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JØSNØYA –
et av de største
industriprosjekter
i Midt-Norge
i nyere tid.
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Sommer på Hitra
Vi har lagt bak oss mye av
sommeren 2016, men håper fortsatt på fine og varme dager
i august.
Den som har vært på Hitra hele eller deler
av årets sommer ser at vi får mye besøk på
denne årstiden. Hyttefolk, fisketurister og
andre er synlige både på land og sjø, og vi
blir jo litt stolte når vi ser hvor mange som vil
dele opplevelsen av et fantastisk kystlandskap i sommerprakt.
Folk som besøker oss vil fiske, men mange
vil også gjerne få med seg andre opplevelser.
Sommeraktiviteter som Matfestival på
Knarren, Hopsjødagene, SommerFillan, Åge
på Knarren og mange flere har vært godt
besøkt og er med å forsterke opplevelsen av
gode sommerminner for oss alle. I den sammenheng vil jeg gjerne rette en stor takk til
alle frivillige som gjør de ulike festivalene og
aktivitetene mulig.
1.–3. september er det nok en gang
utendørs teater på Hjertåsen. Da framføres

Sommergjest på sykehjemmet.

«En mettsåmmårnattsdrøm» av William
Shakespeare. Magi, musikk, latter og kjærlighetsforviklinger – en kombinert natur- og
kulturopplevelse. Bli med de unge elskende
på rømmen og møt frekke alver i skogen!
Det blir garantert fliring både på gårdstunet
og til skogs, står det i teatergruppas beskrivelse av forestillinga.
Til sist vil jeg nevne ordningen med sommerjobb for ungdom. En flott ordning hvor vi får
trivelige ungdommer til å ta vare på plener,
aktivitet til eldre og mye annet. Slike ungdommer vil Hitra ha.
Harald M. Hatle
Assisterende rådmann
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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

Hitra Ungdomsråd (HUR) har sitt
eget regelverk som de jobber etter.
Dette er vedtatt av kommunestyret,
men kan endres i forhold til de behov
vårt nye ungdomsråd finner nødvendig.
HUR skal bestå av 7–9 medlemmer i
aldersgruppen 12–20 år.
Ungdomsrådet skal møtes ca. èn gang i
måneden for å diskutere eller gjøre vedtak
i saker. Ungdomsrådet vil få et eget budsjett
til sin drift. Det er viktig at neste ungdomsråd
er valgt og i funksjon før høstens budsjettbehandling slik at man kan få innflytelse på

eget budsjett. Rådmannen har noen tanker
om organisering og ansvarsområder som
kan legges til ungdomsrådet, men trenger
bevisste ungdommer å diskutere med.
Er du mellom 12 og 20 år og har du lyst til
å gjøre en innsats for unge mennesker på
Hitra vil jeg gjerne høre fra deg. Send meg
en sms eller e-post. Tlf. 952 45 055 og
e-post leh@hitra.kommune.no.
Laila Eide Hjertø
Rådmann

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
www.hitra.kommune.no
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Kasia er vår nye
koordinator
for innvandrere

Jeg er utdannet fransklærer. Mine egne
erfaringer har selv gitt meg viktig innsikt i
overgangen fra å være anonym arbeidsinnvandrer til å bli integrert hitterværing. Jeg
har hatt mulighet til å bygge opp min kompetanse gjennom diverse stillinger, både i
privat sektor (fra produksjonsmedarbeider til
personalsjef på HitraMat), og offentlig sektor
(medarbeider på Øytun, lærer og tolk i Fillan
skole).
Gjennom ulike engasjementer i samarbeid
med Hitra Kommune, Kysten er Klar, Hitra
Bibliotek, og Hitra Kulturskole, har jeg vist
interesse for å forenkle inkludering i øyregionen, og prøvd å synliggjøre viktigheten av
aktiv jobb innenfor integrasjon av utenlandske innvandrere. Dette er viktig for Hitras
fremtid, med tanke på endringene i befolkningens sammensetning og utviklingen i
årene som kommer.
Koordinering av innvandrere betyr å ta vare
på fire forskjellige målgrupper: asylsøkere,
flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Mange ser innvandrere som
en ensartet gruppe, mens det er en mangfoldig gruppe med ulike bakgrunn, kultur, kompetanse og behov. Derfor er det så viktig at
Hitra kommune har systemer og strukturer
som ivaretar alle typer innvandrere.
Jeg skal gjøre mitt beste for å motivere alle
nye og bosatte innvandrere til aktivitet og
engasjement i lokalsamfunnet. I tillegg til
tilgjengelige kommunale tjenester, skal jeg
bruke kulturen som verktøy for å skape flere
arenaer for møter mellom nyankomne og
lokal befolkning. Dette for å fremme sosial
og (i lengre perspektiv) også økonomisk
inkludering av innvandrere. Jeg er helt enig
med Ban Ki-moon (FNs generalsekretær)
som sa at …jo bedre nyankomne er integrert, jo større vil deres bidrag til samfunnet
være.

