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Hitra kommune  Handlings- og økonomiplan 2018 -2021 

 

A. Hitra formannskap vedtar å legge ut handlings- og økonomiplan 2018-
2021 til offentlig ettersyn i perioden 06.12.-20.12.2017. Frist for 
høringsinnspill innen den 20.12.2017. 

B. Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. 
Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. 
Rammeområdenes rammer for år 2018 er netto driftsrammer. 
 

1. Betalingssatser og gebyrer 

Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,5%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie 
økes i henhold til konsumprisindeksen. 
Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og 
feiing. Vanngebyr øker med 6,4% og avløpsgebyr øker med 5,2 % i 2018. Feiegebyret holdes 
uendret og byggesaksgebyr øker med 10%.  
 

2. Skatt 

a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for skatteåret 2018 på 

verker og bruk. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to 

terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 

c) Skatteanslaget fastsettes til kr 112.523.000 for 2018.  

d) Hitra kommune ser seg nødt til å utvide eiendomsskatten fra 2019 i samsvar med nytt forslag til 

eiendomsskattelov. Utvidelsen av eiendomsskatten vil da være etter nytt alternativ i lovens §3 

bokstav d) til å gjelde for «næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum».   

     Administrasjonen setter i gang de tiltak som er nødvendig og forbereder grunnlaget for og 

utførelse av taksering, slik at kommunestyret i sitt budsjettvedtak for handlings- og økonomiplan 

2019-2022 kan skrive ut eiendomsskatt etter ovennevnte lov §3 bokstav d). 

e) Det forutsettes at Snillfjord kommune gjør likelydende vedtak om eiendomsskatt, i alle fall slik at 

det vil gjelde for den delen av kommunen som er vedtatt sammenslått med Hitra kommune fra 

01.01.2020. 
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3. Renter/lån 

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på kr 37.572.000, jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. 
Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,2% i 2018 – 2021. Nye låneopptak er beregnet med et 
rentenivå på 1,8%. 
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens 
likviditet, jfr. økonomireglementet. 
Startlån opptas med inntil kr 7.000.000.  Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som 
egen sak i kommunestyret. 
 

4. Lønns- og prisvekst 

I budsjettet for 2018 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,5%. Prisvekst på innkjøp 

av varer og tjenester er vurdert i forhold til omfang av innkjøp. Det er ikke avsatt reserver i 2018 til 

eventuelle nye tiltak/justeringer. 

5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i 

fremlagt budsjett. 

6.  Innføring av økonomiske handlingsregler 

Følgende økonomiske handlingsregler innføres og vil være veiledende for økonomistyringen i 

kommunen:  

Handlingsregel om andel kapitalutgifter 

o Inntil 14% av de frie disponible inntektene skal betjene kapitalutgifter 
Målsetting om netto renteeksponert («kommunekassefinansiert») gjeld 

o Maksimalt 75% av driftsinntektene 
Målsetting for netto driftsresultat 

o Minimum 2% av driftsinntektene 
Målsetting om størrelse på disposisjonsfond 

o Minimum 6% av driftsinntektene 
 

Vedtatte handlingsregler innarbeides i kommunens finans- og økonomireglement. 
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1: Rådmannens innledning 
 

Generelt 

Hitra kommune får også i statsbudsjettet 2018 større økninger i utgifter enn i inntekter. Forventet 

pris og lønnsvekst i kommunesektoren er på 2,6 prosent, mens Hitra kommune får en økning i 

overføringene på 2,3 prosent. Altså taper kommunen reelt sett 0,3 prosent av inntektene sine neste 

år. 

Samtidig må kommunen betale mer for ressurskrevende tjenester, altså brukere med svært 

kostnadskrevende tjenester. Staten refunderer mye av utgiftene, men i statsbudsjettet foreslås det å 

redusere dette bidraget. Det forventes av kommunene fortsatt økt innsats innenfor rus og psykisk 

helse og tidlig innsats i skole og barnehage. Ny bemanningsnorm i barnehagene er også 

underfinansiert og kan koste kommunen dyrt. 

Nye lover og forskrifter tillegger kommunene stadig nye oppgaver og skjerpede krav til utføring av 

tjenester. Med disse øker kommunens utgifter, men inntektene økes ikke tilsvarende.  

I tillegg risikerer kommunen å miste inntektsmuligheter gjennom endringer i eiendomsskatten og ved 

at Stortingets vedtak om produksjonsavgift på laks ikke vil bli gjennomført. Dersom dette står seg vil 

det bli en meget krevende budsjetthåndtering utover høsten/vinteren. 

Tjenestene 

Hitra kommune har en lav administrativ bemanning da man har lagt vekt på å bemanne opp 

tjenestene til brukerne på bekostning av merkantil støtte til lederfunksjonene. Hvorvidt dette har 

vært fornuftig er usikkert, da kontrollspennet til mange ledere er så stort at det kan gå på bekostning 

av selve lederfunksjonen. I budsjett 2018 er det forsøkt korrigert noe på dette.  

Vi har gjennomført endringer i grunnstrukturene i kommunens datasystemer, noe som er nødvendig 

av hensyn til informasjons- og driftssikkerhet. Utskifting og endring i takt med utviklingen er også 

nødvendig hvis vi skal kunne delta i den digitaliseringen som gjennomføres i offentlig sektor. Dette 

medfører ekstra kostnader i form av oppgraderinger og tilstrekkelig antall lisenser. Vi må i årene 

fremover fokusere på å ta ut hele effektiviseringsgevinsten av disse investeringene.  

Barnetallsutviklingen viser noen svingninger, men gir ikke vesentlige endringer i perioden. Om noe er 

utviklingen totalt sett negativ.  Kommunens skolestruktur er vedtatt for lengst og skolene rehabilitert 

i forhold til at de skal brukes i mange år fremover. Dette gir lite handlingsrom for innsparinger på 

skolebudsjettet. Eventuell sentralisering av betydning vil bety investering i nye bygninger og økte 

kostnader til skoleskyss. Ved Fillan skole er funksjonen som sosiallærer erstattet, jfr. elevenes rett til 

sosialpedagogisk rådgivning fastsatt i opplæringsloven. 

På barnehagesektoren er det nettopp bygd ny og rehabilitert eksisterende barnehage i Fillan. 

Prognoser viser små svingninger i barnetallene, men det er ting som tyder på en sentralisering i 

forhold til behov for barnehageplasser. Det kan bli nødvendig å ta i bruk den siste avdelingen ved 

Fillan barnehage fra høsten 2018. 

Kommunen har en meget kvalitativ god og kostnadseffektiv eldreomsorg. Kommunen får flere eldre i 

tiden fremover og vil trenge en styrking i netto driftsrammer.  
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Barneverntjenesten, helsetjenesten, flyktningetjenesten, innvandrerkoordinatoren, sosialtjenesten 

innenfor NAV og oppfølgingstjenesten avdekker behov for tiltak på tvers av sektorene. Rådmannen 

ser behovet for å styrke innsatsen og samarbeidet på et bredest mulig grunnlag og har foreslått 

endring av eksisterende stillinger, samt engasjement av prosjektstillinger til å drive arbeidet. Det er 

viktig å få gjort tiltak på et tidligst mulig stadium for å bedre menneskenes forutsetninger for et godt 

liv, og minske kommunens fremtidige økonomiske belastning. 

Vann, avløp og renovasjon utskilles som egen enhet med ny stilling for enhetsleder uten at dette 

øker lønnsbudsjettet vesentlig. Det er vedtatt nye forskrifter i tråd med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg og gebyrregulativet blir lagt om en del på bakgrunn av de nye bestemmelsene. Det er 

store utfordringer både på vann og avløp i tiden fremover. Selv om dette er et område definert å 

være finansiert som selvkost for kommunen, finnes det en smertegrense for hva abonnentene kan 

betale.  

Kulturfeltet består stort sett som tidligere, bortsett fra at det er ønskelig å omdefinere den vakante 

stillingen i kulturskolen til ungdomsarbeider. Man ser et stadig større behov for kvalifisert bistand til 

ungdom sine aktiviteter på Hitra. Spesielt gjelder det de som faller utenfor annen organisert aktivitet. 

Tidlig innsats også her vil gi gevinst på sikt. 

Driftsavdelingen omorganiseres fra 01.01.2018. Enkelte oppgaver flyttes slik at enheten får 

konsentrere seg om rene drifts- og vedlikeholdsoppgaver med kommunale bygg, anlegg, parker og 

veier mv. Deler av driftsavdelingens ledelse og ansatte har tidligere vært ført under selvkostområdet. 

Det vil derfor ikke gi særlig besparelse å trekke ut oppgaver herfra da det ikke frigir mer enn 0,8 

stilling. Oppgaver tilsvarende ca. 1 stilling overføres til forvaltningskontoret og controller/rådgiver. 

Planavdelingen har utfordringer med varierende saksmengde og dermed ustabile inntekter. 

Bemanningen er marginal i forhold til antall saker. Dessverre er det veldig mange saker i avdelingen 

som ikke generer inntekter, men tvert imot utgifter. 

På forebygging, brann og redning er det kommet nye lover og forskrifter som gir kommunene 

utfordringer. Det skal fra i år kartlegges og gjennomføres feiing av piper i fritidsboliger. Dette vil bety 

flere feiere og utstyr, men skal dekkes til selvkost. Man må bruke skjønn i forhold til å fastslå hvor og 

når det skal feies. Etter gjennomgang fra Arbeidstilsynet har vi fått pålegg i forhold til 

arbeidsforholdene for feierne. Dette dreier seg om rene og skitne soner, dusjer og toalett for begge 

kjønn. 

Det er også kommet nye forskrifter i forhold til brann- og redningsoppgaver som utfordrer små 

kommuner. For vår del har vi foreløpig et pålegg fra Arbeidstilsynet som går på utbedringer for å 

bedre helserisikoen for brannmannskapene. I tillegg til dette er vi i ferd med å gjennomgå det totale 

brannvernet på Hitra i en overordnet ROS sett opp mot de nye forskriftene. Etter dette vil vi ha en 

oversikt over nødvendige tiltak. 

Sykefravær 

Hitra kommune har jobbet med mange tiltak i forhold til å redusere sykefravær. Til tross for dette er 

fraværet fortsatt på samme nivå som gjennomsnittet for landet. Dette er en gjennomgående 

utfordring for de fleste kommuner. Det gjelder å finne en hovedstrategi å jobbe systematisk med. Vi 

ser på 3 – 4 områder det vil bli fokusert på. 
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Investeringer 

Investeringstakten i Hitra har vært høy over mange år. Hitra kommune sin netto renteeksponerte 

gjeld er i 2017 på kr 319 mill. Dette tilsvarer ca. 80% av driftsinntektene, og belaster driftsbudsjettet 

med kr 38,5 mill. Sammenlignet med snittet for landet som er 37% (2016) har vi dobbel så stor 

belastning i våre driftsbudsjetter. Dersom Hitra kommune hadde ligget på 40% ville vi hatt ca. kr 19 

mill. mere til tjenesteyting.  

Stor satsning over flere år for blant annet å oppnå målene som ligger i samfunnsplanen har medført 

at kommunen har svært høy gjeld. Vi har over år hatt svært lave renter, men dette vil ikke vare evig. 

Derfor er det viktig at man forsøker å trappe ned den renteeksponerte gjelden. 

I den pågående budsjettprosessen ligger det utfordringer, spesielt på helse og omsorg og brannvern. 

Det har skjedd endringer på disse tjenesteområdene man ikke har kunnet forutse for ett år siden. I 

tillegg er det kommet flere pålegg fra Arbeidstilsynet som dreier seg om ansattes helse, miljø og 

sikkerhet. Når det gjelder nye investeringer må disse tiltakene prioriteres høyest. 

Kommunereformen 
 
Kommunereformen er i gang og Fellesnemnd Hitra og Snillfjord er trådt i kraft. Det er overført 
omstillingsmidler fra Staten som disponeres av Fellesnemnda og det er opprettet stillinger som skal 
jobbe med å utvikle den nye kommunen. Rådmannen er engasjert i 20% stilling som prosjektleder for 
å etablere den nye kommunen. 
 
Arbeidet er foreløpig ikke kommet så langt at man kan se følgene av inntekts- og utgiftssidene i den 
nye kommunen for de to siste årene i handlings- og økonomiplanen. Dette vil sannsynligvis bli godt 
avklart i løpet av første halvår 2018 og man vil da kunne si mere om potensialet for videre utvikling. 
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2: Økonomiske rammebetingelser og status  

Økonomiske rammebetingelser 

De økonomiske rammene for handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 bygger på rammene fra 
vedtatt årsbudsjett/økonomiplan 2017 – 2020, revidert budsjett 2017 og framlagt Statsbudsjett for 
2018. 
 
Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem den 12. oktober. Kommunene får en samlet vekst i frie 
inntekter (frie inntekter = rammeoverføring fra staten = rammetilskudd og skatt) på kr 3,6 mrd.  
Veksten tar utgangspunkt i anslag på regnskapstall for 2017. I veksten er det beregnet en 
kostnadsvekst (deflator) på 2,6 %.  
 
Etter at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått avtale om neste års 
statsbudsjett (budsjettforliket), øker rammetilskuddet med kr 350 mill. og kr 570 mill. i øremerkede 
tilskudd.  
 
For Hitra kommune utgjør økningen i frie inntekter fra anslag regnskap 2017 til 2018 kr 6,5 mill. 
(2,5%).   
Fra regjeringens side ligger det føringer i rammeoverføringene til kommunene. Dette gjelder blant 
annet satsning innenfor: 

 Rus og psykiatri 

 Tidlig innsats i skole og barnehage 

 Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene 

 Vigsler 

 Digitalisering av kommunale tjenester 

 Redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester  

 Norm for lærertetthet (øremerket tilskudd, kr 200 mill. er avsatt på landsbasis. Med det 
kommunen har kjennskap til følger det ingen midler til Hitra kommune i 2018) 

 
Veksten på kr 6,5 mill. er fordelt slik: 

 
(1 000 kr) 

Anslag Regnskap 
2017 

Statsbudsjettet 
2018 

Vekst i kr. Vekst i % 

Ordinært rammetilskudd 131.543 134.523  2.980 2,3% 

Skatt og inntektsutjevning 128.895         132.428       3.533 2,7% 

Sum rammetilskudd og skatt 260.438 266.951 6.513 2,5% 

 
Mange elementer og kriterier inngår i inntektssystemet og danner grunnlaget for hva kommunen får 
i rammetilskudd. 
 
Veksttilskudd er et element i inntektssystemet. Dette går til kommuner som har hatt en 
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst over vekstgrensen de siste tre årene. Vekstgrensen er på 1,4% 
Dette tilskuddet gis som et fast beløp per nye innbygger ut over vekstgrensen. Det faste beløpet er 
på kr 57.191 i 2018. I tillegg må kommunen ha skatteinntekter under 140% av landsgjennomsnittet 
for de siste tre år. 
Hitra kommune hadde en befolkningsvekst på ca. 1% fra 2014 til 2017 og ligger dermed under 
grensa for utbetaling. 
4 kommuner i Sør-Trøndelag mottar dette tilskuddet i 2018, Trondheim, Malvik, Frøya og Skaun. 
Frøya hadde en vekstprosent på 2,78% og vil motta kr 3.899.000 i tilskudd. 
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Et annet element er Inntektsgarantiordningen (INGAR). 
Kommuner som har en vekst i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 som er lavere enn 400 kroner per 
innbygger blir kompensert gjennom INGAR. Hitra kommune har en beregnet vekst på 741 kroner per 
innbygger fra 2017 til 2018. INGAR er en omfordelingsordning og alle kommuner er med å 
finansierer ordningen med et felles trekk, beregnet til kr 71 per innbygger.  
Kommunen får kompensert kr 0 i denne ordningen i 2018 mot kr 266.000 i 2017. I og med at Hitra 
må være med å finansiere denne ordningen så får kommunen et trekk med kr 332.000. Virkningen 
fra 2017 blir da en nedgang på kr 600.000. 
 
Et tredje element er Distriktstilskudd Sør-Norge. Dette tilskuddet gis til kommuner i Sør-Norge med 
særskilte distriktsutfordringer. Indeksen består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, 
demografi, arbeidsmarked og levekår. For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen 
ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120% av 
landsgjennomsnittet, ha under 3.200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere. Tilskuddet 
gis med en sats per kommune og en sats per innbygger.  
Hitra kommune har en indeks på 44, det betyr et tilskudd på kr 2.507.000 i 2018. Hitra kommune 
hadde en lavere indeks tidligere og i 2014 fikk kommunen utbetalt kr 7,6 mill. i denne ordningen.  
Det er et inntektsbortfall på kr 5,1 mill. på fire år. Endringen fra 2017 til 2018 er minimal, en økning 
på kr 16.000.  
 
Øvrige særskilte ordninger i Statsbudsjettet som er dekt innenfor overføringene: 

 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: kr 690.000  

 Frivilligsentraler: kr 404.000 
 

Kommunereformen 

Kommunen har fått utbetalt engangstilskudd i 2017 på kr 13,3 mill. vedrørende sammenslåingen 
med deler av Snillfjord kommune. Det er utarbeidet prosjektbudsjett for 2018 og 2019 som er 
behandlet i felles nemnd. Prosjektbudsjettet er innarbeidet i handlings-  og økonomiplan for 2018-
2021 og er lagt til rammeområde 0 Politisk virksomhet.  
 
I tillegg er det i år gitt ekstra skjønnsmidler på kr 7,2 mill. relatert til engangskostnader ved 
kommunereformen. Midlene til sammen kr 19,9 mill., da fratrukket anslåtte kostnader påløpt i 2017, 
er satt på et eget fond i kommunens balanseregnskap. 
I tallmaterialer som blir brukt i dette dokumentet er prosjektbudsjettet til kommunereformen holdt 
utenfor i de økonomiske beregningene. Dette er budsjetterte utgifter i form av lønn og andre 
driftskostnader og inntekt i form av bruk av fond.  
Handlings- og økonomiplanen er for perioden 2018 – 2021, der første året er årsbudsjett for 2018. 
Det er ikke på dette tidspunkt gjort beregninger for økonomiplanens to siste år som tar hensyn til at 
Hitra og deler av Snillfjord blir sammenslått fra 1.1.2020.  
Felles nemnd skal i 2019 legge frem budsjett og økonomiplan for den nye kommunen.  
 
Hitra og Snillfjord kommune har også fått tilskudd til infrastrukturtiltak i forbindelse med 
kommunereformen på kr 2 mill. i 2017. Midlene skal gå til bredbåndsutbygging og digitaliseringstiltak 
i h.h.t. prioritet i søknaden. Tiltakene må være ferdigstilt innen 01.01.2020 og det skal rapporteres til 
departementet om bruken av midlene senest innen 31.12.2020 med en bekreftelse fra 
kommunerevisjonen om at midlene er brukt i henhold til formålet. Dette er bundne midler og må 
avsettes til bundne driftsfond. Utgiftene vil påløpe fra 2018.   



 

 

9 

Hitra kommune  Handlings- og økonomiplan 2018 -2021 

 

Økonomisk statusbeskrivelse  

Driftsinntekter 

 
Fig. 1 - Driftsinntekter 2018 

 
 
 
Tabell 1 – Utvikling i brutto driftsinntekter 
(tall i 1000 kr)                            Budsjett 2018                 Revidert Budsjett 2017 Regnskap 2016

Skatt inntekt og formue 25,9 % 112523 25,8 % 106229 25,0 % 106218

Rammetilskudd 35,5 % 154428 37,4 % 153651 35,0 % 148891

Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc. 11,8 % 51177 11,1 % 45516 10,4 % 44335

Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner og andre 23,2 % 100685 22,4 % 92152 26,6 % 113246

Eiendomsskatt/Andre skatter 3,7 % 16000 3,3 % 13400 3,0 % 12911

Brutto driftsinntekter 100,0 % 434813 100,0 % 410948 100,0 % 425601  
 

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er kommunens viktigste inntektskilder og utgjorde for 
Hitra i 2016 60% av all brutto inntekt.  Av dette utgjorde skatt på inntekt og formue 25%.  I forslaget 
til budsjett for 2018 er denne inntekten steget til 26% av brutto inntekt. Betaling for kommunale 
tjenester utgjorde 10,4 % i 2016. Samlet utgjør skatt og rammetilskudd 61,4 % av all brutto inntekt i 
2018 mens betaling for kommunale tjenester er på 11,8 %.  
 
Innbyggertall og befolkningssammensetningen har direkte innvirkning på størrelsen av 
rammetilskuddet. Rammetilskuddet fra staten fastsettes ut fra innbyggertallet 1. juli året før 
budsjettåret. Hitra kommune hadde pr. 01.07.2016 et folketall på 4627 og 01.07.2017 var det på 
4650, en økning på 23 personer eller 0,5 %. 
 
Innenfor vann- og avløpssektoren øker gebyrene med henholdsvis 6,4 % og 5,2% i 2018.  Det er en 
beregnet økning i kapitalkostnadene innenfor VAR med kr 703.000 fra 2017 til 2018 og 
gebyrgrunnlaget går over til fastledd og forbruksgebyr.  
Prognosen 31.12.2017 for selvkostfond vann er kr 8.155.000 og selvkostfond avløp på kr 1.365.000.  
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I inneværende år er det en vekst i nivået på skatteinntektene sammenlignet med 2016 og over nivå 
på budsjett 2017. Inntektsutjevningen trekker noe ned, men totalen er i overkant av revidert budsjett 
for 2017, p.t. med ca. kr 1.000.000.   
 
Andre forutsetninger på inntektssiden 
Hitra kommune har eiendomsskatt på verker og bruk. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 
ble det forslag på store endringer når det gjelder denne inntekten. I korte trekk er forslaget følgende: 

 Fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner, med unntak for vannkraftanlegg, vindkraft og de delene som 
omfattes av petroleumsskatteloven.  

 Alle andre typer anlegg som i dag er verk og bruk vil etter forslaget gå inn i begrepet 
«næringseiendom» og skal verdsettes etter leieverdi og ikke substansverdi. 

 Overgangsordning med trinnvis reduksjon i skatteinntektene over fem år fra og med 2019. 
 
Etter budsjettforliket den 22. november ble det enighet om å fjerne eiendomsskatten på 
produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk, den såkalte «maskinskatten». Skatt på 
kraftlinjer/energinett og vindkraft beholdes og overgangsordningen skal være 7 år.  I rådmannens 
reviderte forslag er det gjort denne beregningen i økonomiplanperioden: 

i tusen kr 2018 - verker og bruk 2019 2020 2021

Eiendomsskatt bygninger 1 241                                -                -                -                

Eiendomsskatt vindkraft, nettanlegg og oppdrett 5 593                                9 793            9 793            9 793            

"Maskinskatt" med overg.ordning 7 år 6 947                                5 955            4 962            3 970            

Nytaksering i 2018 2 219                                -                -                -                

Eiendomskatt næringseiendom -                                    2 252            3 245            4 237            

Totalt rådmannens revidert budsjettforslag 16 000                              18 000          18 000          18 000           
 
Økningen fra 2019 for vindkraft og nettanlegg begrunnes med blant annet at vindparken utvides og 
nye kraftlinjer er bygd. Inntekten fra dette i 2018 er på kr 4,8 mill. og det beregnes en økning med kr 
4,2 mill. fra 2018 til 2019.  Den såkalte maskinskatten har en gradvis nedtrapping over 7 år og vil bli 
redusert med ca. kr 993.000 hvert år.  
 
Det reviderte forslaget fra rådmannen innebærer at kommunestyret vedtar et utskrivningsalternativ 
som omfatter næringseiendom fra 2019. Det er på grunn av at administrasjonen må forberede og 
utføre taksering av næringseiendom i 2018. Det vil påløpe utgifter til takseringen i 2018 og i 
statsbudsjettforliket er det avsatt midler til taksering via skjønnsmidlene på kr 72,5 mill.  Det er 
foreløpig usikkert hvor stor andel Hitra kommune vil motta av dette.  
At kategorien verk og bruk opphører som egen kategori fra 2019 får betydning for verdsetting av 
tomt og bygningsmasse som blir igjen når produksjonsutstyr/-installasjoner er skilt ut. Hovedregel er 
at bygninger og tomter fra 2019 skal være verdsatt etter dagens regler for næringseiendom som 
innebærer leieverdi i stedet for substansverdi. Det er derfor gjort et anslag på disse inntektene i hele 
økonomiplanperioden. Eventuell takst som må foretas i 2018 vil gi eksakt beregning.  
 
Det er også gjort nytt anslag på inntekt fra havbruksfond i det reviderte forslaget til handlings- og 
økonomiplan for 2018-2021. Denne inntekten inngår i sum driftsinntekter i kommunens 
driftsregnskap og inngår også i begrepet kommunens «frie disponible inntekter» når økonomiske 
faktorer beregnes. 
 
