamp 
mot storsamfunnet og sentralisering. Det er lite 
som kommer av seg selv, det er lite som oppnås 
uten kamp. Kanskje derfor blir det også så viktig 
at vi ikke bruker all energi på indre stridigheter? 
Og kanskje kan vi bli litt flinkere til å heie på 
hverandre? Jeg avslutter slik, underforstått med 
velmente ønsker, til beste for hele Hitra.

Ole Laurits Haugen
Ordfører
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Noen overraskelser har 
det vært, ikke minst på 
området økonomi har det skjedd en 
nasjonal utvikling som ikke er til Hitra sin fordel. 
Det ser imidlertid ikke ut som det nye inntekts-
systemet vil påvirke Hitra kommunes inntekter 
negativt om man slår seg sammen med naboene 
eller fortsetter som egen kommune etter 
kommunereformen.

Kommunereformen har opptatt mye tid og tatt 
stor plass gjennom hele året. Det er laget ut-
redninger og holdt en rekke møter. Resultatet så 
langt er at Hitra kommune sannsynligvis vil slå 
seg sammen med deler av Snillfjord kommune. 
Hvor denne grensen skal gå er ikke avgjort, men 
den sannsynlige grensen er ved bomstasjonen 
på Valslag.

Våre ansatte står fortsatt for god tjenesteproduk-
sjon. Dette viser våre brukerundersøkelser, hvor 
hjemmetjenesten var sist ut med veldig høy 
score. Vi har mange flinke medarbeidere og 
ledere som tar ansvar, ofte ut over det som kan 
forventes, og de løser oppgavene på en utmerket 
måte til tross for at rammene blir mindre og opp-
gavene vokser. De bryr seg om sine kolleger og 
brukere og yter en ekstra innsats når det trenges.

Jeg er imponert over hvordan våre ansatte tar 
nye utfordringer på en løsningsorientert måte. 
Når man stenger Fylkesveien ved Lakselva er 
det ingen som tenker på at kommunalt ansatte 
må legge om sine turnuser, sine rutiner for 

hjemmesykepleie, brannberedskap og ikke 
minst for skoler og barnehager. Når det kommer 
30 nye skolebarn til Hitra over natta betyr dette 
umiddelbart behov for flere lærere, skolelokaler 
og skoleskyss. For øvrig gir 140 asylanter 
utfordringer både på helsesiden og voksen-
opplæring.

De ansatte viser god økonomistyring i trange 
tider. Det er lett å skjære ned på tiltak som 
gjelder de ansattes behov når økonomien blir 
dårligere. Samtidig er en kommune uten flinke 
og lojale medarbeidere ingen verdens ting! 
Hensynet til de ansattes behov for utvikling og 
godt arbeidsmiljø står sterkt hos meg, og jeg vil 
fortsette å ha fokus på denne viktige oppgaven 
på alle nivå i organisasjonen.

Økonomisk gikk det bedre enn budsjettert i 2015, 
selv om resultatene ideelt sett skulle vært enda 
mye bedre. Administrasjonen er i ferd med å ut- 
rede de økonomiske mulig-hetene for neste fire-
årsperiode. Med de endringer som skjer i inntekts- 
system og skattemodeller blir det spennende 
å se hvordan utviklingsmulighetene for Hitra bli 
i årene fremover.

Laila Eide Hjertø
Rådmann

RÅDMANNENS KOMMENTAR

«Jeg er imponert over 
hvordan våre ansatte 
tar nye utfordringer 

på en løsnings- 
orientert måte.

Jeg er ikke lenger 
«ny» som rådmann 

i Hitra og har etter hvert 
fått forholdsvis godt 

innblikk i hva som rører 
seg i kommunen.



Side 5

ÅRSRAPPORT 2015
Hitra
kommune

HeLSe OG OmSORG
Status 2015:

Rammeområdet 
(RO3) omfatter:

Pleie- og omsorgstjenestene, 
helsetjenesten, 
sosialtjenesten i NAV 
og interkommunale 
tjenester.

Det har også i 2015 vært flere 
tjenestesamarbeid med Frøya kom-
mune, slik som barnevern, folke-
helsekoordinering, psykisk helse 
og kompetanseutvikling, livsstil og 
folkehelse og forvaltningsoppgaver 
innenfor pleie – og omsorgstjenest-
ene. Alle disse tjenestene vil, i løpet 
av 2016 og første halvdel 2017, bli 
del av det ordinære kommunale 
tjenesteapparatet i Hitra kommune.

Formål:
Gi kommunens innbyggere kvalita-
tivt gode helse – og omsorgstjen-
ester, i medhold av lover, forskrifter 
og kommunale kvalitetsstandarder. 
Kommunen skal ved utforming av 
tjenestetilbud ha et spesielt sterkt 
fokus mot forebyggende og helse-
fremmende arbeid.*Grunnet omfang av interkommunalt samarbeid 

er det litt vanskelig å sammenligne total beman-
ning fra år til år. Økning i bemanning på ramme-
området skyldes tjenester til funksjonshemmede 
som har økt fra 19 til 37 årsverk i perioden.