Jeg heter
Kasia Czaplis
og er nylig ansatt som
koordinator for innvandrere
i Hitra Kommune.
Jeg kommer opprinnelig
fra Polen og har
bodd på Hitra
i over 10 år.

I tillegg skal jeg forsøke å støtte offentlige,
frivillige og private aktører sitt samarbeid for
å forbedre arbeidsmarkedets potensiell. Vi
må kunne se på mangfoldet som på mulighet, i stedet for utfordring. Det er så mange
spesialister og kompetente folk som opplever at det er vanskelig å komme seg inn
på arbeidsmarkedet. Det er bare å legge til
rette, for eksempel ved hjelp av intensiv norskopplæring for å ta tak i denne kompetansen. Næringslivet har vært en dynamisk motor for integrering av utenlandsk arbeidskraft
på Hitra i mange år, og har en betydelig rolle
i hele prosessen.
Jeg er så glad for å bo på Hitra og vil gjerne
hjelpe nye hitterværinger med også å finne
seg til rette her. Integrering skjer ikke på
papir. Det skjer i hverdagen vår, på jobben,
på skolen, i nabolaget vårt. Det er bare å
ha vilje til å hilse på, å være nysgjerrig på
hverandre, å bry seg om hverandre. Heldigvis, finnes det på Hitra masse flinke og
engasjerte folk som gjør innsats for at vi får
det til. Jeg er veldig takknemlig for å kunne
samarbeide med dem og lover å yte mitt
beste for å forbedre dagens situasjon.
Jeg er åpen til all slags innspill fra hitterværinger som er villige til å bidra. Sammen kan vi mye!
Det er bare å ta kontakt:
kasia.czaplis@hitra.kommune.no
eller tlf.72 44 17 69.

«

Integrering skjer
ikke på papir.
Det skjer
i hverdagen vår,
på jobben,
på skolen,
i nabolaget vårt.
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Da Hitra.no besøkte matfestivalen på fredag morgen traff vi aktører
fra alle de påmeldte bedriftene fra Hitra. Hitra/Frøya-teltet var
plassert midt i festivalområdet, rett ved siden av Olav Tryggvasonstatuen. Gjennomgangstonen var at alle så langt var svært godt
fornøyd med interessen for matfestivalen. Flere kunne fortelle at
det på torsdag ettermiddag var så mye folk innom festivalen at det
nesten ikke var mulig å komme seg fram.
Lolale leverandører fra Hitra og Hitra kommune har hatt stands under årets festival.
Fra Hitra deltok følgende leverandører:

Bodil Birkeland/Hitra Gårdsmat
og Sverre Johansen/DalPro.

• Lerøy
• Marine Harvest
• Hitra Gårdsmat
• HitraMat
• Dolmøy Seafood
• DalPro
• Ansnes Brygger

Bodil Birkeland hos Hitra gårdsmat smilte
fra øre til øre da vi traff henne på bedriftens
salgsbod. «Vi har fått en helt fantastisk plassering i år. Dette blir kjempebra». Birkeland
var en av aktørene som vant pris for sine
produkter på fjorårets festival.
På den andre enden av den store Hitra/
Frøya-standen treffer vi Sverre Johansen fra
Dalpro. Johansen var opptatt med å grille
burgere med råvarer fra hjort og villsau. Han
var også svært godt fornøyd med festivalen
så langt, og kunne fortelle om et svært godt
salg så langt.

NYE LEKEAPPARATER VED FILLAN SKOLE
Etter at elevrådene ved Fillan skole
kom med et ønske om nye lekeapparat
og aktivitetsmuligheter ved Fillan
skole, ble det ved siste budsjettbehandling bevilget penger til innkjøp
av nytt utstyr.
Like før sommerferien ankom de nye lekeapparatene, og sommeren har blitt brukt til
å få montert utstyret.
Rektor Hege Østmark kommenterer
saken slik:
– Før sommerferien startet fikk vi se konturene av hva de nye lekeapparater vil bety
for elevene våre. Selv om det var mellom-

trinnet som fikk montert sine apparater først,
var det også elever fra ungdomstrinnet som
ville teste de ut. Vi fikk se ivrig aktivitet og
langer køer for å prøve de nye apparatene
som var på plass før vi gikk inn i ferien.
– Det er virkelig gledelig at vi i 2015 fikk
bevilget nok penger til mange nye apparater
og vi gleder oss til å se hva alt det nye vil
bety for aktiviteten både på mellomtrinn og
ungdomstrinn. Det blir kjempefint å begynne
det nye skoleåret med alle apparatene på
plass.
Elevene ved Fillan skole kan ved skolestart
glede seg over helt nye og spennende lekeapparater.

www.hitra.kommune.no
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TRØNDERSK MATFESTIVAL OPPRETTET
I 2005

Randi Storsve Lundquist
fra Hitra reiselivsforum
og Rune Almo fra Hjorten
Hotell opplevde at
festivalen var svært godt
besøkt.