Havbruksfondets intensjon er å fordele inntekter til kommunene fra nye konsesjoner og vekst på 
eksisterende i kommuner der det er oppdrettsvirksomhet. Slik er fordelingen i økonomiplanperioden: 

i tusen kr 2018 2019 2020 2021

Havbruksfond 20 000          -                15 000          -                 
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Uten inntekt fra havbruksfond vil driftsinntektene reduseres som i tabellen nedenfor:  
i tusen kr 2018 2019 2020 2021

Sum driftsinntekter i Handlings- og økonomiplanperioden 434 814                            432 472       469 797       466 360       

Av dette usikre inntekter:

Havbruksfond 20 000                              -                15 000          -                

Sum driftsinntekter i Handlings- og økonomiplanperioden uten havbruksfond 414 814                            432 472       454 797       466 360        
 
Det ble i første framlegg av handlingsplan valgt å ta med produksjonsavgift (arealavgift) fra 
havbrukssektoren. Dette er en avgift fra oppdrettsnæringen for bruken av kommunens sjøarealer. 
Det ble valgt å ta inn denne inntekten på grunnlag av stortingets vedtak i juni der det ble vedtatt å 
utrede en produksjonsavgift for laks og ørret med innføring fra 1.7.2018.  I rådmannens reviderte 
budsjettforslag er inntekten tatt ut av beregningene. Produksjonsavgiften har tidligere vært beregnet 
til denne størrelsesorden i økonomiplanperioden: 

I tusen kr 2018 2019 2020 2021

Produksjonsavgift 4 000             8 000             9 000             9 000              
 
 

Driftsutgifter 

 
Fig. 2 - Driftsutgifter 2018 

 
 
 
Tabell 2 – Utvikling i brutto driftsutgifter 
(tall i 1000 kr)                              Budsjett 2018                 Revidert Budsjett 2017 Regnskap 2016

Lønn og sosiale utgifter 68,8 % 290781 68,5 % 287208 64,9 % 267864

Kjøp av varer og tjenester 14,5 % 61486 13,1 % 54856 14,6 % 60448

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.egenprod. 4,8 % 20281 5,4 % 22634 6,2 % 25648

Overføringer 6,3 % 26669 6,3 % 26311 8,1 % 33452

Avskrivning 7,0 % 29383 7,0 % 29324 6,3 % 25944

Fordelte utgifter -1,4 % -5974 -0,3 % -1201 -0,1 % -615

Brutto driftsutgifter 100,0 % 422626 100,0 % 419132 100,0 % 412741  
Fra revidert budsjett 2017 til budsjett 2018 er driftsutgiftene økt med kr 3,5 mill., eller 0,8%. 
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Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter som utgjør 68,8 % i 2018 mot 68,5 % i 
revidert budsjett 2017, en økning på 0,3 % av brutto driftsutgifter. 
 
Tabell 3 - Brutto og netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene 

Tjenesteområdenes fordeling i 2018 Driftsutgifter Driftsutg. i % av Driftsinntekter Driftsresultat i % av 

(hele tusen) totale Driftsinntekter Driftsresultat totale Driftsinntekter

Rammeområde 0 - Politikk 5978 1,38% 173 5805 1,34%

Rammeområde 1 - Administrasjon 31342 7,23% 6461 24881 5,74%

Rammeområde 2 - Oppvekst 115687 26,67% 18015 97672 22,52%

Rammeområde 3 - Helse og omsorg 179678 41,43% 70635 109043 25,14%

Rammeområde 4 - Plan, landbruk og miljø 17545 4,05% 8511 9034 2,08%

Rammeområde 5 - Kultur 18152 4,19% 2703 15449 3,56%

Rammeområde 6 - Drift 24544 5,66% 13081 11463 2,64%

Rammeområde 10  - VAR 25515 5,88% 25515 0 0,00%  
 
Fig. 3 - Brutto driftsutgifter 

Det er de store tjenesteområdene oppvekst og helse/omsorg som har den største andelen av brutto 
driftsutgifter, til sammen 69,1 %. Det er også her de største årsverksandelene er med 81,7% av totalt 
antall årsverk i kommunen.  
 

 
 

Forslag til økonomiske handlingsregler og målsetninger 

Sentrale økonomiske indikatorer viser en negativ utvikling i Hitra kommune. Til tross for det er det 
allikevel oversikt over økonomien. Med oversikt menes det at en er klar over hvilke følger 
disposisjoner og vedtak har hatt og at det ikke er noen overraskelse at det er en negativ utvikling.  
Kommunebarometeret for 2017 viser at Hitra kommune ble nr. 413 av landets kommuner når det 
gjelder økonomi, altså den svakeste plasseringen av alle indikatorene som er med i denne målingen. 
Resultatet var bedre enn året før, men for neste planperiode må marginene forbedres for å 
opprettholde handlingsrommet som kommunen fortsatt har.  
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I den forbindelse vil finansielle måltall og handlingsregler være viktige og nødvendige verktøy i den 
langsiktige styringen av kommunens økonomi. Langsiktig økonomiforvaltning er viktig i forhold til en 
målsetning om best mulig tjenestetilbud over tid. 
 
I følge kommunebarometeret har kommunen et solid disposisjonsfond, som normalt vil være stort 
nok til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer.  
Netto renteeksponert gjeld (gjeld som belaster kommunekassen), er mer enn dobbelt så høy (78%) 
som landsgjennomsnittet (37%) målt mot brutto driftsinntekter.  
Investeringsnivået har vært meget høyt i Hitra kommune de fem siste årene. Få andre kommuner har 
investert så mye. 
Allikevel er det produsert gode og kostnadseffektive tjenester, og innenfor helse og omsorg ble Hitra 
kommune best i landet i kommunebarometeret for 2017. 
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For den kommende handlings- og økonomiplanperioden vil rådmannen foreslå en revidering av 
eksisterende handlingsregel og foreslå nye økonomiske målsetninger.  
Dette skal sørge for at kommunen oppnår en økonomisk balanse som på lang sikt ivaretar 
kommunens verdier.  
 
Forslaget er som følger: 

 Handlingsregel om andel kapitalutgifter 
o 14% av de frie disponible inntektene skal betjene kapitalutgifter 

 Målsetting om netto renteeksponert («kommunekassefinansiert») gjeld 
o 75% av driftsinntektene 

 Målsetting for netto driftsresultat 
o 2% av driftsinntektene 

 Målsetting om størrelse på disposisjonsfond 
o 6% av driftsinntektene 

 
Som grunnlag for handlingsreglene har vi denne utviklingen i økonomiske faktorer basert på 
rådmannens reviderte forslag til drifts- og investeringsbudsjett i handlingsperioden: 

Utvikling i nominelle kroner og økonomiske Lands- Anbefalt

indikatorer. handlings-

I hele tusen snitt B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 regler

A Frie inntekter uten havbruksfond 279 041     286 094       301 480     320 474             329 876   

B Frie inntekter forutsetninger i rådmannens reviderte budsjettforslag 306 094       301 480     335 474             329 876   

Differanse (20 000)        -              (15 000)              -           

C Renter og avdrag i rådmannens reviderte budsjettforslag 47 930       47 918         47 458       47 628               49 058     

D Renter og avdrag i % av frie inntekter, rådmannens reviderte budsjettforslag C/B ca 7 % 17,2% 15,7% 15,7% 14,2% 14,9% 14,0%

E Renter og avdrag i % av frie inntekter - uten havbruksfond C/A 16,7% 15,7% 14,9% 14,9% 14,0%

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter (Kostra) 4,0%

F Netto driftsresultat i kr. Rådmannens reviderte budsjettforslag -19 723       1 390             -13 216       9 538                   -10 295     

G Netto driftsresultat i kr uten havbruksfond -18 610         -13 216       -5 462                 -10 295     

Differanse 20 000           -               15 000                 -             

H Sum driftsinntekter i kr. , rådmannens reviderte budsjettforslag 410 948     434 814       432 472     469 797             466 360   

I Sum driftsinntekter i kr. uten havbruksfond 414 814       432 472     454 797             466 360   

J Netto Driftsresultat i % av driftsinntekter, rådmannens reviderte budsjettforslag F/H 4,1% -4,8% 0,3% -3,1% 2,0% -2,2% 2,0%

K Netto Driftsresultat i % av driftsinntekter uten havbruksfond G/I -4,5% -3,1% -1,2% -2,2% 2,0%

L Disposisjonsfond i kr. , Rådmannens reviderte budsjettforslag 26 149       34 991         26 754       39 224               30 391     

M Disposisjonsfond i kr, uten havbruksfond 26 149       14 991         6 754          4 224                  (4 609)      

N Disposisjonsfond i % av driftsinntekter Rådmannens reviderte budsjettforslag 8,3% 6,4% 8,0% 6,2% 8,3% 6,5% 6,0%

O Disposisjonsfond i % av driftsinntekter uten havbruksfond 3,6% 1,6% 0,9% -1,0% 6,0%

P Langsiktig gjeld, Rådmannens reviderte budsjettforslag 840 655     828 419       847 904     848 626             843 362   

Q av dette: "netto renteeksponert gjeld" 319 000     334 250       355 266     357 524             353 617   

R "Netto renteeksponert gjeld" i % av driftsinntekter, rådmannens rev. budsjettforslag 37,0% 77,6% 76,9% 82,1% 76,1% 75,8% 75,0%

S "Netto renteeksponert gjeld" i % av driftsinntekter, uten havbruksfond 80,6% 82,1% 78,6% 75,8% 75,0%

                  Handlings- og økonomiplan 2018 - 2021

 
 
Handlingsregel for kapitalutgifter 
Hitra kommune har i sitt finansreglement handlingsregel for nivå på rente- og avdragsutgifter og 
størrelse på rente- og avdragsfondet. Det ble sist revidert i april i 2016 (K-sak 37/16).  
«Kommunens målsetting er at rente- og avdragsreguleringsfondet skal utgjøre 2% av netto 
rentebærende gjeld.  Dette for å ha en buffer som tåler 2 år på rad med 1% høyere rente enn 
budsjettert, eller for å kompensere for økning i renter og avdrag som følge av store 
utbyggingsprosjekter, slik at renter og avdrag ikke belaster driftsbudsjettet med mer enn 14% av de 
samlede frie inntekter. Inntekter av utbyggingsprosjektene forutsettes å redusere renter og 
avdragsutgifter. Rentebærende gjeld gjelder lån som har direkte innvirkning på driftsbudsjettet, det 
vil si summen av alle lån minus lån til selvkostområdet og lån til videre utlån».  
«Den samlede verdi av rente- og avdragsfondet skal i økonomiplanperioden (2016-2019) være på 
minimum kr 5 mill.» 
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Denne handlingsregelen innebærer at minimum 86% av kommunens frie disponible inntekter skal gå 
til å drifte kommunens tjenester. 
Handlingsregelen har ikke fungert som en begrensning på låneopptak. Dette skyldes et historisk lavt 
rentenivå de siste årene. Lave renter har gitt kommunen anledning til å øke lånevolumet betydelig 
innenfor handlingsregelen.  
I rådmannens reviderte budsjettforslag er målsettingen å stabilisere gjelden, slik at årlige avdrag til 
ordinær drift samsvarer med låneopptak.  Tabellen nedenfor viser at ved utgangen av 2021 er gjeld 
til ordinær drift nominelt lavere enn ved starten av 2018. 