Økonomi
Ordinær drift i regi Hitra kommune ble gjennom-
ført innenfor de økonomiske rammene som var 
satt for rammeområdet for 2015. Ekstra kostnader 
barnevern og en ekstra lønnskjøring på variabel 
lønn, grunnet overgang til nytt lønnssystem med- 
førte et endelig resultat på – 635 tusen kroner. 
Sektoren har en svært kostnadseffektiv struktur 
innenfor pleie – og omsorg og sosiale tjenester, 
mens for helseområdet er kommunen mer 

gjennomsnittlig på kostnader. Kostnadseffektivi-
teten, sammen med reduserte driftsrammer siste 
årene, har gjort tjenesteområdet relativt sårbart 
opp mot svingninger i etterspørsel, samt å kunne 
gi likeverdige tilbud til nye brukere. Dagens drifts- 
ramme vil måtte medføre endret og redusert 
tjenesteomfang til den enkelte innbygger over tid.

Helse – og omsorgstjenestene er tjenesteom-
råder hvor en svært stor andel av driftskost-
nadene går til lønn og sosiale utgifter. Å forvalte 
de samlede personalressursene til beste for de 
mange brukerne er et prioritert innsatsområde, 
hvor heltidskultur og lavt fravær er prioritert. 
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Kort om de ulike tjenesteom-
rådene innenfor helse – og 
omsorg i driftsåret 2015:

Pleie – og omsorgstjenestene

Pleie – og omsorgstjenestene i Hitra kommune 
er delt inn i tre enheter: Hitra sykehjem, ambu-
lerende hjemmetjenester og TF (hjemmetjenester 
funksjonshemmede og barneavlastningsbolig). 

Interkommunalt forvaltningskontor
Forvaltningskontoret har etablert seg som en 
ny interkommunal samarbeidspart i helse- og 
omsorgstjenesten i Hitra og Frøya kommuner. Vi 
er fortsatt i oppstartsfase og prøver å etablere 
tverrfaglige samarbeidsfora i begge kommuner 
samt gode interne retningslinjer. 

Fra og med 01.01.15 har forvaltningskontoret 
overtatt saksbehandling innenfor områdene 
dagsentertilbud, hverdagsrehabilitering og 
trygghetsalarm

Hitra sykehjem
Hitra sykehjem/bofellesskap med 
heldøgns pleie og omsorg gir et 
individuelt tjenestetilbud 
utarbeidet i samråd med 
pasient og pårørende. 
Miljøavdelingene og 
bofellesskapet skal være 
et hjem hvor målet med 
omsorgsarbeidet er å 
bevare menneskeverdet 
og anerkjenne det 
individuelle og unike hos 
beboerne, uansett diagnose. 
Korttidsavdelingen skal være 
en avdeling der behandling og 
bistand skal gis på en slik måte at 
pasientene kan bli så selvhjulpne som 
mulig i eget liv. I livets sluttfase har enheten 
fokus på verdig og god palliativ omsorg og 
behandling.

Brukere og tjenesteproduksjon
Det fokuseres på at den enkelte skal få et 
tilbud om aktiviteter tilpasset sine interesser og 
innenfor det helsetilstanden tillater.

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 syke-
hjemmet og skoler, barnehager, organisasjoner 
og andre ressurser i omgivelsene styrkes og får 
blomstre.

Ambulerende hjemmetjenester, inklu-
sive heldøgns omsorg ved Melandsjø 
eldresenter
Hjemmetjenestene er en samlebetegnelse for 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk 
bistand) Det drives koordinerende arbeid med 
samarbeidspartnere for at brukerne skal få et riktig 
og godt tilbud på et lavest mulig omsorgsnivå. 

Brukere og tjenesteproduksjon
Enheten står stadig oftere i situasjoner der 
brukere har behov for å bli ivaretatt av helse- 
personell med sykepleierkompetanse. For 
eksempel kan det dreie seg om hjemmedialyse, 
medisinering på smertepumper og parenteral 
ernæring (ernæring gitt direkte i blodbanen) 
i forbindelse med kreftsykdom eller annen 
alvorlig sykdom/lidelse.

Tjenester funksjonshemmede 
Tjenesten funksjonshemmede om-

fatter barn med spesielle behov, 
psykisk utviklingshemmede, 

og brukere med behov for 
heldøgns pleie og omsorgs-
tjenester innenfor rus/ 
psykiatri

Brukere og tjeneste-
produksjon

Tjenesten funksjonshemmede 
er innlemmet i pleie- og 

omsorgstjenestens vedtaksteam 
og erfarer en økende tendens i 

forhold til behov for kommunal tjeneste- 
yting på flere områder. En merkbar økning ser 

vi spesielt innen for fagfeltet rus/psykiatri og 
barn og unge med sammensatte behov.

Tjenesten har i 2015 jobbet med å etablere ulike 
brukertilpassede aktivitetstilbud som gir brukerne 
en meningsfull hverdag. Enkelte av aktivitets-
tilbudene har fått god mediedekning og gode 

tilbakemeldinger. Tjenesten har i 2015 planlagt 
oppstart av et nytt lavterskeltilbud våren 2016 
innenfor feltet rus og psykiatri.

Beboere og ansatte var i 2015 på tur til Engerdal, 
som har en leirskole tilpasset mennesker med 
sammensatte behov, turen skal gjentas høsten 
2016.