Godt samarbeid mellom lokale
næringsaktører
Randi Storsve Lundquist fra Hitra næringsforening/Hitra reiselivsforum var også
strålende fornøyd da Hitra.no kontaktet
henne etter at festivalen var over. Hun opplevde et svært godt samarbeid mellom aktørene fra Hitra og Frøya.
– Vi framstår som èn region som står sammen og profilerer hverande, sier Lundquist.
Hun påpeker også at samarbeid mellom de
ulike næringene, matprodusenter, drikkeprodusenter og reiselivsbedriftene fungerer
svært godt.
Lundquist berømmet også samarbeidet med
Trøndersk Kystkompetanse (TKK) som hadde det tekniske ansvaret for boder og telt.
– Med 4 års erfaring fra samme festival legger TKK forholdene svært godt til rette
for oss, sier hun.

Stor interesse for lokal mat – flere
produsenter gikk tom for produkter
Lundquist kunne fortelle at det var stor interesse for regiones produkter under festivalen.
HitraMat hadde tatt med 400 krabbeskjell
som de håpet å få solgt under festivalen.
Boden til krabbeprodusenten var tom allerede torsdag kveld. Fredag morgen hadde
bedriften hentet ytterligere 1 000 krabbeskjell. Disse var borte i løpet av lørdagen.
Et annet produkt som falt i smak var Dalpro’s
hjorteburger. Her ble det også utsolgt i løpet
av festivalen.
Reiseliv for første gang
De lokale matvareprodusentene har deltatt
på Trøndersk matfestival flere ganger. I år
var det første gang reiselivsbedriftene deltok.
Hitra næringsforening/Hitra reiselivsforum
koordinerte standen for reiselivet.
De som deltok var:
• Fjellvær Gjestegård
• Hitra turistservice

Oppmerking av parkeringsplasser og
fotgjengerfelt i Fillan sentrum
Hitra kommune har gått til innkjøp av
linjemerkingsmaskin for oppmerking
av parkeringsplasser, fotgjengerfelt
og lignende. I uke 29 ble maskinen
for første gang utprøvd på parkeringsplasser i Fillan sentrum.
– Vi er svært fornøyd med hvordan maskinen
fungerer og hvor arbeidsbesparende den
virker å være. Det har vært en økonomisk
investering å få den på plass, sier

kommunalsjef for Drift og Eiendom,
Ann-Magritt Glørstad.
Vil gagne kommunen i hverdagen
Med egen oppmerkingsmaskin vil kommunen kunne merke etter hvert som behovet
oppstår.
– Dette gir oss muligheten til å være mer
dynamisk og merke opp i tråd med prosjekter
som krever oppmerking blir ferdigstilt. Vi kan
også merke opp fortløpende ved behov, uten
å måtte vente på å ta større områder i ett.

For å gjøre den rike trønderske matkulturen mer tilgjengelig for publikum
ble Trøndersk Matfestival opprettet i
2005. Festivalen arrangeres midt på
torget i Trondheim hvert år i august
og har blitt Norges ledende lokalmatfestival, med mange utstillere samlet
fra regionen. Målet er å øke verdiskapingen innenfor matsektoren med
utgangspunkt i råvarer og produkter
fra Trøndelag. Her foregår salg og
profilering av lokal mat. Trøndersk
Matfestival er stedet hvor det blir presentert nye spennende produkter og
matretter i tillegg til tradisjonsretter, alt
basert på råvarer, produkt og matspesialiteter fra regionen.
Kilde:
http://oimat.no/tronderskmatfestival/)

• Knarren brygge
• Hjorten Hotell
• Ansnes
brygger
Den nye reiselivsbrosjyren Kystguiden
ble delt ut til de som
besøkte regionens stand
på matfestivalen. Brosjyren inneholder mye
informasjon om lokalt reiseliv på Hitra og
Frøya. Det var mange besøkende som ble
positivt overrasket over hvor mye regionen
har å by på, og hvor nær våre kommuner
egentlig er Trondheim. Med en reiseavstand
på ca. 2 timer var det flere turister som
faktisk satte seg i bilen for å kjøre utover
til øyene.
Bilde over: Ansnes brygger
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JØSNØYA – et av de største