Nivå på gjeldutvikling og låneopptak Gjeld ordinær drift Gjeld til VAR Startlån Sum Gjeld

Handlings- og økonomiplan 2018-2021

IB 01.01.2018 542 625 269                    252 688 000               45 341 886                 840 655 155             

Ber.ekstraord.avdr. 15 200 000                      -                               3 653 000                   

Avdrag 20 325 828                      8 392 172                   2 197 000                   

Låneopptak, Handlings-og økonomiplan 18-21 15 276 800                      15 255 000                 7 000 000                   

IB 01.01.2019 522 376 241                    259 550 828               46 491 886                 828 418 955             

Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter 1 536 000                         -                               3 653 000                   

Avdrag 18 649 479                      9 508 521                   2 477 000                   

Låneopptak, Handlings-og økonomiplan 18-21 32 988 800                      16 320 000                 6 000 000                   

IB 01.01.2020 535 179 562                    266 362 307               46 361 886                 847 903 755             

Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter 1 536 000                         -                               3 653 000                   

Avdrag 20 501 458                      9 726 542                   2 717 000                   

Låneopptak, Handlings-og økonomiplan 18-21 26 856 000                      6 000 000                   6 000 000                   

IB 01.01.2021 539 998 104                    262 635 765               45 991 886                 848 625 755             

Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter 1 536 000                         -                               3 653 000                   

Avdrag 21 693 888                      9 664 112                   2 957 000                   

Låneopptak, Handlings-og økonomiplan 18-21 22 240 800                      6 000 000                   6 000 000                   

UB 31.12.2021 539 009 016                    258 971 653               45 381 886                 843 362 555             

Sum avdrag Ordinær drift VAR Sum VAR i % av total

2018 20 325 828                      8 392 172                   28 718 000                 29,2%

2019 18 649 479                      9 508 521                   28 158 000                 33,8%

2020 20 501 458                      9 726 542                   30 228 000                 32,2%

2021 21 693 888                      9 664 112                   31 358 000                 30,8%

Sum renter

2018 15 363 029                      3 836 971                   19 200 000                 20,0%

2019 15 066 044                      4 233 956                   19 300 000                 21,9%

2020 13 137 492                      4 262 508                   17 400 000                 24,5%

2021 13 568 398                      4 131 602                   17 700 000                 23,3%

Sum renter og avdrag

2018 35 688 857                      12 229 143                 47 918 000                 25,5%

2019 33 715 523                      13 742 477                 47 458 000                 29,0%

2020 33 638 950                      13 989 050                 47 628 000                 29,4%

2021 35 262 286                      13 795 714                 49 058 000                 28,1%  
Rådmannen vil anbefale at kommunen, uavhengig av rentenivå, opprettholder den faste prosenten i 
kapitalutgifter på 14%.  
I 2016 var kapitalutgiftene 16,6% av kommunens frie disponible inntekter og i nåværende reviderte 
økonomiplan ligger kapitalutgiftene over 14%.  Dette betyr at kommunen i sin kommende handlings- 
og økonomiplanperiode må ha som mål å redusere og stabilisere nivået på kapitalutgiftene.  
 
Hensikten med en slik handlingsregel og som praktiseres i kommuner er at i perioder med lav rente 
betales det mer i avdrag på lånene. På den måten vil gjeldsveksten bli lavere i perioder med lav rente 
enn i perioder med mer normale rentenivåer. Avdragene kan imidlertid aldri utgjøre mindre enn 
lovpålagte minimumsavdrag. 
For Hitra kommune er det ikke mulig på kort sikt å få til dette på grunn av at det allerede er et høyt 
nivå på gjeld. Antatt landssnitt er ca. 7%. 
Målet i kommende planperiode vil derfor være å stabilisere og samtidig komme ned på 14% innen 
utgangen av 2021.  
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Målsetting for gjeldsgrad 
Sammen med handlingsregelen for kapitalutgifter, foreslår rådmannen at det innføres en målsetning 
om at lån som belaster «kommunekassen» (netto renteeksponert gjeld) ikke skal utgjøre mer enn 
75% av driftsinntektene innen 2021. Indikatoren sier noe om hvor mye av kommunens netto 
lånegjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket ifra og 
hensyntatt VAR-sektoren. 
Formålet ved å legge en begrensning på gjeldsnivået er, i likhet med handlingsregelen for 
kapitalutgifter å oppnå stabilitet i tjenesteproduksjonen. 
Slik det har vært de siste årene så har netto renteeksponert gjeld som andel av driftsinntektene økt. I 
2016 var netto renteeksponert gjeld som andel av driftsinntektene 77,8%. Det vil si at en 
renteoppgang på 1% vil spise opp 0,78% av driftsinntektene, altså ca. kr 3,3 mill.  
Landsgjennomsnittet i 2016 var 37%. Få kommuner i Norge må sette av så mye av inntektene til å 
betjene finansutgiftene.  
 
Målsetting om netto driftsresultat 
Netto driftsresultat som viser hva kommunen har til disposisjon for avsetninger til framtidig bruk og 
til egenfinansiering av investeringer, er av mange regnet som den viktigste indikatoren på 
kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid hvordan den 
reelle, langsiktige driftsmarginen er, fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer bildet. I 
kommunebarometeret korrigeres netto driftsresultat for to faktorer, netto premieavvik og netto 
avsetninger bundne fond.  Det er fordi et kunstig høyt premieavvik i balansen tilsier at kommunen 
har store utfordringer i fremtidige belastninger i driftsbudsjettet og bundne fond er ofte relatert til 
VAR-området. I kommunebarometeret var korrigert netto driftsresultat i 2017 på 1,9%, mens 
landsgjennomsnittet var 3,7%.  
Rådmannens vurdering er allikevel å bruke netto driftsresultat uten korrigering og at Hitra kommune 
bør ha som målsetning at dette bør være på 2 % av driftsinntektene. Et driftsresultat på dette nivået 
vil gi tilstrekkelig egenkapital til finansiering av investeringer og til å sikre formuesbevaring.  
I rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 – 2021 er det et mål å oppnå et netto driftsresultat på 
2%. Ved bortfall av usikre inntekter vil netto driftsresultat i hele perioden være negativt.  
 
Målsetting om disposisjonsfond 
Størrelsen på disposisjonsfondet er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin 
løpende drift, og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. 
Hitra kommune vil ved utgangen av 2017 ha et disposisjonsfond på ca. kr 26,1 mill. eller 6,4% av 
kommunens driftsinntekter. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet, som i 2016 var 8,3%.  
Riksrevisjonen utga i 2015 en rapport om kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning. Målet med 
undersøkelsen har vært å vurdere om kommunenes gjeldsbelastning er økonomisk bærekraftig. 
Rapporten sier også noe om disposisjonsfondet og det er anbefalt at dette bør ligge mellom 5 og 10% 
av kommunens inntekter. Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i 
større grad være i stand til å tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsnivå og lite 
reserver i fond.  
Rådmannen vil foreslå at disposisjonsfondet holder seg på det nivå det er nå og at det over tid bør 
utgjøre 6% av driftsinntektene. Med et stabilt fond vil kommunen stå godt rustet til å håndtere 
kortvarige svingninger i økonomien. Bortfall av inntekter fra havbruksfondet vil føre til at 
disposisjonsfondet er oppbrukt i 2021.  
Kommunen vil da fra 2021 påføres regnskapsmessig merforbruk som må dekkes inn påfølgende år.  
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Renter, lånegjeld og fondsutvikling 

Fig. 4 - Finansposter 

 
 
De høye investeringene har ført til økt rente- og avdragsbelastning, spesielt fra 2015 hvor økningen 
fra 2014 er på totalt kr 5,2 mill. I planperioden baseres beregnet rente- og avdragsbelastning på 
investeringene i kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2017 – 2020 og nye investeringer 
i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2018-2021.  
Det er i beregningene i figur 4 gjort anslag på salg av tomter med kr 19,2 mill. der 20 % av 
salgsinntekten skal avsettes til fond og 80 % nedbetales på lån.  
 
 
Fig. 5 – Renteutvikling og lånegjeld 

  

 
Faktisk/estimert rentenivå bygger på kjente parametere i nåværende låneportefølje. Estimert nivå 
fra 2017 er vurdert å bli lavere når enkelte fastrentelån utløper i perioden. Nye låneopptak er 
beregnet med rentenivå 1,8 %. 
Hitra kommune har en høy lånegjeld pr. innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
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For å motvirke virkningen av økte rente og avdragsutgifter har kommunen et fond som benyttes til å 
demme opp for økningen. Dette har siden 2014 blitt redusert på grunn av de høye investeringene. 
 
Fig. 6 – Utvikling rente- og avdragsfond 

 
 
Bruken av fondet er hjemlet i kommunens finansreglement.   

 Renter og avdrag skal ikke belaste driftsbudsjettet med mer enn 14 % av de samlede frie 
inntekter.  

 Samtidig må det også avsettes til fondet, fordi det er en regel om at fondet skal utgjøre 2 % 
av netto rentebærende gjeld.  

2 % av netto rentebærende gjeld pr. 31.08.2017 er kr 6.380.000.  Saldo pr. 31.12.16 er kr 8.926.000. I 
2017 vil det bli brukt kr 4,8 mill. av det og saldo vil ved årsskiftet være under 2% av netto 
rentebærende gjeld.  
I 2018 er det beregnet renter og avdrag på kr 47,9 mill. Det utgjør 15,7% av samlede frie inntekter. 
Anbefalt nivå som er 14 % av samlede frie inntekter utgjør kr 42,9 mill. 
 
Fig. 7 - Fondsutvikling 
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Sum alle fond vil være kr 72 mill. ved utgangen av 2018. Dette er en reduksjon på 6,5 % fra 2017.  
Nivået på disposisjonsfondet er avhengig av inntekt fra havbruksfondet. Ved bortfall av denne 
inntekten vil disposisjonsfondet i ytterste konsekvens være redusert til 0 i løpet av 2021 og 
regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet vil bli resultatet.  
 

Brutto og netto driftsresultat 

Fig. 8 - Brutto driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter – brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har 
disponibelt til å dekke eksterne finanskostnader (renter og avdrag).  
Siden 2012 har driftsinntektene ligget over driftsutgiftene. I 2017 er brutto driftsresultat positivt med 
kr 11,7 mill., 2018 positivt med kr 12,2 mill. og i 2019 negativ med kr 3,1 mill.  
Et negativt brutto driftsresultat tilsier at finansinntektene må være større enn finanskostnadene for 
at det endelige resultatet skal bli positivt.  
Fra 2020 er det sannsynlig at brutto driftsresultat igjen er positivt forutsatt at inntektsnivået 
opprettholdes. 

Fig. 9 - Netto driftsresultat 
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Som en følge av nivået på rente- og avdragsutgifter har netto driftsresultat vært negativt siden 2014 
og i perioden fra da og til 2016 er disposisjonsfondet redusert for å oppnå balanse. 
Det er anbefalt fra teknisk beregningsutvalg at netto driftsresultat bør ligge på 1,75% - 2%. I forslag til 
handlingsregel er målet at innenfor økonomiplanperioden skal netto driftsresultat være på 2%.  
Faller inntekter fra havbruksfondet bort ser vi en utvikling der netto driftsresultat er negativ i hele 
økonomiplanperioden.  
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3: Samfunnsutvikling 

Befolkningsutvikling 
Fig. 10 – Befolkningsutvikling 

 
 

Det har vært en jevn befolkningsvekst i Hitra kommune siden først på 2000-tallet. Ved utgangen av 2. 
kvartal i år var antall innbyggere på 4.650, som er en nedgang med 9 personer siden årsskiftet. 
Nedgangen er sammensatt av fødselsoverskudd med 1 person, netto innflytting innenlandsk med en 
nedgang på 13 personer og netto innflytting utenlands med en økning med 3 personer. 
Ved utgangen av 3. kvartal var folketallet redusert til 4.636, en nedgang med 14 personer i dette 
kvartalet. Hittil i år viser statistikken at det er utflytting innenlands som er hovedårsaken.  
 
Fig. 11 - Befolkningssammensetning 

 
 
Aldersgruppen 0 – 15 år har en nedgang siden årsskiftet med 13 personer, det er en nedgang på 
1,7%.  Nedgangen i denne aldersgruppen har også direkte innvirkning på rammeoverføringene, se 
nedenfor.  Lav andel i denne grupperingen i forhold til landsgjennomsnittet medfører reduserte 
overføringer via inntektssystemet. For hele aldersgruppen 0 til 15 år så har Hitra kommune en lav 
andel i forhold til landsgjennomsnittet og i 2018 er det beregnet et trekk i overføringene med til 
sammen kr 12,1 mill. på grunn av det.  
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Aldersgruppen 0-5 år økte mye fra 2015 til 2016, men veksten ser ut til å ha flatet ut i 2017. Veksten 
fra 2015 har gitt utslag i press på barnehageplasser og det er bygd ny barnehage med 3 avdelinger i 
Fillan for å øke kapasiteten. 
For aldersgruppen 67 år og eldre har Hitra kommune en høyere andel av landsgjennomsnittet og får 
dermed et pluss i overføringene med kr 6,7 mill. Vi ser også i befolkningsframskrivingen at det er 
innenfor disse aldersgruppene det er størst økning.  