Helsetjenestene
Omfatter legekontor, fysio- /ergoterapi og 
hjelpemiddelformidling og aktivitører/aktivitet.

Brukere og tjenesteproduksjon
Hitra kommune har nå avtale med 5 fastleger. 
4 av legene har 20% stilling hver og 1 lege  
har 50%  stilling til offentlig allmennmedisinsk 
helsearbeid. For øvrig er legene selvstendig 
næringsdrivende. Hitra kommune har arbeids-
giveransvar for turnuslegen, sykepleierne og 
helsesekretærene på legekontoret. Til sammen 
5,4 årsverk. Da er 20% stilling som kreftsyke-
pleier og 20% som diabetessykepleier inkludert. 
Helsetjenesten ble styrket med en helsekoordi-
nator (psyk. sykepleier) i forbindelse med åpning 
av asylmottak på Fillan. Legekontoret betjener 
de innbyggerne som ønsker fastlege på Hitra, 
samt tilreisende med behov for akutt legehjelp. 
Legevakt utenfor kontortiden er et interkommunalt 
samarbeid med Frøya kommune og Legevakt-
ordningen i Orkdalsregionen.

Hitra kommune har avtale om driftstilskudd 
med 3 fysioterapeuter og har 2 kommunale 
fysioterapeuter.  FYSAK-arbeid inngår i dette. 
Det er etablert et godt samarbeid med Pleie- og 
omsorgstjenestene om rehabilitering og med 
helsesøstre, ergoterapeut og andre om fore-
byggende oppgaver.

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. 
Ergo- og fysioterapeuter arbeider med hverdags- 
rehabilitering sammen med hjemmetjenestene.

Aktivitører og livsgledekonsulent arbeider i 
hovedsak med aktiviteter som skaper livsglede. 
Livsgledekonsulenten er tilsatt i prosjektstilling 
for å bidra til at Hitra sykehjem sertifiseres som 
livsgledesykehjem. Kommunen har avtale med 
Dalpro AS om dagtilbud for demente og med 
Kvalvika Hest- og aktivitetssenter for andre 
brukere.

Foto/blomster: Vindfang Reklame
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Velvære på sykehjemmet.

Sosialtjenesten i NAV

NAV Hitra Frøya har en tjenesteyting som både 
er statlig og kommunal. De sosiale tjenestene 
som inngår i NAV Hitra Frøya er et kommunalt 
ansvar, mens de øvrige tjenestene er statlige. 

Hitra kommune har i tillegg til basistjenestene 
lagt inn et koordinerende ansvar for rus, dvs. 
innenfor oppfølging og ettervern av voksne 
rusmiddelavhengige. Fra 2014 ble oppfølging av 
bosatte flyktninger også lagt til NAV Hitra Frøya. 
Stilling som Flyktningkonsulent ble opprettet, og 
stillingen ligger organisatorisk til det lokale NAV-
kontoret.
Samordningen mellom stat/ NAV Sør Trøndelag 
og kommunene Hitra og Frøya ivaretas i et 
formelt partnerskap.

Hovedvekten av brukere som søker hjelp/bistand 
etter Lov om sosiale tjenester i NAV er i alders-
gruppen 25–44 år, og mottar ytelser i snitt 1–3 
mnd. Vi ser en klar nedgang i gruppen under 
24 år, noe som viser at NAV i hovedsak har 
lyktes med å unngå at innbyggere blir avhengig 
av økonomisk stønad over tid. Totale ytelser pr 
innbyggere er svært lave på Hitra og er blant de 
laveste nasjonalt i 2015.

Hitra og Frøya livsstil- og folke-
helsesenter

Livsstils- og Folkehelsesenteret (LFS) ble etablert 
seg som en interkommunal fagenhet fra og med 
01.05.13. Fagenheten er administrativt underlagt 
Helse, Familie og Rehabilitering. Enhetsleder har 
personal- og økonomiansvar. LFS har kontor 
både på Hitra Helsetun og på Kysthaven, 
Sistranda. 

Fagenheten er organisert med Hitra som verts-
kommune, men tjenester, tilbud og tilstede-
værelse skal fordeles mellom kommunene utfra 
etterspørsel og muligheter. 

Tjenesteproduksjonen i 2015 har foregått i 
midlertidige lokaler i første halvår. 
Den 1. september hadde vi første treningsdag i 
den nye Medisinske Treningsklinikken, noe som 
var en milepæl i forhold til å kunne tilby effektiv 
behandling i egnede lokaler.

Treningsklinikken tilbyr spesifikk og målrettet 
trening som medisinsk behandling. Trenings-
klinikken kan ta inn inntil 70 personer hver dag 
i dagens lokaler. 

Lavterskel frisklivstilbud er tilbudt i form av 
ukentlige mosjonsturer på begge øyene, med 
svært god oppslutning. I løpet av 2015 ble det 
arrangert både Bra-mat kurs og Røykesluttkurs

Helsetjenester for barn og unge 
og integrering av flyktninger / 
voksenopplæring

Tjenestene omfatter helsestasjon (med jordmor), 
skolehelsetjeneste/helsestasjon for ungdom, 
rådgiver barn/unge og integrering av flyktninger, 
voksenopplæring og lærlinger.