«Befolkningsframskrivingen viser at Hitra kommune vil få en god økning i antall eldre fremover.
Innen 10 år vil det være opp i mot en fordobling
av antall 80-åringer. Økningen av antall eldre
gjør at vi må videreutvikle våre helse og omsorgstjenester, slik at vi kan imøtekomme endringene
og legge til rette for at de eldre kan ta vare sin
egen helse.
Dette er et tilbud som skal gis til 78-åringene i Hitra
kommune, som ikke er mottakere av en omfattende
helsetjeneste. Tilbudet er frivillig, og det er fullt mulig
å ha med seg ektefelle, venn eller nabo. Tilbudet
har som formål å oppfordre eldre til å ta ansvar for
egen helse. Møtene og besøkene skal legge opp til
refleksjon over egen helse og livssituasjon. Vi vil i
arbeidet ha fokus på hvordan vi kan skape gode og
åpne dialoger i gruppemøtene. Det å dele på tanker
og erfaringer vil være en viktig del av møtet. Vi tror at
erfaringsdeling har god effekt til å skape refleksjon og
endring.
På gruppemøtene og hjemmebesøkene vil vi ha
fokus på noen kjerneområder, som for eksempel:
aktivitetstilbud, bosituasjon i eldre år, balanse og
fallforebygging. Erfaringer fra andre kommuner tilsier
at deltakerne er interesserte i å få konkrete råd og tips
om tilbud og aktiviteter, og det å høre på erfaringer fra
andre. Flere ønsker også å få informasjon om kommunen sitt helse og omsorgstilbud. Dette skal vi også
ha i fokus når vi gjennomfører gruppemøte og hjemmebesøk. Det vil bli lagt opp til ett møte i året, med en
varighet på ca. tre-fire timer.
I første omgang, vil vi også invitere de som er 79 år.
Men fremover vil det bare bli gitt tilbud til ett årskull,
78-åringene.
De det gjelder vil få invitasjon i posten. De som vil
delta trenger ikke å gi respons, men de som ikke
ønsker å delta må ringe til kommunen og takke nei.
Deretter vil de som takket nei få tilbud om et hjemmebesøk.
Dersom noen er usikre på hva et gruppemøte er, kan
de ta kontakt etter å ha mottatt invitasjon i posten.
Vi ønsker våre 78-åringer hjertelig velkommen til
gruppemøte»
Kontaktinformasjon:
Linn Mari Lyngvær, Livsgledekonsulent
Tlf. 72 46 52 41
E-post: Linn.Mari.Lyngver@hitra.kommune.no

Foto: Stein Olav Sivertsen, Vindfang AS

Helsefremmende og
forebyggende
tilbud til
seniorer i Hitra
kommune

Hitra kommunes
industrisatsing på Sandstad
fortsetter med uforminsket
Prosjektet omfatter i dag Hitra industrikraft. Etter at kommunen
park, Hitra Kysthavn / Hitra trafikkterminal og industriområdet på
inngikk avtaler med Marine
Kalvøya, der blant annet Akva Group,
Harvest, Lerøy, BeWi og Sunde
Kystbygg, Kvernø Boats Lerøy
har prosjektet utviklet seg
(Teknisk avdeling) og Hitra krantil å bli et av de største
service har etablert sin virksomhet.
industriprosjekter
Hitra industripark
i Midt-Norge i nyere tid.
Arbeidet med Hitra industripark er inne i en
fase der tomtene er i ferd med å overdras til
kjøperne. Flere av de aktuelle konsernene
er nå i gang med å prosjektere sine anlegg.
Kommunen arbeider med logistikken knyttet
til de framtidige anleggene.

Vanninntaket ligger hele 7 meter
under gulvet i vannbehandlingsanlegget

Trønderenergi er på det nærmeste ferdig
med å bygge, og ta i bruk, den nye trafostasjonen ved Kysthavna. Det er lagt strømkabler fra trafoen til industriparken. Det er
i tillegg lagt fiberkabel for bredbånd.
GasNor skal bygge et anlegg for flytende
naturgass (LNG) Ved Hitra kysthavn. Det
er allerede lagt ned
rør for naturgass fra
kysthavna og fram til
industriparken.

Ved rundkjøring av
Hitratunnelen fordeles vannet til
Hitra kysthavn og
Hitra industripark.

www.hitra.kommune.no
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e industriprosjekter i Midt-Norge i nyere tid.
FAKTA
VANNBEHANDLINGSANLEGG
• Total årsproduksjon 1,5 mill m3 vann
• Betongdemning på østenden av
Strandavatnet
Hitra industripark.

Foto: Stein Olav Sivertsen, Vindfang AS

• Økt vannstand i Standavatnet med
ca. 2 meter
• Nytt vannbehandlingsanlegg på vel
800 m2.
• 2 høydebasseng med kapasitet på
til sammen 6 000 m3 vann
• Vel 4 km vannledning fram til Hitra
næringspark
• Estimert totalkostnad vannbehandling og framføring ca. 100 mill. kr

Hitra kysthavn.

Høydebassengene ved Fuglåsen rommer
6000 m3 vann til sammen.

Økt kapasitet på vann
Kommunens største delprosjekt i disse
dager er å utvide kapasiteten på vannforsyningen til industriparken. Kommunen har
allerede lagt vannledning fra høydebassengene ved Fuglåsen fram til industriparken.
Totalt er det ca. 4,2 km vannledning som
er lagt fra høydebassengene, ned til Djupsundet mellom Aunøya og Kalvøya, under
fylkesveien ved rundjøringa ved Hitratunnelen og fram til industriparken på Jøsnøya.
Vannledningen har stor kapasitet, med en
indre diameter på hele 40 cm (!).
Arbeidene med å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg ved Strandavatnet er godt
i gang. Her skal det produseres ca. 1,5 mill
m3 vann i året. Vannbehandlingsanlegget er
på vel 800 m2 bygningsmasse, der om lag
halvparten, som rommer vanninntak og
behandlingsanlegg, blir liggende under
jorda. Største takhøyde ved vannintaket i
underetasjen er hele 7 meter.
For å sikre nok råvann til anlegget bygges
det en demning i den østre enden av Strandavatnet. Demingen vil heve vannstanden
i vatnet med ca. 2 meter i forhold til dagens
nivå. Arbeidene med demningen er akkurat
startet. Entreprenøren er i ferd med å grave
bort løsmasser slik at demningen kan fundamenteres på fast fjell. Deretter vil det bli
anlagt en demning i betong på stedet.