HELE 

LANDET

Vekt Antall Antall

Utgifts-

behovs-

indeks Pst. utslag

kr per innb 1000 kr

0-1 år 0,0054 118 267 95 0,9117          -0,05%                                   -24               -111 

2-5 år 0,1414 246 598 187 0,8607          -1,97%                                 -988            -4 595 

6-15 år 0,2646 634 798 492 0,8797          -3,18%                              -1 597            -7 426 

HITRA Bruk av folketall 1.7.2017

Tillegg/ fradrag i utgiftsutj

 
67-79 år 0,0551 555 836 643 1,3130          1,72%                                  865              4 023 

80-89 år 0,0758 177 201 182 1,1658          1,26%                                  630              2 931 

over 90 år 0,0382 44 561 38 0,9679          -0,12%                                   -62               -286  
 
Fig. 12 – Befolkningsvekst 2018 - 2021 

Beregnet ut fra middels og lav nasjonal vekst. 
2018 2019 2020 2021

Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst

0-5 år 318 332 346 345

6-15 år 497 504 497 512

16-66 år 3 090 3 120 3 125 3 118

67 år eller eldre 866 874 898 913

4771 4830 4866 4888

2018 2019 2020 2021

Lav nasjonal vekst Lav nasjonal vekst Lav nasjonal vekst Lav nasjonal vekst

0-5 år 303 311 312 302

6-15 år 493 501 492 504

16-66 år 3 056 3 062 3 058 3 047

67 år eller eldre 865 869 889 903

4717 4743 4751 4756  
 
Erfaringstall viser at befolkningsveksten har stagnert. Næringslivets utvikling vil ha stor betydning for 
befolkningsutviklingen. Sett i relasjon til befolkningsendringer siste år er lav nasjonal vekst den mest 
sannsynlige prognosen. Prognosen tar ikke hensyn til kommunesammenslåingen fra 2020. 
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Fig. 13 - Innvandrere 

 
Innvandring har stått for en stor del av økningen i innbyggertallet og størst er arbeidsinnvandringen 
fra Polen og Litauen. 72 nasjonaliteter pr 1.1. 2017. De med 10 eller færre er ikke angitt her, men 
under kategorien andre land. 
I første halvår 2017 har det vært en netto innvandring med 3 personer. 

Fig. 14 - Bosettingsmønster 

 
 

Kretsene Fillan og Kvenvær har vekst fra 2016 til 2017 med henholdsvis 3,7% og 5,5%. I de andre 
kretsene er det en tilbakegang. Dette viser en sentralisering mot Fillan.  
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4: Medarbeidere 
 

Fig. 15 - Årsverksutvikling 

 

Antall årsverk har gått opp, spesielt innenfor RO 2 Oppvekst og RO3 Helse og omsorg. For RO 2 
Oppvekst er det en økning med 3,1 årsverk.  Årsaken er klassedeling ved Knarrlagsund skole og 
økning med en stilling som barne– og ungdomsarbeider ved Kvenvær oppvekstsenter. Det er også 
satt av ressurser til lederstøtte og administrativ ressurs. 
For RO3 Helse og omsorg er det en økning med 5,7 årsverk. Årsaken til økningen er tilbakeføring av 
psykisk helse fra Frøya, nye brukere Hitra sykehjem og økt omfang innenfor voksenopplæring. 
 
Fig. 16 – Sykefravær i prosent 
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Sykefraværet i % har vært varierende i årene 2008 – 2016 Til og med 2015 består statistikken av både 
faste og vikarer. Fra og med 2016 omhandler den kun faste ansatte.  
 
Kommunens målsetting for hele organisasjonen er et sykefravær på 8% eller lavere. Gjennomsnittet 
pr. august 2017 er 9,9%. Det er langtidsfraværet som er økende og er pr. 2. tertial 2017 på 5,2%. I 
2016 var det 4,8%. 
Korttidsfraværet har i hele perioden vært på 0,8 % - 1,3%, ved utgangen av august 2017 1,2%.  
Hitra kommune har jobbet med mange tiltak i forhold til å redusere sykefravær. Til tross for det er   
sykefraværet på samme nivå som gjennomsnittet for landet.  
Pr. 2. tertial 2017 er sykefraværet beregnet å koste ca. kr 6,7 mill., noe som gir et gjennomsnitt på kr 
840.000 pr. mnd.  
Det gjelder å finne en hovedstrategi å jobbe systematisk med. Vi ser på 3 – 4 områder det vil bli 

fokusert på. 

Hitra kommune har en uføreandel pr årsverk med 11,82%. Dette er høyt når kommunen 
sammenlignes med Sør-Trøndelag og KLP-total der verdiene er 9,36% og 9,35%. Dette er tall pr. 
31.12.2016. 
Tilsvarende tall pr. 30.06.16 var for Hitra kommune 11,85%, Sør-Trøndelag 9,26% og KLP-Total 9,56%. 

 
 
 
I aldersgruppene 35-39 år, 40-44 år og 55-59 år har Hitra kommune en høyere andel uføre 
sammenlignet med Sør-Trøndelag og KLP.         
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5: Konsekvensjustert Driftsbudsjett med vedtatte driftstilpasninger 
2018 – 2021 
 

Forutsetninger: 

 Det er beregnet en årslønnsvekst i hele planperioden 2018- 2021 på 2,5 %.  Øvrige 
driftsutgifter er økt med 1,5% hvert år i økonomiplanperioden 2019-2021. Kjøp av tjenester 
er økt med 2,5%.  

 Anslag frie inntekter: 
o Statsbudsjettets anslag for 2018 medtatt budsjettforliket er lagt til grunn for 

beregning av rammetilskudd og skatt. Videre i planperioden er rammetilskudd og 
skatt foreslått justert med en nominell vekst på 2,5 % årlig beregnet ut ifra 2018-
nivå.  Ved å justere på denne måten tas det ikke hensyn til endring i antatt 
befolkningsvekst og alderssammensetning og rammebetingelser/satsningsområder i 
fremtidige statsbudsjett.  

o I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing med deler av Snillfjord 
kommune er det lagt inn en inntekt i form av reformstøtte med kr 5.100.000 i 2020. 

o Det er beregnet en andel av inntekt fra havbruksfondet. Inntektene er anslått slik: kr 
20.000.000 i 2018 og kr 15.000.000 i 2020. 

o Det skrives ut eiendomsskatt for 2018 for verker og bruk med hjemmel i 
eiendomsskattelovens §§ 2 og 3. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.  
Dagens eiendomsskattelov endres. Det er gjort anslag på vekst på eiendomsskatt i 
perioden 2018 til 2021, hensyntatt nytt lovforslag og forutsatt at det blir skrevet ut 
eiendomsskatt på næringseiendom fra 2019. Ved nytaksering og innføring av 
eiendomsskatt på næringseiendom kan kommunen bruke makssats 7 promille.  
Veksten kommer som en følge av utvidelse av Hitra Vindpark og oppføring av nye 
industribygg i Hitra Industripark. Inntekter er beregnet til kr 16.000.000 i 2018, kr 
18.000.000 i 2019 – 2021. 

 For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i 
2018. Det betyr at gebyrene innenfor vann- og avløp økes med henholdsvis 6,4% og 5,2% i 
2018. Økte kapitalutgifter er en av årsakene i tillegg til økte driftskostnader pga. nye anlegg 
Fondene innenfor vann og avløp vil i perioden 2018 – 2020 bli redusert. Fakturagrunnlaget vil 
gå over til fastledd og forbruksgebyr.   

 Byggesaksgebyr er foreslått økt med 10%, begrunnet i selvkostberegninger. 

 Feiegebyr er holdt uendret, begrunnet i høy fondsavsetning tidligere. 

 Øvrige gebyrer og anslag inntekter er gjennomsnittlig økt med Statens satser eller 2,5%. 

 Nye låneopptak er beregnet med rentenivå 1,8 %. Gjennomsnittlig rentenivå er høyere på 
grunn av at enkelte fastrentelån har høyere rente og med binding noen år frem i tid.  
Pr. 31.08.17 er gjennomsnittlig rentenivå på 2,3%. 

 I budsjettet for 2018 er det netto avsatt til disposisjonsfond med kr 8,8 mill., da er 
kommunereformen holdt utenfor.  

 Det er ingen reserve i 2018-budsjettet og økonomiplanperioden 

 Netto driftsresultat 2018 er positivt med kr 1,3 mill. Kr 5,9 av netto driftsresultat gjelder 
VAR-området. Uten VAR er netto driftsresultat positivt med kr 7,2 mill.  
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Budsjettskjema 1 A og 1 B 

Opprinnelig Revidert 

Budsjettskjema 1 A Regnskap 2016 Budsj. 2017 Budsj. 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

1 Skatt på inntekt og formue -106 216 824         -104 837 000  -106 229 000 -112 523 000   -115 131 075  -120 683 067  -126 639 785  

2 Ordinært rammetilskudd -148 891 071         -155 603 000  -153 651 000 -154 428 000   -165 348 581  -178 890 657  -182 336 617  

3 Skatt på eiendom -12 910 969           -13 400 000     -13 400 000    -16 000 000     -18 000 000     -18 000 000     -18 000 000     

4. Andre direkte eller indirekte skatter 0 -                     0 0 0 0 0

5. Andre generelle statstilskudd -4 005 890              -5 761 000       -5 761 000      -25 384 000     -5 241 000       -20 141 000     -5 141 000       

6 Sum frie disponible inntekter Sum(L1:L5) -272 024 754         -279 601 000  -279 041 000 -308 335 000   -303 720 656  -337 714 724  -332 117 402  

7 Renteinntekter og utbytte -5 756 498              -5 722 000       -5 957 000      -7 749 000        -6 749 000       -6 749 000       -6 749 000       

8 Gevinst finansielle instrum. (oml.midler) -                           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

9 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 19 134 721             19 619 445      18 700 445     19 200 000       19 300 000      17 400 000      17 700 000      

10 Tap finansielle instr. (oml.midler) -                           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

11 Avdrag på lån og mottatte avdrag 26 682 905             24 958 826      28 295 000     28 588 000       28 028 000      30 098 000      31 228 000      

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L11) 40 061 128             38 856 271      41 038 445     40 039 000       40 579 000      40 749 000      42 179 000      

13 Til dekning av tidligere års regnsk.merforbruk -                           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

14 Til ubundne avsetninger 6 041 000               3 027 817         12 727 583     13 830 439       1 320 914         16 320 147      1 340 914         

15 Til bundne avsetninger -                           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

16 Bruk av tidl.års regnsk.m mindreforbruk -5 463 462              -                     -11 699 766    -                     -                     -                     -                     

17 Bruk av ubundne avsetninger -8 445 216              -1 518 132       -4 778 132      -                     -5 246 322       -                     -6 284 593       

18 Bruk av bundne avsetninger -                           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) -7 867 678              1 509 685         -3 750 315      13 830 439       -3 925 408       16 320 147      -4 943 679       

20 Overført til investeringsbudsjettet -                           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

21 Til fordeling drift L6+L12+L19-L20 -239 831 304         -239 235 044  -241 752 870 -254 465 561   -267 067 064  -280 645 577  -294 882 081  

22 Sum fordelt til drift (fra Skjema 1B) 228 131 536           239 235 044    241 752 870   254 465 561     267 067 064    280 645 577    294 882 081    

23 Regnsk. Messig mer/mindreforbruk (L22-L21) -11 699 768           -                     -                    -                     -                     -                     -                     

Opprinnelig Revidert 

Budsjettskjema 1 B Regnskap 2016 Budsj. 2017 Budsj. 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

RO 0 - Politikk 5 012 090               5 750 000         5 834 410        5 805 208         6 312 187         6 174 536         6 555 604         

RO 1 - Administrasjon 21 723 591             23 100 000      24 160 437     24 880 732       25 805 583      27 524 886      28 449 918      

RO 2 - Oppvekst 82 512 443             95 000 000      94 896 262     97 671 855       103 581 033    108 232 667    112 978 583    

RO 3 - Helse og omsorg 87 018 073             101 000 000    100 875 820   109 044 194     115 307 899    121 404 217    127 611 743    

RO 4 - Plan, landbruk og miljø 7 503 710               6 800 000         6 766 944        9 033 827         9 002 056         9 332 982         9 665 267         

RO 5 - Kultur 14 269 690             14 900 000      14 880 800     15 449 213       15 920 207      16 379 061      16 845 841      

RO 6 - Drift og eiendom 10 121 154             11 500 000      11 480 550     11 463 217       11 361 200      11 759 132      12 161 548      

RO 10 - VAR -                           -                     -2 214              -                     205 576            502 263            1 096 834         

RO 7 - Avskrivninger og kalk. Renter -8 336 109              -12 095 956     -11 580 956    -12 275 666     -13 821 658     -14 057 148     -13 876 238     