Helsestasjonen følger opp alle barn med 
konsultasjoner individuelt og i grupper fra de er 
nyfødte til skolestart, samt at helsesøstrene har 
faste besøksdager på alle skoler/oppvekstsenter 
og på Hitra VGS. Helsesøstrene har prioritert 
mer tid på skolene fra skoleåret 2015/2016 og 
samarbeidet med fysioterapeutene er bedre 
formalisert.  Det er nå helsesøster i alle stillinger 
på helsestasjonen (2,8). Ordningen jordmor 
med driftstilskudd ble avsluttet i løpet av året, 
og kommunene Frøya og Hitra samarbeider nå 
om jordmor i fast 100% stilling. Frøya er verts-
kommune. 

St. Olav yter følgetjeneste for gravide som har 
behov for dette. Rådgiver barn/unge bidrar til 
at flere får hjelp og støtte tidlig og til at barn og 
familier får lokal oppfølging etter utredning og 
behandling i 2.linjetjenesten.

Barneverntjenesten
Tjenesten hadde i 2015 en kostnadsvekst 
grunnet flere barn med tiltak.
Senhøst 2015 begynte Hitra planlegging av 
reetablert barnevern i egen kommune som følge 
av at Frøya sa opp avtale om interkommunalt 
samarbeid på tjenesteområdet.

Voksenopplæringen/flyktningetjenesten har 
ansvar for at bosatte flyktninger gjennomfører 
2-årig introduksjonsprogram. 10 nye ble bosatt 
sent på året i 2015 og startet sitt program. Det 
ble derfor behov for å tilsette miljøarbeider i 
50% stilling. Av de som kom i 2014 har 1 fått 
familiegjenforening med ektefelle og 2 barn, 
1 har hatt ektefelle og barn her på alternativ 
mottaksplass.
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PLAN, LANdbRuk OG mILjø

Status 2015:

Sykefraværet innenfor tjenesteområdet har 
gjennom tid vært relativt lavt og betraktes 
å være under kontroll.

Økonomi
Merforbruket kommer av blant annet økte 
pensjonsutgifter med kr 0,214 mill. Samlede 
gebyr-inntekter innenfor området hadde en 
merinntekt på kr 0,203 mill. Andre utgifter og 
inntekter balanserer rammeområdet og gir det 
gitte resultatet.

Behov og utviklingstrekk 2015
Saksmengden i teknisk komite har gjennom 
perioden økt og det er fortsatt stor aktivitet innen 
næringsutvikling og bosetting. 

Brann og feiing har erfaringsmessig ligget mellom 
40 og 60 utrykninger pr. år. I 2015 ble nytt nød- 
nett innført hvilket har vært utfordrende i forhold 
til opplæring. Sør- Fosen feiervesen har gått til 
innkjøp av en ny feierbil hvilket gjorde at en 
utrykningsbil ble frigjort til Hitra brann- og 
redningstjeneste. Forebyggende avdelinger på 
Hitra og Frøya er vedtatt underlagt Sør-Fosen 
feiervesen og ble sammenslått pr. 01.01.2016. 

For årene fremover vil vanndirektivet legge 
føringer for forvaltning av kommunens vassdrag 
og nære sjøområder. Det må påregnes at 
kommunene pålegges fysiske tiltak i forbindelse 

Rammeområdet 
(RO4) omfatter:

Plan, byggesak, miljø, land-
bruk, oppmåling, brann, feiing, 
branntilsyn, næring og 
trafikksikkerhet.

Formål:
Forvalte oppgaver definert i lovverk 
innenfor saksfeltene, saksforbered-
else for politisk nivå, tilrettelegge 
for videreutvikling innen landbruk, 
næring, bosetting, fritid, gå brannsyn 
i særskilte brannobjekt og private 
boliger, utøve akuttberedskap, tilrette- 
legge areal for næringsetablering 
både via godkjennelse, utarbeid- 
else av planverk samt fysisk opp-
arbeidelse av areal og tilrettelegge 
for trygg skolevei for kommunens 
skoleelever.

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 og 
er blant landets høyeste. Det er en høy andel 
påkjørsler av hjortedyr i trafikken samt beite-
skader 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.

Innenfor oppmåling er nå det store etterslepet 
lukket, dvs. at antall avholdte oppmålingsf- 
forretninger har normalisert seg i forhold til det 
som er naturlig for Hitra kommune. Likedan er nå 
reguleringsplanregisteret oppdatert og blir 
ajourført fortløpende.
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Status 2015:

Rammeområdet har de siste to år hatt høyt syke-
fravær. Det er satt inn tiltak i organisasjonen for 
å redusere årsakene til deler av fraværet.

Kommunal eiendomsmasse har stort sett god 
standard. Kommunale veger har et stort behov 
for oppgradering,  grøfterens, utskifting av stikk-
renner, skogrydding langs veger og på eiendom-
mer. Tekniske anlegg krever kontinuerlig tilsyn 
og vedlikehold og driftes godt av en arbeidsstokk 
med god kompetanse.