Vannet fra vannbehandlingsanlegget
pumpes opp i to nye høydebassen ved
Fuglåsen. Høydebassengene har en kapasitet på til sammen 6000 m3 (2 x 3 000 m3)
vann. Fra høydebassengene føres vannet
Ny demn
til industriparken og til kysthavna. Det er
ing.
laget et eget fordelingpunkt ved rundkjøringa ved Fv 714 / Hitratunnelen. Vannledningen er lagt fram til industriparken,
legg.
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Bygging a
Hitra kysthavn
Hitra kysthavn framstår i dag som en
moderne godsterminal for regionen.
Kaianleggene med Ro-Ro rampe (Roll
on – Roll off) er ferdigstilt og tatt i
bruk. Bachke & Co AS driver containerhavna på Sandstad. Her har selskapet
bygd fryselager på ca. 4000 m2. I tillegg
er det oppstillingsplasser for ca. 125
containere.
GasNor planlegger et flytende naturgassanlegg (LNG-anlegg) i forbindelse med
kysthavna. Stadig flere skip bruker naturgass som drivstoff. Anlegget vil i tillegg, som
nevnt over, kunne forskyne industriparken
med naturgass.

Her forde
les vann,
gass, el-k
bånd til de
raft og bre
ulike næri
dngsaktøre
r.
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KUNNGJØRINGER

POLITISKE MØTER
23. august – 6. oktober 2016
DATO

KL.

TITTEL

23.08.2016

kl. 09:00

Formmannskap

kl. 17:00

Teknisk komite

kl. 09:00

Formannskap – temadag

25.08.2016

		

Tema: Arealplan

29.08.2016

kl. 10:00

Eldres råd/Brukerråd

kl. 17:00

Helse- og omsorgskomite

31.08.2016

kl. 13:00

Kommunestyre

07.09.2016

kl. 16:00

Oppvekstkomiteen

08.09.2016

kl. 13:00

Kommunestyre – temadag

		

Tema: Arealplan

12.09.2016

kl. 15:00

Kontrollutvalg

14.09.2016

kl. 09:00

Formannskap

20.09.2016

kl. 17:00

Teknisk komite

27.09.2016

kl.09:00

Formannskap

06.10.2016

kl. 13:00

Kommunestyre

PLAN,
LANDBRUK
OG
MILJØ

STATUS I ARBEIDET MED
KOMMUNEPLANENS AREALDEL.

Kommuneplanens arealdel er en plan for
forvaltning av kommunens arealer. Den
gjeldende arealdelen for Hitra kommune er
fra 2010 og omfatter både land- og sjøarealer.
Arealdelen består av plankart, planbeskrivelse
med konsekvensutredning, bestemmelser og retningslinjer. Det arbeides med kommuneplanens arealdel og planen er
å fatte endelig politisk vedtak i inneværende år. Planforslaget skal
legges ut til offentlig ettersyn i høst. Dette vil annonseres i avis og på
Hitra kommune sine hjemmesider. Det er i høringsperioden fritt mulig
å fremme synspunkter på planforslaget. Vi anbefaler derfor alle til
å følge med i forhold til fremtidige annonsering.

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.

Nye boliger i Blåskogveien
Fire nye rekkeleiligheter er våren/sommeren 2016 blitt
satt opp i Blåskogveien i Fillan. Boligene vil være med
på å avlaste et økende behov for kommunale boliger.
– Kommunen har merket større pågang etter kommunale boliger
de siste årene. I tillegg er det fra sentralt hold et økt fokus på
bosetting av flyktninger. Som kommune kan dette være krevende
å følge opp, men vi opplever at gjennom god dialog med de ulike
enhetene og politisk hold, så kommer vi et godt stykke på veien,
sier kommunalsjef Ann-Magritt Glørstad.

– Det vil fortsatt være ventelister og vi er nødt til å prioritere ut i fra
hvor stort behovet for kommunal bolig er, men vi gjør i alle tilfeller
vårt ytterste for å finne en eller annen løsning.

Mange leiligheter – fortsatt ventetid
Hitra kommune har per dato over 50 enheter som brukes til kommunale boliger. I tillegg kommer omsorgsboliger, institusjonsrom
og boliger for andre med spesielt boligbehov.