RO9 - Reserver og premieavvik pensjon 8 306 894               -6 719 000       -5 559 183      -6 607 019        -6 607 019       -6 607 019       -6 607 019       

Sum fordelt til drift 228 131 536           239 235 044    241 752 870   254 465 561     267 067 064    280 645 577    294 882 081    

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

 



 

 

28 

Hitra kommune  Handlings- og økonomiplan 2018 -2021 

 

Økonomisk oversikt DRIFT 

Opprinnelig Revidert 

Økonomisk oversikt DRIFT Regnskap 2016 B - 2017 B - 2017 B-2018 B-2018 B-2019 B-2019 B-2020 B-2021

u-k.reformen u-k.reformen

Brukerbetalinger -10 170 254 -11 613 732 11 572 166 -11 559 458            -11 559 458            -11 686 246           -11 686 246         -11 813 034          -11 939 821         

Andre salgs- og leieinntekter -34 164 843 -34 171 195 -33 944 227 -39 618 584            -39 618 584            -43 896 829           -43 896 829         -47 124 990          -49 145 228         

Overføringer med krav til motytelse -103 633 911 -77 460 206 -86 108 817 -75 242 220            -75 242 220            -73 109 263           -73 109 263         -73 085 270          -73 098 538         

Rammetilskudd -148 891 071 -155 603 000 -153 651 000 -154 428 000          -154 428 000         -165 348 581         -165 348 581       -178 890 657        -182 336 617       

Andre statlige overføringer -9 064 311 -6 889 641 -6 043 000 -25 443 000            -25 443 000            -5 300 000             -5 300 000            -20 200 000          -5 200 000            

Andre overføringer -549 000             0 0 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

Inntekts- og formuesskatt -106 216 824 -104 837 000 -106 229 000 -112 523 000          -112 523 000         -115 131 075         -115 131 075       -120 683 067        -126 639 785       

Eiendomsskatt -12 910 969 -13 400 000 -13 400 000 -16 000 000            -16 000 000            -18 000 000           -18 000 000         -18 000 000          -18 000 000         

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

SUM DRIFTSINNTEKTER -425 601 183 -403 974 774 -387 803 878 -434 814 262 -434 814 262 -432 471 994 -432 471 994 -469 797 018 -466 359 989

Lønnsutgifter 227 368 533 228 262 935 240 413 187 245 033 829           241 983 429           255 293 809          252 230 965         263 387 380         274 650 641         

Sosiale utgifter 40 496 078 46 399 363 46 795 245 49 525 931              48 798 275             51 194 280             50 448 432           51 886 570            53 265 007           

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod60 447 917 53 443 802 54 855 732 62 279 940              61 486 940             61 470 523             60 670 752           61 754 142            63 212 580           

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 25 648 459 20 919 874 22 633 985 20 280 574              20 280 574             20 733 255             20 733 255           21 218 059            21 706 017           

Overføringer 33 452 498 28 276 328 26 310 570 26 669 579              26 669 579             26 931 248             26 931 248           27 210 468            27 600 065           

Avskrivninger 25 943 867 26 026 739 29 324 030 29 383 395              29 383 395             30 532 402             30 532 402           30 736 769            30 690 343           

Fordelte utgifter -615 000 -1 200 903 -1 200 903 -5 809 551              -5 974 551              -5 809 551             -5 974 551            -5 974 551            -5 974 551            

SUM DRIFTSUTGIFTER 412 742 352 402 128 138 419 131 846 427 363 697 422 627 641 440 345 966 435 572 503 450 218 837 465 150 102

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -12 858 831 -1 846 636 31 327 968 -7 450 565 -12 186 621 7 873 972 3 100 509 -19 578 181 -1 209 887

Renteinntekter og utbytte -6 092 604 -5 937 285 -6 172 285 -7 661 892              -7 661 892              -6 733 461             -6 733 461            -6 774 799            -6 786 393            

Gevinst på finansielle instrumenter (oml.midler) 0 0 0 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

Mottatte avdrag på utlån -346 653 -630 000 -630 000 -415 000                  -415 000                 -415 000                 -415 000               -415 000                -415 000               

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -6 439 257 -6 567 285 -6 802 285 -8 076 892              -8 076 892              -7 148 461             -7 148 461            -7 189 799            -7 201 393            

Renteutgifter og låneomkostninger 19 165 309 19 619 445 18 700 445 19 208 664              19 208 664             19 308 664             19 308 664           17 408 664            17 708 664           

Tap på finansielle instrumenter (oml.midler) 0 0 0 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

Avdrag på lån 26 768 043 25 376 000 28 715 000 28 718 000              28 718 000             28 158 000             28 158 000           30 228 000            31 358 000           

Utlån 342 632 250 000 250 000 330 000                   330 000                   330 000                  330 000                 330 000                 330 000                 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 46 275 984 45 245 445 47 665 445 48 256 664 48 256 664 47 796 664 47 796 664 47 966 664 49 396 664

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 39 836 727 38 678 160 40 863 160 40 179 772 40 179 772 40 648 203 40 648 203 40 776 865 42 195 271

Motpost avskrivninger -25 943 867 -26 026 739 -29 324 030 -29 383 395            -29 383 395            -30 532 402           -30 532 402         -30 736 771          -30 690 343         

NETTO DRIFTSRESULTAT 1 034 029 10 804 785 42 867 098 3 345 812 -1 390 244 17 989 773 13 216 310 -9 538 087 10 295 041

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -5 463 462 0 -11 699 766 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

Bruk av disposisjonsfond -13 813 768 -4 194 235 9 726 302 -9 724 896              -4 488 840              -14 331 733           -9 558 270            -3 850 485            -10 173 857         

Bruk av bundne driftsfond -3 875 615 -9 684 859 -11 070 773 -7 497 847              -7 497 847              -5 025 446             -5 025 446            -2 978 067            -1 508 590            

SUM BRUK AV AVSETNINGER -23 152 845 -13 879 094 -13 044 237 -17 222 743 -11 986 687 -19 357 179 -14 583 716 -6 828 552 -11 682 447

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 -                            -                            -                           -                         -                          -                         

Avsatt til disposisjonsfond 6 321 000 3 027 817 12 727 583 13 830 439              13 330 439             1 320 914               1 320 914             16 320 147            1 340 914             

Avsatt til bundne driftsfond 4 098 049 46 492              46 492 46 492                      46 492                     46 492                     46 492                   46 492                    46 492                   

SUM AVSETNINGER 10 419 049 3 074 309 12 774 075 13 876 931 13 376 931 1 367 406 1 367 406 16 366 639 1 387 406

REGNSKAPSMESSIG MER-/ MINDREFORBRUK -11 699 767 0 0 0 0 0 0 0 0
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6: Investeringer – Konsekvensjustert Investeringsbudsjett og nye investeringstiltak  
2018 – 2021 
Budsjett 2018 består både av prosjekter overført fra 2017 og nye prosjekter. Nye prosjekter er markert med gult. Videre i økonomiplanperioden er det satt 
et nivå for investeringer, slik at kommunen planmessig vurderer låneopptak i samsvar med de årlige avdragene på lån. Dette blir en ramme for 
investeringsnivå i handlings- og økonomiplanperioden og som samsvarer med foreslåtte handlingsreglene. Ved neste års utarbeidelse av budsjett blir 
rammen som settes i denne handlingsplanen veiledende for hva som kan investeres i 2019 osv.   
Som før så går flere prosjekter over flere år. Prosjekt Fillan Brannstasjon (6629) foreslås oppstart i 2018 med kr 3.125.000 inklusiv mva. og sluttføres i 2019. 
Prosjektet Ombygging personalfløy ved Fillan skole (6619) foreslås oppstart i 2019 og sluttføres i 2020. Samlet investeringssum for prosjektet er kr 
25.000.000 inkl. mva. Bofellesskap for demente (6315) er planlagt med oppstart i 2020 og sluttføres i 2021. 

 
Budsjettskjema 2A og 2B  

BUDSJETTSKJEMA 2 A Prosjekt- Regnskap 2016 Opprinnelig Revidert OVERFØRES Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

nummer Budsj. 2017 Budsj. 2017 FRA 

2017 TIL 2018

1 Investeringer i anleggsmidler eks VAR 75 777 946         120 950 624     155 167 624     -47 935 000      74 878 250       40 627 500      43 649 000      37 880 000      

    Investeringer i anleggsmidler VAR 49 336 676         27 130 000       40 350 000       -23 345 000      38 600 000       16 320 000      6 000 000         6 000 000         

2 Utlån og forskutteringer 4 031 083           6 000 000          6 300 000          7 600 000          6 000 000         6 000 000         6 000 000         

3 Kjøp av aksjer og andeler 1 174 726           1 350 000          1 350 000          1 500 000          1 600 000         1 700 000         1 800 000         

4 Avdrag på lån 22 919 617         1 290 000          1 290 000          3 594 000          2 826 000         2 826 000         2 826 000         

5 Dekning av tidligere års udekket -                       -                      -                      -                      -                     -                     -                     

6 Avsetninger 17 317 896         2 210 000          2 210 000          2 786 000          2 594 000         2 594 000         2 594 000         

7 Årets finansieringsbehov SUM (L1:L6) 170 557 944       158 930 624     206 667 624     -71 280 000      128 958 250     69 967 500      62 769 000      57 100 000      

8 Finansiert slik:

9 Bruk av lånemidler - nytt låneopptak -109 533 994     -51 161 104      -90 931 104      -37 571 800      -55 308 800     -38 856 000     -34 240 800     

   Bruk av lånemidler - ubrukte lånemidler -                       -62 740 595      -62 740 595      52 355 000       -55 585 000      -                     -                     -                     

10 Inntekter fra salg av anleggsmidler -12 912 752       -                      -                      -3 000 000        -2 000 000       -2 000 000       -2 000 000       

11 Tilskudd til investeringer -799 000             -10 500 000      -9 880 000        9 000 000          -10 125 000      -                     -7 600 000       -7 600 000       

12 Kompensasjon for merverdiavgift -9 497 713          -17 151 925      -21 684 125      7 883 000          -11 117 450      -6 758 700       -8 313 000       -7 159 200       

13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -31 342 099       -3 500 000        -3 500 000        -3 500 000        -3 500 000       -3 500 000       -3 500 000       

14 Andre inntekter -109 591             -                      -                      

15 Sum ekstern finansiering SUM (L9:L14) -164 195 149     -145 053 624   -188 735 824   69 238 000       -120 899 250   -67 567 500     -60 269 000     -54 500 000     

16 Overført fra driftsregnskapet -                       -                      -                      -                      -                     -                     -                     

17 Bruk av tidligere års udisponert -                       -                      -                      -                      -                     -                     

18 Bruk av avsetninger -6 362 795          -13 877 000      -17 931 800      2 042 000          -8 059 000        -2 400 000       -2 500 000       -2 600 000       

19 Sum finansiering SUM (L15:L18) -170 557 944     -158 930 624   -206 667 624   71 280 000       -128 958 250   -69 967 500     -62 769 000     -57 100 000     

20 Udekket/udisponert L7-L19 -                       -                      -                      -                      -                      -                     -                     -                     
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Regnskap 2016 Opprinnelig Revidert Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

BUDSJETTSKJEMA  2 B Budsj. 2017 Budsj. 2017 OVERFØRES

FRA 

2017 TIL 2018

Til investeringer i anleggsmidler -videreføring 75 777 946         64 078 994       72 078 994       -40 135 000      40 135 000       -                     -                     -                     

Til investeringer i anleggsmidler  - 2018-2021 56 871 630       83 088 630       -7 800 000        34 743 250       40 627 500      43 649 000      37 880 000      

Til investeringer i anleggsmidler VAR-videreføring 49 336 676         5 985 000          5 985 000          -23 345 000      23 345 000       -                     -                     -                     

Til investeringer i anleggsmidler VAR- investeringer 2018-2021 21 145 000       34 365 000       15 255 000       16 320 000      6 000 000         6 000 000         

Sum investeringer 125 114 622       148 080 624     195 517 624     -71 280 000      113 478 250     56 947 500      49 649 000      43 880 000      

Fordelt slik:

RO0 og 1 - Politikk og administrasjon

IKT-SEKSJONEN  - Oppgradering programvare og utstyr 6101 1 462 113           1 852 880          2 152 880          1 000 000          -                     -                     -                     

Ordning arkiv/digitalisering 6106 -                       -                      -                      625 000             -                     -                     -                     