Oppføring av nye høgdebasseng og vannbe-
handlingsanlegg på Fuglåsen har vært en av 
hovedoppgavene i 2015. Det har i tillegg vært 
utført utskiftinger/forsterkinger på flere vann- og 
kloakkanlegg, lekkasjesøk og andre tiltak på 
fagområdet. Alle tre vannverkene er godkjent av 
Mattilsynet. 

Rammeområdet 
(RO6) omfatter:

Drift og vedlikehold av all 
kommunal eiendomsmasse, 
bygninger, eiendommer, 
veger, kaier, kommunaltekniske 
anlegg, byggeledelse, prosjek-
tering, renhold og vaktmester- 
tjeneste.

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

Det har ikke vært hendelser som har ført til 
vesentlig avbrudd i vannforsyningen på noen 
av vannverkene.

Årsproduksjonen av vann har vært henholdsvis 
260 901 m3 for Dolmøy vannverk, 639 098 m3 
for Fillan vannverk og 244 586 m3 for Sandstad 
vannverk. Total årsproduksjon 1 144 585 m3 
som er en liten økning i forhold til foregående år. 
Det er knyttet 44 nye abonnenter til kommunens 
vannverk. Tilsig til vannkildene har vært normal, 
og uten kraftige nedbørsperioder som påvirker 
råvannskvaliteten.

Det er ikke registrert noen alvorlige hendelser 
i kommunens hovedledningsnett som har ført 
til skade eller tilbakeslag hos abonnent. Det er 
foretatt en omlegging av avløpsnettet i Badstuvik 
boligfelt på grunn av feilkoblinger som er foretatt 

tidligere. Det er foretatt 22 nye tilknytninger på 
avløp i 2015. Fortetting av avløp i Lervågen er 
utbedret i 2015 med planlagt videreføring av 
ledningsnett til brannstasjonen. Det er utskiftet 
noe avløpsnett i Kvenvær grunnet oppstuing/
motfall.Alle kommunale avløpsanlegg oppfyller 
kravet om oppsamling av slam før utslipp. 
Ingen HMS avvik er registrert i 2015.

Høydebasseng Fuglåsen
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OPPvekST

Rammeområdet 
(RO2) omfatter:

Oppvekstsektoren yter tjenester 
innenfor barnehage og grunn-
skole 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 for- 
valtningsansvar knyttet til 
Hitra leirskole på Skårøya.

Formål:
Oppvekstsektoren i Hitra kommune 
har som formål, selv, og sammen 
med andre gjennom interkommunalt 
og regionalt samarbeid, å yte 
barnehage- og grunnskoletjenester, 
inklusiv PP-tjeneste, skolefritids- 
ordning (SFO) og leksehjelp.

Målsetting for de enkelte 
virksomheter innenfor oppvekst- 
sektoren er nedfelt i lov, forskrifter 
og lære-/rammeplaner. Lovverket 
omfatter:
- Opplæringsloven
- Barnehageloven

Status 2015: 

Antall brukere innenfor området har endret seg en del sammenlignet med 2014. 
Antall barnehageplasser har økt i forhold til 2014.

Det var ved utgangen av 2015 knytta 138,1 års-
verk til oppvekstområdet. Dette er en økning på 
2,8 årsverk i forhold til utgangen av 2014. Internt 
på rammeområdet har det skjedd en forskyvning 
av årsverk med økning innenfor barnehage og 
reduksjon innenfor grunnskole og PPT. 

Forskyvingen skyldes en økning i antall plasser 
ved barnehagene, og en tilsvarende nedbeman-
ning knyttet til antall assistenter i grunnskolen og 

fagstilling i PP-tjenesten. Bemanningen knyttet 
til SFO, leksehjelp og leirskole ligger på samme 
nivå som året før.

Sykefraværet på sektoren ligger under måltallet 
for kommunen (9 %).  Fraværet har vært stabilt 
de siste årene, på mellom 8 og 9,5 %. 
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Rammeområdet hadde et mindreforbruk på kr. 
1 275 000 i 2015. Årsaken til dette kan oppsum-
meres i tre forhold; mindre utgifter på lønn, 
hovedsakelig barnehager og skolesvømming. 

Mindre utgifter på lønn i barnehagene skyldes at 
tilførte midler til utvidelse av barnehageplasser 
høsten 2015 ikke ble brukt grunnet mindre behov 
enn forutsatt.

Den største andelen av utgiftene er lønnsutgifter 
som utgjør i overkant av 80 % av alle utgifter. 
Varer og tjenester i tjenesteproduksjonen er 
hovedsakelig knyttet til materiell som brukes 
i undervisninga, lisenser knyttet til datapro- 
grammer og øvrige driftsutgifter knyttet til drift 
og bygg. 

På inntektssida er vel 60 % knyttet til refusjoner. 
Dette er hovedsakelig sykepenger og refusjoner 
for gjesteelever fra andre kommuner. Salgsinn-
tekter er brukerbetaling i barnehage og SFO. 
Andre inntekter er hovedsakelig diverse tilskudd 
og skjønnsmidler fra staten.

Behov og utviklingstrekk
Barnetallet, og framskriving av dette, er det 
viktigste parameter for å planlegge behov og 
kapasiteter innenfor sektoren. Hitra kommune 
opplever både vekst i fødselstall og tilflytting. 
Dette fører i første omgang til økt behov for 
barnehageplasser.