Godt samarbeid
De nyeste leilighetene er satt opp i av Hitra bygg- og snekker-service, og KN Entreprenør har gjort grunnarbeidet. Kommunen
er godt fornøyd med resultatet av samarbeidet.

www.hitra.kommune.no
www.hitra.no
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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: 6. september 2016
Foto: Stein Olav Sivertsen

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

Geodata/oppmålingsingeiør

Hitra kommune søker
Geodata/- oppmålingsingeniør i 100 % fast
stilling
Ledig stilling med tiltredelse
1.11.2016

Stillingen er ved plan-, landbrukog 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 samt private aktører gjennomfører
for tiden store investeringsprosjekt som utfordrer
planenheten med travle hverdager og høy produksjon, hvilket krever engasjerte og
dyktige medarbeidere i alle ledd.
Vi søker etter en ny medarbeider som
• Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
• Er fleksibel og utviklingsorientert
• Har evnen til å jobbe selvstendig
• Har godt humør, trives i et godt faglig miljø med høye forventninger til produksjon
av tjenester
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og gode norskkunnskaper både
muntlig og skriftlig
Hovedoppgaver
• Drift og vedlikehold av kommunenes digitale planregister, herunder sosi- kontroll
av innkomne planer og oppretting etter vedtak
• Ajourhold og oppdatering av FKB-data i samarbeid med Kartverket

• Ajourhold og oppdatering av kommunens vann og avløpsbase
• Ajourhold og oppdatering av GISLINE-programvare
• Bistå saksbehandlere med digitalt kartarbeid
• Innkalle, avholde og matrikkelføre oppmålingsforretninger i henhold til
Matrikkelloven
• Kontinuerlig oppgradering og retting av matrikkelkartet
• Annet GPS-arbeid ved behov. (innmåling, utsetting, påvisning m.m.)
Kvalifikasjoner
• Relevant høgskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse
• Gode datakunnskaper innen fagfeltet
• Ønskelig med erfaring innen fagområdet
Hitra kommune benytter GIS-line kartprogram og Leica oppmålingsutstyr.
Det er nødvendig med førerkort klasse B.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Vi kan tilby:
• Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø
• Traineeordning
• Dekning av flytteutgifter
• Hjelp til å skaffe bolig
• God barnehagedekning
• Velferdstiltak
• Lønn etter tariff og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• God pensjons- og forsikringsordning
Spørsmål om stillingen kan rettes til Torgeir Sæther, tlf: 72441735/ 91630286,
E-post: Torgeir.Saether@hitra.kommune.no

Søknadsfrist:
6. september 2016
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Hitra kommune søker assisterende styrer/fagleder i 100 % fast stilling, med
tiltredelse 1. januar 2017
Stillingen er tillagt 60 % administrasjonstid og 40 % på avdeling.
Fillan barnehage er for tiden under utbygging og vil på
nyåret i 2017 fremstå som en helt ny og fremtidsrettet
6-avdelings barnehage, med til sammen 93 plasser for
barn i alderen 1–6 år. Barnehagen ligger sentralt plassert
i kommunesenteret på Hitra og det er etablert gode samarbeidsavtaler med næringsliv og offentlige instanser
i nærområdet.

Assisterende
styrer/
fagleder

Fillan barnehage har ei personalgruppe preget av faglig styrke og engasjement, ispedd humor og glede i hverdagen. Vi ønsker å ivareta kvalitet og innhold
i det pedagogiske arbeidet på en best mulig måte også etter at vi har blitt en stor
barnehage. Derfor søker vi etter en assisterende styrer/fagleder som i nært samarbeid med styrer skal ha hovedfokus på pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen.
Stillingens eksakte innhold og oppgaver utarbeides i samarbeid med
barnehagens øvrige lederteam, men aktuelle arbeidsoppgaver vil
være:
• Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og ikke- pedagogisk personell
• Faste møter med fagarbeidere og assistenter
• Lede utviklingsarbeid på enheten ut fra sentrale og lokale føringer hvor bl.a.
implementering av ny rammeplan vil bli et prioritert område
• Utvikle barnehagens ulike planverk i nært samarbeid med øvrig pedagogisk
personell
• Følge opp internt utviklingsarbeid på den enkelte avdeling, blant annet basert på
resultater fra ståstedsanalyser
• Følge opp forebyggende arbeid på barnehagen i forhold til tidlig innsats
Kompetansekrav:
• Barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og
pedagogisk kompetanse
• Ønskelig med kompetanse og erfaring fra barnehageledelse og/eller
veiledningspedagogikk

Kommunepsykolog for Hitra og Frøya kommuner
Hitra og Frøya kommuner har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Vi søker etter klinisk psykolog i 100 % fast stilling
Stillingen legges til enhet for helse, familie og rehabilitering i Hitra kommune.
Stillingsinnehaver vil jobbe likeverdig i Hitra og Frøya kommuner.
Prioriterte satsingsområder er;
• Ungdom 13–25 år og deres familier  
• Rus og psykisk helse
Det må påregnes tett samarbeid med legetjenesten, skolehelsetjenesten, rådgiverfunksjoner ungdom/familie og øvrige helsetjenester, ungdomsskoler, videregående
skoler og NAV.
Kvalifikasjoner:
• Godkjenning som klinisk psykolog
• Gyldig politiattest
• Erfaring med kartleggings- og samtaleverktøy med målgruppen
• Gode samhandlingsferdigheter og personlig egnethet
• Sertifikat for bil

• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner av utenlandsk utdanning fra UDIR
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det
Bergenstest/C1 eller tilsvarende høgskoleutdanning i norsk
• God på skriftlig og muntlig kommunikasjon
Assisterende styrer/fagleder er styrers stedfortreder og
stillingen inngår i barnehagens øvrige lederteam.
Personlig egnethet og erfaring som leder vil bli tillagt vekt.