Nye støttesystemer, Økonomi, turnus og Drift 6103 1 080 283           -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Digital infrastruktur - Hitra kommune 6102 292 363               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Rådmannens forslag til nye investeringer:

KJØP AV BIL 6109 -                       -                      -                      197 000             -                     -                     -                     

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 1 935 000         1 250 000         1 250 000         

Sum RO0 og 1- Politikk og Administrasjon 2 834 759           1 852 880          2 152 880          -                      1 822 000          1 935 000         1 250 000         1 250 000         

RO2 - Oppvekst

IT I SKOLEN 6201 414 902               500 000             500 000             500 000             -                     -                     -                     

NYTT INVENTAR BARMAN SKOLE 6232 1 500 000          1 500 000          -750 000           750 000             -                     -                     -                     

Fillan Barnehage - inventar (Ksak 34-16) 6275 228 725               585 000             585 000             -500 000           500 000             -                     -                     -                     

Rådmannens forslag til nye investeringer:

NYTT UTSTYR NATURFAGSAL-FILLAN SK.(I TRÅD M/LÆREPLAN) 6213 -                       -                      -                      100 000             -                     -                     -                     

NYTT UTSTYR GYMSAL - FILLAN SKOLE 6214 -                       -                      -                      100 000             -                     -                     -                     

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 500 000            500 000            500 000            

Sum RO2 -  Oppvekst 643 627               2 585 000          2 585 000          -1 250 000        1 950 000          500 000            500 000            500 000            

RO3 - Helse og Omsorg

Investeringer Hitra sykehjem-ustyr osv. 6314 -                       650 000             650 000             -                      -                     -                     -                     

Utvidelse Car-porter og park.plasser baksiden Hitra helsetun 6305 -                       -                      2 000 000          -                     -                     -                     

KJØP AV BIL-REHABILITERING 6302 100 000               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Investeringer i treningsklinikk 6311 439 968               -                      -                      -                      -                     -                     -                    

Rådmannens forslag til nye investeringer:

INVENTAR HITRA SYKEHJEM 6303 -                       -                      -                      1 250 000          -                     -                     -                     

OPPGRADERING PC/MASKINVARE LEGETJENESTEN 6304 -                       -                      -                      120 000             -                     -                     -                     

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 1 250 000         -                     -                     

Sum RO3 - Helse og Omsorg 539 968               650 000             650 000             -                      3 370 000          1 250 000         -                     -                     
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Regnskap 2016 Opprinnelig Revidert Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

BUDSJETTSKJEMA  2 B Budsj. 2017 Budsj. 2017 OVERFØRES

FRA 

2017 TIL 2018

RO4 - Plan, landbruk og miljø

PAL-PROSJEKTET - Byggetrinn2 6401 -                       -                      4 146 000          -3 730 000        3 730 000          -                     -                     -                     

KJØP AV FEIERBIL, FSK46/17 6480 -                       -                      450 000             -                     -                     -                     

TOMTEERVERV (NÆRINGSAREAL) - Dolmøya 6421 143 211               3 295 000          3 295 000          -                      -                     -                     -                     

HITRA INDUSTRIPARK VEST - KJØP 6409 350 000               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

HITRA INDUSTRIPARK VEST -  STRØMFORSYNING 6404 1 079 303           4 200 000          4 200 000          -                      -                     -                     -                     

HITRA INDUSTRIPARK VEST - PLANLEGGING/UTVIKLING 6402 1 892 533           500 000             500 000             500 000             -                     -                     -                     

HITRA INDUSTRIPARK VEST - UTBYGGING 6403 52 686                 11 700 000       11 700 000       -4 300 000        4 300 000          -                     -                     -                     

INTERNT FORDELINGSNETT INDUSTRIOMRÅDE 6454 5 720 199           -                      -                      -                      -                     -                     -                     

HITRA KYSTHAVN 6411 454 054               2 200 000          1 200 000          -                      -                     -                     -                     

UTVIDELSE HITRA KYSTHAVN (GASNOR) 6412 -                       5 000 000          5 000 000          -                      3 000 000          -                     -                     -                     

GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER, FSAK79/17(MIDLER FRA P6411) 6413 -                      1 000 000          -350 000           350 000             -                     -                     -                     

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 6471 -                       300 000             300 000             550 000             -                     -                     -                     

Rundkjøring HITRA INDUSTRIPARK VEST - Ksak 93/15 6406 8 628 524           -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Kjøp av areal - Kalvøya (Fsak128/16) 6422 1 801 870           -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Eiendom Æ-gir Ksak 91-16 6423 6 033 415           7 500 000          -                      -                      -                     -                     -                     

Hitra INDUSTRIPARK ØST 6424 -                       -                      13 800 000       -                      -                     -                     -                     

Rådmannens forslag til nye investeringer:

ATV-SØR FOSEN FEIEVESEN 6481 -                       -                      -                      200 000             -                     -                     -                     

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 5 550 000         800 000            5 000 000         

Sum RO4 -  Plan, Landbruk og Miljø 26 155 795         34 695 000       45 591 000       -8 380 000        12 630 000       5 550 000         800 000            5 000 000         

RO5 - Kultur

Bibliotek  - selvbetjent 6718 -                       125 000             125 000             -50 000              50 000               -                     -                     -                     

Utstyr ungdomsbasen 6551 -                       200 000             200 000             -                      -                     -                     -                     

Digitalisering av billettsalg - Hitra kino 6503 57 046                 150 000             150 000             -                      -                     -                     -                     

INVENTAR OG UTSTYR KULTURSENTER 6501 303 496               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Friluftsformål/Kulturminner/Universell utforming 6541 -                       -                      -                      250 000             -                     -                     -                     

KIRKER 6571 3 275 000           400 000             400 000             1 500 000          -                     -                     -                     

Rådmannens forslag til nye investeringer:

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 1 250 000         1 250 000         1 550 000         

Sum RO5 - Kultur 3 635 542           875 000             875 000             -50 000              1 800 000          1 250 000         1 250 000         1 550 000         
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Regnskap 2016 Opprinnelig Revidert Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

BUDSJETTSKJEMA  2 B Budsj. 2017 Budsj. 2017 OVERFØRES

FRA 

2017 TIL 2018

RO6 - Drift 

FILLAN BARNEHAGE - NYBYGG 6271 23 342 282         -                      -                      -                      -                     -                     -                     

FILLAN BARNEHAGE RENOVERING (KSAK34-16) 6272 3 104 586           12 100 000       12 100 000       -                      -                     -                     -                     

FILLAN BARNEHAGE - UTEOMRÅDET (KSAK 34-16) 6273 -                       1 250 000          1 250 000          -                      -                     -                     -                     

FILLAN BARNEHAGE - PARK.PLASS (KSAK-34-16) 6274 1 596 259           -                      -                      -                     -                     -                     

Ksak 34/15 UTEAREAL FILLAN SKOLE 6211 41 446                 -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Uteområder barnehager/skoler (KSAK 87/16) 6281-6287 660 803               700 000             700 000             500 000             -                     -                     -                     

Fillan skole, garderobe gymsal, varmeovner SD Styring 6620 -                       312 500             312 500             -                      -                     -                     -                     

Fillan skole, prosjektering Renovering Personalfløy 6212 -                       -                      1 250 000          -1 000 000        1 000 000          -                     -                     -                     

Fillan skole, oppgradering Elektrisk anlegg 6621 -                       125 000             125 000             -                      -                     -                     -                     

RENOVERING KVENVÆR OPPV.SENTER 6622 -                       1 000 000          1 000 000          -800 000           1 800 000          -                     -                     -                     

Strømforsyning Neverlia 6801 -                       500 000             500 000             -500 000           500 000             -                     -                     -                     

Utbedring av arkiv - rådhus 6601 -                       218 750             218 750             -                      -                     -                     -                     

OPPGRADERING K-SAL Fsak 11/17 6614 -                       -                      260 000             -                      -                     -                     -                     

UTBEDRING AV PARK.PLASS HITRA RÅDHUS, Fsak 152/17 6630 -                       -                      625 000             

Ombygging Barman oppvekstsenter - skole 6231 351 577               12 700 000       20 815 000       -                      -                    -                    -                    

Bofellessskap for demente - 14 plasser 6315 -                       -                      4 856 000          -                     -                     -                     -                     

LIVSSTIL- OG FOLKEHELSESENTER 6312 233 755               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Hitra Helsetun - TILPASNING VESTIBYLE 6301 -                       1 600 000          1 600 000          -200 000           200 000             -                     -                     -                    

Hitra Storkjøkken (Ksak 35/16) 6313 -                       2 005 244          2 005 244          -                      -                     -                     -                     

SKILTPLAN/VEINAVN/GPS 6711 298 420               500 000             500 000             500 000             -                     -                     -                     

OMBYGGING TIL ADM.LOKALER ØYTUN (KSAK 51-16) 6750 941 473               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

BOLIGER FLYKTNINGER 2015 (BLÅSKOGVEIEN) 6604 5 841 093           -                      -                      -                      -                     -                     -                     

BOLIGER FLYKTNINGER KSAK 125/16 6612 -                       6 000 000          6 000 000          -                      -                     -                     -                     

Bygging av 4-mannsbolig Blåskogveien 6615 -                       -                      -                      4 500 000          -                     -                     -                     

Litjslokheia Boligfelt Fsak 122/16 6607 181 250               375 000             375 000             -                      -                     -                     -                     

Litjslokheia/Storsloka - Felles veg - utbyggingsavtale 6714 -                       6 250 000          6 250 000          -                      -                      -                     -                     -                     

Litjslokheia Infrastr.-Bygging av veg, gang/sykkelv., jfr Fsak 122-16-KSAK80/176715 -                       9 000 000          4 650 000          -4 350 000        4 350 000          -                     -                     -                     

OPPGRADERING KOMM. BYGG/ANLEGG 6608-6609 620 897               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Ny skrankeløsning 6611 -                       150 000             150 000             -150 000           150 000             -                    -                    -                    

OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 6712 1 339 879           1 000 000          1 000 000          1 000 000          -                     -                     -                     

ENVEGSKJØRING FILLAN SENTRUM KSAK50/17 6716 -                       -                      590 000             -530 000           530 000             -                     -                     -                     

FILLAN SENTRUM-UTB.AVTALE TRAFIKALE PROBL. KSAK51/17 6717 -                       -                      2 050 000          -1 925 000        1 925 000          -                     -                     -                     

VEG Brannstasjon/Pukkverket 6719 -                       -                      -                      750 000             -                     -                     -                     

OPPGRADERING LYSARMATURER 6713 -                       625 000             625 000             625 000             -                     -                     -                     

NYE MOPPEMASKINER 6613 -                       131 250             131 250             -                      -                     -                     -                     

ENØK-tiltak kommunale bygg og anlegg 6603 625 000               1 000 000          2 000 000          300 000             -                     -                     -                     

Intrastrukturtiltak tettsteder 6803 596 234               1 500 000          1 500 000          1 000 000          -                     -                     -                     

BOLIGER/BOLIGTOMTER 6606 112 790               -                      -                      80 000               -                     -                     -                     

NÆRINGSAREAL SALG/KJØP/TILRETTELEGGING 6429 1 298 116           -                      -                      40 000               -                     -                     -                     

STRØMUTTAK EL-BILER 6804 -                       -                      625 000             -                      -                     -                     -                     

LAGERHALL 6701 655 016               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

UTBYGGING OMSORGSBOLIGER UNG 6381 127 380               21 250 000       21 250 000       -21 000 000      21 000 000       -                     -                     -                     

Rådmannens forslag til nye investeringer:

STØYDEMPING KULTURSKOLENS LOKALER 6616 -                       -                      -                      100 000             -                     -                     -                     

BARMAN SKOLE, PERSONALFLØY 6233 -                       -                      8 000 000          -7 800 000        7 800 000          -                     -                     -                     

KNARRLAGSUND OPPV.S BHG-OMBYGGING 6623 -                       -                      -                      250 000             -                     -                     -                     

STRAND SKOLE SLØYDSAL 6624 -                       -                      -                      156 250             -                     -                     -                     

HITRA HELSETUN-BOMILJØ3 6625 -                       -                      -                      250 000             -                     -                     -                     

LITJSLOKA, GANGVEI/FORTAU TIL FV714 6720 -                       -                      -                      500 000             -                     -                     -                     

NY RENHOLDSBIL 6626 -                       -                      -                      250 000             -                     -                     -                     

NYE RENHOLDSMASKINER 6627 -                       -                      -                      125 000             -                     -                     -                     

FILLAN BRANNSTASJON 6629 -                       -                      -                      3 125 000          -                     -                     -                     