Barnetallsutvikling
Barnekullene i kommunen har vist en nedad-
gående trend de senere år. 2014 ble et unntaksår 
i så måte. Det ble født 59 barn i kommunen i 
2014, 56 av disse barna var fortsatt bosatt i 
kommunen ved årsskiftet. Den hyggelige trenden 
holdt seg i 2015 med 53 fødte barn. De siste to 
års barnetall er en klar økning fra tidligere år da 
barnetallet har ligget like i overkant av 40 pr. år.

Elevtallsutvikling – 
totalt og enkelte krets
Det er inneværende skoleår 492 elever i grunn-
skolene på Hitra. Elevtallsutviklingen tar utgangs- 
punkt i barnetallsutviklingen vist over, fram-
skrevet til 2020 da barna født i 2014 starter på 
skolen. 

Tallene viser at elevtallet vil synke til ca. 455 
elever (- 7,5 %) i løpet av de kommende 5 år, 
dersom det ikke korrigeres for tilflytting. Korrigert 
for tilflytting på 1 % vil elevtallet i 2021 ligge på 
ca. 495 elever. Elevtallet er dermed opp på årets 
nivå igjen.

(fortsetter neste side)
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Status 2015:

Enheten disponerer totalt 10 årsverk fordelt på 12 ansatte. Enheten har stor 
egenproduksjon med ansvar for kulturskole (ca. 200 elevplasser), bibliotek med 
39 timer åpningstider pr. uke og kino med 4–5 forestillinger pr. uke. I tillegg 
finnes det en ungdomskafe som holder åpent 14 t pr. uke.

Enheten har utfordring med å rekruttere og 
beholde personale i ungdomsklubben.

Sykefraværet er noe høyere i 2015 enn det 
var i 2014.

Økonomi
Ca. 40% av driftsutgiftene går til lønn og sosiale 
utgifter for ansatte innen avdelingen, bibliotek, 
kino, kulturskole og ungdomsklubb. Andre drifts-
utgifter utgjør nesten 60 % av enhetens utgifter. 
Dette er tilskudd og avtaler som kommunen har 
blant annet med Kystmuseet, Hitrahallen, Kirken 
og andre.

Nettoutgifter til idrett, kulturskole, bibliotek og 
andre kulturaktiviteter utgjør over 80 % av priori-
terte 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.

Det har vært en liten nedgang i bibliotekets utlån, 
fra ca. 25.000 til 22.000, mens besøkstallet har 
økt noe. Biblioteket har blitt en møteplass i tillegg 
til et sted for lån av bøker og media. Det er også 
en arena for konserte, utstillinger, foredrag og 
debatter.

Kinoen har godt besøk med tidenes kinorekord. 

Hitra kommune har dobbelt så mange 
barn med flerspråklig bakgrunn enn sam-
menlignbare kommuner. Barn med fler-
språklig bakgrunn utgjør ca. 24 % av barna i 
barnehagen.

Læringsresultatene i 2015 er noe dårligere 
sett i forhold til 2014. Særlig gjelder dette 
8. trinn, som skårer lavt, særlig på lesing. 
Resultatene i matematikk er bedre enn 
resultatene i lesing og i engelsk.

Antall elever med spesialundervisning er 
fortsatt svakt synkende. Dette er en ut-
fordring som tar relativt lang tid å snu. Det 
jobbes med å kunne gi stadig flere elever 
utbytte av den ordinære undervisninga. 
Elevenes generelle trivsel på skolen er noe 
bedre enn forrige år.

Arbeidet med å forbedre læringsmiljøet 
har gitt gode resultater på ungdomstrinnet, 
mens det fortsatt er utfordringer på barne-
trinnet. Tallene varierer en del fra skole til 
skole.

Antall førskole- / barnehagelærere og 
grunnskolelærere med godkjent pedagogisk 
utdanning er økende. Kommunens ut- 
fordringer med å rekruttere medarbeidere 
med godkjent utdanning er fortsatt en 
utfordring, særlig i barnehagene.

kuLTuR

OPPvekST 
fORTS.:
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Rammeområdet 
(RO5) omfatter:

Allmenn kultur (idrett og 
friluftsliv, ulike tilskudd, 
prisutdelinger, kulturarv, 
samarbeidsavtaler, kino, 
ungdomsklubb, kirker m.m.), 
bibliotek (bokbuss) og 
kulturskole (den kulturelle 
skolesekken, den kulturelle 
spaserstokken, UKM, 
arrangementer).

Formål:
Kulturenheten skal sørge for at alle 
innbyggere får kultur- og fritidstilbud 
bygd på opplevelse, kvalitet, mang-
fold og egenutvikling.

Kinodriften er helt avhengig av de store titlene, 
mangler de så mangler også publikum.
Besøket på Ungdomsbasen ligger på samme 
snitt som tidligere, ca. 10–11 personer pr. 
åpningsdag.

Området består av flere ulike fagområder, og har 
utfordring med mange forskjellige ønsker og be-
hov fra lokalbefolkningen. Dette gjelder spesielt 
de tilbud vi gir innen kulturskole hvor brukerne 
alltid ønsker seg noe mer eller andre tilbud.