Vi søker deg som:
• Har god arbeidskapasitet
• Er faglig engasjert og oppdatert
• Er raus og samarbeidsvillig
• Innehar gode lederegenskaper
• Vektlegger høy grad av medvirkning og har evne og vilje til
å gjøre «de andre» gode.
• Liker utfordringer og samtidig ser løsninger
• Ser helheten og samtidig ser den enkeltes behov
• Er fleksibel og endringsvillig
• Har gode datakunnskaper
Vi kan tilby:
• Lønn etter tariff og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• God pensjons- og forsikringsordning
• Utdanningsstipend
• Traineeordning (gjennom Kystrainee)
• God barnehagedekning
• Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
• Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
• Velferdstiltak
• Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19.
Ta kontakt med styrer Toril Fjeldvær for nærmere informasjon om stillingen:
Tlf: 72 44 18 25/92 60 93 51 eller pr. e-post: toril.fjeldvar@hitra.kommune.no

Søknadsfrist: 6. september 2016

Vi søker en person som:
• Er åpen, fleksibel og har evne til å arbeide
selvstendig
• Har evne til å jobbe tverrfaglig og målrettet
• Er tydelig og har evne til å tenke helhetlig
• Liker utfordringer og er løsningsorientert

Kommunepsykolog

Kommunene kan tilby:
• Et stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø med
mange utfordringer
• Lønn i henhold til tariffavtaler og lokale lønnspolitiske
retningslinjer
• Gunstig pensjonsordning
• Hjelp til å skaffe bolig
Mer informasjon om stillingene får du ved å kontakte
enhetsleder Ester Husvik Aune, tlf.: 72465260/97030510 eller
assisterende rådmann Harald M. Hatle, tlf 72441707/95022869.

Søknadsfrist: 6. september 2016
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Vi søker etter MESSINGBLÅSEPEDAGOG i 100 %
fast stilling. Tiltredelse snarest eller etter avtale.
Opplysninger om enheten:
Kulturenheten har 10 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid inkl. idrett og friluftsliv. Kulturskolen er plassert i
egne lokaler i Fillan sentrum, men undervisningen foregår også desentralisert.
Hitra kulturskole ønsker å bygge opp et sterkt fagmiljø med kreative og dyktige
pedagoger.
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Stillingen gir gode muligheter for allsidig praksis.
Stillingen fordeler seg slik:
• Undervisning ca. 60 %.
• Utøvende virksomhet ca. 20 %.
• Annet arbeid ca. 20 %.

Messingblåse
pedagog

Undervisning:
Stillingen er pedagogisk rettet, og undervisning
av elever i alderen 7–19 år (nybegynnere til viderekomne) vil være hovedoppgaven. Det undervises i både
fin- og grovmessing. Det er en fordel om den som søker også kan undervise i
slagverk, evt. andre disipliner i kulturskolen. Stillingen kan medføre dirigentoppgaver i korps. Stillingen kan også bli tillagt undervisningsoppgaver i SFO og/eller
grunnskolen ved behov.
Utøvende virksomhet:
Opptredener i lokalsamfunnet, produksjon av egne forestillinger og produksjon av
forestillinger i Den Kulturelle Spaserstokken m.m. sammen med øvrig personale
i Kulturskolen.
Annet arbeid:
Inntil 20 % av stillingen er lagt til arbeid i ungdomsklubben, og stillingen innebærer hovedansvar for denne. En av arbeidsdagene er avsatt til praktisk arbeid
i basen og administrativt arbeid knyttet til klubbdriften eller andre oppgaver i
kulturenheten.
Kvalifikasjoner:
• Minimum 3-årig faglærerutdanning i musikk (godkjent pedagogisk utdanning)
eller tilsvarende
• Ønsket hovedinstrument er messingblåser
• Søkere med annen relevant kompetanse av kortere omfang enn 3 år kan
også søke
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av høyere
utdanning fra NOKUT
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest
• Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi søker deg som:
• Er en samarbeidsvillig, fleksibel og allsidig pedagog
• Er ansvarsfull og pliktoppfyllende
• Arbeider selvstendig
• Ønsker å utvide kompetansen i bredden
• Gjerne kan undervise i flere fagområder
• Ønsker å arbeide innenfor andre områder i kulturfeltet
Vi kan tilby:
• Utdanningsstipend
• Traineeordning
• Dekning av flytteutgifter
• Hjelp med å skaffe bolig
• Velferdstiltak
• Lønn etter tariff og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• God pensjons- og forsikringsordning
• Mulighet for pendling:
Stillingen er lagt opp slik at det kan ukependles med start mandager ca. kl. 10.00
og ukeslutt torsdager ca. kl. 18.00. Fredag hjemmekontor. I tillegg er det noen
helger med arbeid i løpet av året.
Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.
Søkeren må ha førerkort, og disponere egen bil.
Nærmere opplysninger om stillingen: Omar Pleym tlf. 72 44 19 69 / 95 02 26 43.