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. Det 
arbeides med å få digitalisert billettsalget på 
kinoen for å øke brukervennligheten for brukerne.

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 tilgjengelig-
het er også et mål, og en har begynt arbeidet 
med selvbetjent og døgnåpent bibliotek.

Utlånstall fra Hitra bibliotek

Tildelte kulturmidler fra de ulike tilskuddsordningene

Foto: Vindfang Reklame

Foto: JOD

Foto: Hitra-Frøya/ 
Trond Hammervik
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Økonomi
 

AdmINISTRASjON

Rammeområdets (RO1)
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 kvalitets- 
sikring av løpende drift, politisk 
aktivitet og tjenesteproduksjon. 
Dette omfatter både interntjenester 
og tjenester til kommunens 
innbyggere.

Status 2015: 

Driftsåret 2015 på de forskjellige 
seksjonene 

IKT-seksjonen
IKT-seksjonen er ansvarlig for drift, vedlikehold 
og videreutvikling av kommunens IKT-løsninger 
i henhold til lover, forskrifter, strategiske valg og 
forventninger. Begrepet IKT er mangfoldig og 
brukes som et samlebegrep for en lang rekke 
ulike elementer: elektroniske nett, servere, data-
maskiner, håndholdte enheter, skrivere, 
programvare, telefoni, støttesystemer m.m.

Hitra kommune jobber aktivt med å finne gode 
løsninger og systemer som kan forenkle interne 
arbeidsoppgaver og samtidig gi økt tilgjengelig-
het av gode tjenester til våre innbyggere.

Konkret jobber vi med samhandlingsløsninger 
for å styrke den interne kommunikasjonen. 

Det jobbes videre med løsninger som kan gi 
bedre informasjon og kunnskapsflyt i organisa-
sjonen. 

Nye løsninger og systemer skal i tillegg til å gi 
bedre tjenesteyting, også legge til rette for 
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Hitra er en av de største industrikommunene 
i fylket regnet i prosent av sysselsetting. 
Med nyetableringer i Hitra Industripark forventes 
økt industrisysselsetting i de nærmeste årene.

Hitra Kysthavn er Hitras bidrag for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet 
logistikkløsning for sjøtransport, ikke bare for vår 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 internasjonalt for å løfte frem en båtrute fra Hitra kysthavn, Rørvik havn 
og til kontinentet via prosjekt finansiert av blant annet Enova.

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. 

Det er samarbeid om næringsutvikling mellom kommunen, Trøndersk Kystkompetanse, 
som er øyregionens næringshage, og Hitra Næringsforening.

NæRING

å høyne kvaliteten på de kommunale tjenester. 
Dette går på bedre utnyttelse av allerede innkjøpt 
programvare, nyanskaffelser og bedre integra-
sjon mellom systemene, bl.a. i forhold til geogra-
fiske data, kart og innsynsløsninger. Også infor- 
masjon om bruk er viktig i forhold til måloppnåelse.

Servicetorget 
Seksjonen omfatter servicetorget og arkiv. 
Enheten har arkivansvar for hele det kommunale 
arkivsystemet. De ansatte har ansvar for ulike 
fagområder. Arkivleder deltar i arkivsamarbeid 
i orkdalsregionen. 

Personalseksjonen
Det har vært stort fokus på helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet i organisasjonen ved innføring 
av forbedringsmelding (avviksregistrering) i hele 
organisasjonen i 2015.

Nye IA-tiltak, prosjektet Fit@work for ansatte 
i pleie- og omsorg og renhold er igangsatt.
Rekruttere og beholde, traineeordning, kompe-
tansetiltak og samarbeid om utdanningstilbud og 
lønnsprofil med Frøya kommune

Veiledning og prosess-støtte til enhetene.
Godt samarbeid med arbeidstakerorganisa-
sjonene og vernetjenesten.

Innføring av nytt HR system, Visma enterprise.

Økonomiseksjonen 
Økonomiseksjonen er en del av kommunens 
sentraladministrasjon.

Seksjonens arbeidsområder er i hovedsak 
regnskap, lønn og innfordring.

Økonomiseksjonen leverer også regnskaps-, 
lønns- og innfordringstjenester til Hitra 
Storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd.

Seksjonen bidrar til effektiv og forsvarlig økonomi- 
forvaltning i kommunen, og ønsker å bidra til at 
enhetene blir selvstendige og kompetente 
i økonomispørsmål.

Ressursbruken i 2015 var i samsvar med 
budsjett.

I 2015 ble det besluttet at kommunen skulle 
skifte økonomi-, lønns- og personalsystem fra 
1. januar 2016. Overgang til nytt system har vært 
krevende for en liten avdeling, men takket være 
god innsats fra medarbeiderne fikk vi i løpet av 
høsten lagt et godt grunnlag for overgangen.

Hitra Industripark – 
Kalvøya og Jøsnøya med 
Hurtigbåtterminalen og 

Hitra Kysthavn mot 
Trondheimsleia 

og småbåthavna mot 
Sandstadsundet. 

Foto: Vindfang reklame.

Flekkmarihand (til venstre) er en vanlig blomst 
på Hitra og kommunestyret vedtok at den skulle 
være Hitras kommuneblomst i 1999. 
Foto: Wikipedia.
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HITRA kOmmuNe – ORGANISASjONSkART
PR. 31.12.2015

RO2 og RO5
Oppvekst/beredskap/kultur

Laila Eide Hjertø
Rådmann

Harald Hatle
Ass. Rådmann

May Hårstad Lian
Økonomisjef

Ann-Vigdis Cowburn
Politisk sekretær

Heidi Taraldsen
Personalsjef

Kjell Roar Sæther
Kommunalsjef

Harald Hatle
Kommunalsjef

Dag Robert Bjørshol
Kommunalsjef

Ann-Magritt Glørstad
Kommunalsjef

RO3
Helse/PLO

RO4
PLM og brann

RO6
Drift og eiendom

RO1
Utvikling og kommunikasjon

Jan Askildsen
Kommunalsjef
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HITRA kOmmuNeSTyRe
PR. 31.12.2015

Første rekke fra venstre:

Lars P. Hammerstad (SP), Trygve Sivertsen 
(AP), varaordfører Eldbjørg Broholm (AP) 
ordfører Ole L. Haugen (AP), Hilde Jørgensen 
(SV), Per J. Ervik (PP) og Tom Skare (FRP).

Andre rekke fra venstre:

Annbjørg Strøm (KRF), Bjørg Reitan Bjørgvik 
(FRP), Hege Lie Rønningen (AP), 
Kirsten Kjørsvik (SP), Jan Egil Handberg (PP), 
Synnøve Hanssen (PP), 
Kalairasan Seenithamby (AP), Ida Broholm (AP), 
Miriam Aclima Baglund (MDG) og 
Arnt J. Breivoll (AP).

Bakerst fra venstre:

Dag Willmann (H,) Torfinn Stub (V), Otto J. Lien 
(PP) og Sigbjørn Glørstad (AP).

Innfeldte bilder:

Espen Arntsberg (AP) (til venstre) og Tor Johan 
Sagøy (H) (til høyre).

Foto: Hitra-Frøya



Side 18

www.hitra.no

ÅRSRAPPORT 2015
Hitra
kommune

Det ble et 
regnskapsmessig overskudd 

i 2015. 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.

økONOmI
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*Landets kommuner er inndelt i sammen-
lignbare grupper. Hitra er fra 2011 med 
i kommunegruppe 3, som består av 
kommuner med liten folkemengde, 
middels bundne kostnader og høye frie 
disponible inntekter.
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Alle var med i feiringen av skolen på Hitra! Fra 
de yngste skolestarterne på 5 år til godt voksne 
og pensjonister. Sjømat og havet var tema i en 
hel nærmiljøuke ved Knarrlagsund oppvekst-
senter for ni barnehagebarn og skolestartere 
sammen med 51 elevene ved skolen.

– Kanskje kjæm det så mang som 200–300 
te jubileumsfæsten, sa en sannspådd og spent 
Heidi Ulvenes tidlig i uken. Hun er en av de 
entusiastiske lærere ved skolen som tidlig så 
mutigheter til å koble både jubileum, nærmiljøuke 
og undervisningsopplegget sammen. Rektor 
Jan Helge Aspeheim ved Knarrlagsund oppvekst- 
senter mener de er privilegert som har en nær 
tilknytning til havet og ressursene, med aktive 
fiskere, foredlingsbedriften Hitramat, spesielt 
kjent for krabber, og flere oppdrettsanlegg 
for laks.

Hele uka sydet det av aktiviteter i Knarrlagsund. 
Elever, lærere, fiskere og ressurspersoner var 
i sving med aktiviteter langs bryggene, i båter, 
i fjæra og hos bedrifter. Barna fikk se oppdrett 
av laks og høste både fisk, skjell og krabber og 
lære om hvordan råvarene kan behandles for 
å bli deilig mat.

jubILeumS- 
feIRING 
TOk Av I 

TRøNdeLAG

Hva får minst 25 frivillige med solid fiskeri- 
og matkompetanse, bedrifter og lokale både 
profesjonelle og kommende musikere og 
kokker til å stille med kunnskap, tid og råvarer 
for sitt oppvekstsenter?

Jo, Knarrlagsund oppvekstsenters 10-års jubi-
leum, nærmiljøuka og undervisningsopplegget 

«Velkommen av havet – historien bak smaken».

– Flott å ta med ungene og ungdommene på 
havet, det er viktig at de lærer om hvor maten 
kommer frå og hvordan den kan nyttes, sier 
Oddvar Selvåg, som eier en av de åtte båtene 
som var sving med fiske en av dagene. Han 
hadde selv med et av barnebarna på turen for 
å dra garn. Elevene fikk selv være med å ta fisk 
ut av garna, og gjøre opp fisken. Og festen gikk 
over all forventning. Hele Knarrlagsund møtte 
opp for å få med både musikalske og spiselige 
smakebiter under jubileumsfesten. På menyen 
stod det blant annet 300 Hitrabaill, 50 liter 
bacalao, 50 liter fiskesuppe, samt rikelig med 
fiskegrateng, seibiff, fiskekaker og krabber. 
Nymotens laksetartar ble også anrettet.
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