Søknadsfrist: 6. september 2016

Pedagogiskpsykologisk
rådgiver/
spesialpedagog

PP-tjenesten i Sør-Fosen søker etter pedagogiskpsykologisk rådgiver/spesialpedagog.
50 % fast stilling med tiltredelse snarest.
PP-tjenesten i Sør-Fosen er felles interkommunal PP-tjeneste for kommunene Frøya, Hitra og Snillfjord. Samarbeidet er regulert i egen vertskommuneavtale der Hitra kommune er vertskommune for tjenesten. Tjenesten har
hovedkontor i kommunesenteret på Hitra (Fillan), med lokalkontorer på Frøya
(Sistranda) og i Snillfjord (Krokstadøra). Enhetsleder har tjenestested på Hitra.
Tjenesten har 4.7 fagstillinger, 80 % lederstilling og sekretær i 50 % stilling.
I tillegg administrerer tjenesten logopedi.
Stillingens oppmøtested er på Frøya.
Arbeidsoppgaver og ansvar:
Arbeidsområde er knyttet til PP-tjenestenes mandat i opplæringsloven,
systemrettet- og sakkyndig arbeid. Tjenesten er en sentral aktør i utviklingsarbeid innenfor oppvekstsektoren i de tre kommunene. Tidlig innsats er
sentralt. Det samarbeides med andre tjenester for barn og unge.
Vi ønsker en medarbeider som:
• Har utdanning på masternivå som lærer fra høyskole eller universitet,
spesialpedagogikk eller psykologi
• Alternativt har annen relevant pedagogisk utdanning med videreutdanning
innen spesialpedagogikk
• Har erfaring fra grunnskole og god kunnskap om grunnskoleområdet
• Har erfaring fra PPT eller annen relevant erfaring
• Har kompetanse innen PP- tjenestens arbeidsfelt
• Har bestått Bergenstest (C1), eller tilsvarende høgskoleutdanning i norsk
• Arbeider selvstendig og strukturert, har gode kommunikasjon- og
samarbeidsevner
• Har førerkort kl. B og disponerer egen bil
Vi tilbyr:
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og lokale
lønnspolitiske retningslinjer
• God kommunal pensjons- og forsikringsordning
• Muligheter til videreutdanning i tråd med kompetanseløftet i grunnskolen
• Hjelp til å skaffe bolig og dekning av flytteutgifter etter internt reglement
• God barnehagedekning
Politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.
Personlig egnethet vil vektlegges.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte
leder Unni Brevik på telefon 72 44 17 74 / 416 25 067 eller på
e-post unni.brevik@hitra.kommune.no.

Søknadsfrist:
6. september 2016.
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Nybygget ved Fillan
barnehage er overtatt
av kommunen
Kommunen overtok det nye bygget ved Fillan barnehage den 15. august. Bygget er på ca. 520 m2 og
rommer 3 avdelinger for barn mellom 3–6 år,
fellesareal med kjøkken, samt personalrom,
kontorer og renholdssentral.

Bygget vil
fra i høst
romme 2
småbarnsavdelinger
(0–3 år) og en
avdeling for barn fra
3–6 år, fram til den eksisterende bygningsmassen er ferdig renovert
våren 2017. Kommunen vil i tillegg drive
en avdeling for barn mellom 3–6 år i Fillan
grendahus.
Fillan grendelag og kommunen har inngått
avtale om felles parkering ved grendahuset.
Parkeringsplassen er nå under utvidelse og opparbeiding. Plassen skal brukes
som parkering for barnehagens brukere
og ansatte på dagtid, og for grendahusets
brukere på kveldstid. Dette har forbedret

forholdene ved bringing og henting av barn
ved barnehagen vesentlig. Parkeringsplassen
forventes ferdigstilt i begynnelsen av september. I tillegg er Postveien nå stengt for
gjenomkjøring ved barnehagen (se egen
artikkel om dette).
Når det nye bygget ved barnehagen er
ferdigstilt og tatt i bruk, vil kommunen starte
renoveringen av det gamle barnehagebygget.
Bygget er fra begynnelsen av 1990-tallet, og
trenger å pusses opp. Det er Stjern Entreprenør AS som skal renovere barnehagebygget. Når renoveringen er sluttført vil
Fillan barnehage ha en kapasitet på 39
plasser for barn under 3 år, og 54 plasser for
barn over 3 år, totalt 93 plasser.
Tekst: Kjell Roar Sæther

STENGING AV POSTVEIEN
I forbindelse med at nybygg ved Fillan barnehage er ferdigstilt blir Postveien stengt
i toppen av «Barnehagebakken», like nedenfor
avkjørsel til Hitra borettslag. All leveranse til
Fillan barnehage og Fillan grendahus vil
i fremtiden skje fra Stadionveien og inn på
Postveien, mens besøkende til Hitra borettslag
(Blåfjell) må kjøre via avkjørsel ved Kystmuseet.
Veien ble stengt den 15. august.
Tekst: Audun Liland
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