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 30 142 500      39 849 000      29 580 000      

Sum RO6 - Drift og Eiendom 41 968 256         80 292 744       103 313 744     -38 255 000      53 306 250       30 142 500      39 849 000      29 580 000      
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Regnskap 2016 Opprinnelig Revidert Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

BUDSJETTSKJEMA  2 B Budsj. 2017 Budsj. 2017 OVERFØRES

FRA 

2017 TIL 2018

RO10 - VAR

Utstyr vannforsyning-spylevogn og kamera 6727 -                       1 000 000          1 000 000          -1 000 000        1 000 000          -                     -                     -                     

NY HOVEDPLAN VANN 6721 -                       14 145 000       -                      -                      -                     -                     -                     

KALVØYA INFRASTRUKTUR-INT.FORD.NETT (del av hovedpl.Vann) 6724 97 497                 -                      2 550 000          -                      -                     -                     -                     

HEGGVIKA/FJELLVÆR-DEL AV HOVEDPLAN VANN 6728 -                       -                      10 155 000       -9 400 000        9 400 000          -                     -                     

VANNF. LYNGLIA/SKAGET, JFR HOVEDPL. VANN 6731 -                       -                      585 000             -585 000           585 000             -                     -                     -                     

VANNL. ANGELSNES - NORD-DOLM, JFR HOVEDPL. VANN 6732 -                       -                      -                      1 700 000          -                     -                     -                     

SJØL. HALLSET-INGEBORGVIK, JFR. HOVEDPL. VANN 6733 -                      -                      425 000             -                     -                     -                     

VANNL. BUKTA-SÆTRA, JFR HOVEDPL. VANN 6734 -                       -                      -                      1 385 000          -                     -                     -                     

VANNFORSYNING HITRA INDUSTRIPARK VEST 6405 348 811               5 000 000          5 000 000          -                      -                     -                     -                     

HOVEDVANNLEDNING HITRA INDUSTRIPARK VEST 6453 24 594                 -                      -                      -                      -                     -                     -                     

VANNVERKSUTB. SANDSTAD, JFR HOVEDPL. VANN 6770 37 789                 -                      855 000             -855 000           1 600 000          -                     -                     -                     

Strandavatnet - kjøp av eiendomsgrunn (Ksak 49-16) 6459 -                       485 000             485 000             -485 000           485 000             -                     -                     -                     

Strandavatnet - dam (Ksak 58-16) 6457 4 614 895           500 000             500 000             -                      -                     -                     -                     

Strandavatnet - anleggsvei (Ksak58-16) 6455 871 875               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Strandavatnet - Inntaksledning VBA (Ksak 58-16) 6456 2 427 311           -                      -                      -                      -                     -                     -                     

NYTT VBA STRANDAVATNET 6451 38 440 648         -                      -                      -                      -                     -                     -                     

TILTAK STRANDAVATNET 6452 802 264               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

Strandavatnet - Erstatning (Ksak 58-16) 6458 547 862               -                      -                      -                      -                     -                     -                     

NYTT HØYDEBASSENG FUGLÅSEN 6450 521 961               -                      -                      -                     -                     -                     

Nye tiltak Hovedvannplan(KSAK137/16) 6726 5 000 000          5 000 000          6 250 000          -                     -                     -                     

VAR-KASPARUNET-VA TIL KONTAKTPUNKT 6736 1 500 000          -                     -                     -                     

VAR-NØDSTRØM FILLAN OG DOLMØY (ROS) 6737 1 750 000          -                     -                     -                     

BOBILTØMMESTASJON 6738 500 000             -                     -                     -                     

LITJSLOKHEIA-HOVEDVANNFREMFØRING KSAK80/17 6735 -                       -                      10 850 000       -8 850 000        8 850 000          -                     -                     -                     

Trekkrør for fiberkabler(KSAK137/16) 6725 -                       1 000 000          1 000 000          1 000 000          -                     -                     -                     

TRANVIKAN KSAK 31/17 6729 -                       -                      2 370 000          -2 170 000        2 170 000          -                     -                     -                     

HOPSJØ TIL SMÅGE, KSAK 31/17 6730 -                       -                      -                      -                      10 320 000      -                     -                     

HØYDEBASSENG FJELLVÆRØYA 6605 14 588                 -                      -                      -                      -                     -                     -                     

LERVÅGEN AVLØPSANLEGG 6723 586 581               -                      -                      -                     -                     -                     

INVESTERINGSNIVÅ I ØKONOMIPLANPERIODEN 6723 -                       -                      -                      -                      6 000 000         6 000 000         6 000 000         

Sum VAR-området 49 336 676         27 130 000       40 350 000       -23 345 000      38 600 000       16 320 000      6 000 000         6 000 000         

Totale investeringer 125 114 623       148 080 624     195 517 624     -71 280 000      113 478 250     56 947 500      49 649 000      43 880 000      

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021
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Økonomisk oversikt – INVESTERINGER 

 

ØKONOMISK OVERSIKT  INVESTERING Regnskap 2016 Opprinnelig Revidert Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Budsj. 2017 Budsj. 2017

Salg av driftsmidler og fast eiendom -12 912 753 -                       -                     -3 000 000       -2 000 000       -2 000 000       -2 000 000          

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 -                     -                     -                       

Overføringer med krav til motytelse -26 795 497 0 0 0 -                     -                     -                       

Kompensasjon for merverdiavgift -9 497 713         -17 151 925 -21 684 125 -11 117 450 -6 758 700 -8 313 000 -7 159 200

Statlige overføringer -799 000             -10 500 000       -9 880 000       -10 125 000     -                     -7 600 000       -7 600 000          

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter og utbytte -109 591 0 0 -                     -                     -                     -                       

SUM INNTEKTER (L) -50 114 554 -27 651 925 -31 564 125 -24 242 450 -8 758 700 -17 913 000 -16 759 200

Lønnsutgifter 1 058 691 360 000               500 000            360 000            360 000 360 000 360 000

Sosiale utgifter 155 694 94 000                 129 000            94 000              94 000 94 000 94 000

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 110 127 524 130 040 699 172 770 499 100 406 800    48 734 800 39 882 000 35 266 800

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 0 -                     0 0 0

Overføringer 13 772 713 17 551 925 22 084 125 12 617 450      7 758 700 9 313 000 8 159 200

Renteutgifter og omkostninger 0 34 000                 34 000              -                     0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 -                     0 0 0

SUM UTGIFTER (M) 125 114 622 148 080 624 195 517 624 113 478 250    56 947 500 49 649 000 43 880 000

Avdrag på lån 22 919 617 1 290 000           1 290 000         3 594 000         2 826 000 2 826 000 2 826 000

Utlån 4 031 083 6 000 000           6 300 000         7 600 000         6 000 000 6 000 000 6 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 174 726 1 350 000           1 350 000         1 500 000         1 600 000 1 700 000 1 800 000

Dekning tidligere års udekket 0 -                       -                     -                     0 0 0

Avsetning til ubundne investeringsfond 15 534 788 400 000               400 000            976 000            784 000 784 000            784 000               

Avsetninger til bundne investeringsfond 1 783 109 1 810 000           1 810 000         1 810 000         1 810 000 1 810 000 1 810 000

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 45 443 323 10 850 000 11 150 000 15 480 000      13 020 000 13 120 000 13 220 000

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 120 443 391 131 278 699 175 103 499 104 715 800    61 208 800 44 856 000 40 340 800

Bruk av lån -109 533 994 -113 901 699 -153 671 699 -93 156 800     -55 308 800 -38 856 000 -34 240 800

Salg av aksjer og andeler -                       0 0 -                     0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -4 546 602 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000       -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 -                     0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 -                     0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -                     0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 -                     0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -6 119 998 -13 877 000 -17 931 800 -8 059 000       -2 400 000 -2 500 000 -2 600 000

Bruk av bundne investeringsfond -242 797             0 0 -                     0 0 0

SUM FINANSIERING (R) -120 443 391 -131 278 699 -175 103 499 -104 715 800  -61 208 800 -44 856 000 -40 340 800

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 0 0 0 -                     0 0 0

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021
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7: Kommunens tjenestetilbud 

Rammeområde 0 Politisk virksomhet  

Rammeområde 0, Politisk virksomhet, som omfatter  

Ordfører Ole L. Haugen 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig/Enhetsleder 

Politisk virksomhet Politisk ledelse Ordfører Ole L. Haugen 

Politisk sekretariat  Rådmann Laila Eide Hjertø 

 

Status og utfordringer 

Kommunestyret 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke 
annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har 23 representanter. 
Kommunestyret skal fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens 
virksomhet. Kommunestyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens 
utgifter og inntekter. Innen utgangen av året skal kommunestyret vedta kommunens budsjett for 
kommende år og vedta en rullerende økonomiplan.  
 
Som kommunens øverste myndighet har kommunestyret ansvar for å føre tilsyn med hele den 
kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med 
gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler og se til at vedtak iverksettes og følges opp. 
Kommunestyret skal vurdere kommunens resultater i lys av fastsatte mål, strategier, planer mv og 
vurdere behovet for justeringer og endringer. Kommunestyret har rett og plikt til å kreve nødvendig 
informasjon for å kunne utøve sitt tilsyns- og kontrollansvar. 
 
Hovedtyngden av kommunestyrets ansvarsområder er fordelt på 3 fagkomitéer og formannskapet. 
Fra valget 2015 er formannskapet økt fra 5 til 7 representanter. Samtidig er to av komiteene redusert 
fra 7 til 5 representanter. 
Foruten disse har man opprettet brukerråd og utvalg i tråd med lover og retningslinjer gitt i 
kommunestyret. Eldres råd og brukerråd er slått sammen til et felles råd. 

Valg 

I handlings- og økonomiplanen er det justert for valgavvikling i 2019 og 2021.   

 
Kontrollutvalg, sekretariat og revisjon 
Kontrollutvalget er et lovbestemt politisk oppnevnt utvalg som på kommunestyrets vegne fører 
løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen. Utvalgets arbeid reguleres av 
Kommunelovens kap. 12 og forskrift om kontrollutvalg. I tillegg har kommunestyret vedtatt et eget 
reglement for kontrollutvalget. 
 
Utvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at det utføres 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, bekreftelser og attestasjoner, samt evt. 
granskinger og spesialoppdrag. 
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Kontrollutvalget har selvstendig tilrådingsrett til kommunestyret i saker vedrørende kontrollutvalgets 
oppgaver, og i saker om valg av revisjonsordning og revisor. Kontrollutvalget kan ikke instrueres i 
sine oppgaver av andre enn kommunestyret, og har en uavhengig stilling i organisasjonen i forhold til 
administrasjonen og andre folkevalgte organer, herunder komiteer. 
 
Kontrollutvalget har eget faglig sekretariat, Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS. 
Revisjonsselskapet kommunen bruker er Revisjon Midt-Norge IKS. Begge selskapene er 
interkommunal hvor Hitra kommune er medeier.5 

I vedtatte budsjett er kontrollutvalgets budsjettvedtak hensyntatt. 

Økonomiske rammevilkår 

RO0 Regnskap 2016 Revidert Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inntekter (354 895)                      (182 526)                                 (4 743 582)                        (4 805 989)                        (172 526)                          (185 026)                          

Utgifter 5 366 985                    6 016 936                               10 548 790                       11 118 176                       6 347 062                         6 740 630                         

Netto ramme 5 012 090                    5 834 410                               5 805 208                         6 312 187                         6 174 536                         6 555 604                         

av dette innt. kommunereformen: (4 736 056)                        (4 773 463)                        

av dette utg. kommunereformen: 4 736 056                         4 773 463                          

 
Driftstilpasninger 2018 – 2021 

 

 

Kort årsverksoversikt: 

Tjenesteområde Årsverk 

(2016 i parentes) 

Merknader  

Politisk sekretær og andel IKT     1,2 (1,2) Andel IKT: kommunestyremøtene på nett og service til 

politikere 

Kommunereformen     0,2 Prosjektleder (+ 4 prosjektstillinger i to år) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Prosjektbudsjett for kommunereformen er tatt inn i 2018 og 2019. Beregnede kostnader kr 4,7 

mill. i 2018 og kr 4,8 mill. i 2019 er finansiert med avsatte midler fra 2017. 

 Valgavvikling i 2019 og 2021 er innarbeidet i økonomiplanperioden. 
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Mål for fireårsperioden  
Generelt for hele kommunen 

 
 
 
Brukere 
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Målt kvalitet Faglig kvalitet 

Antall lærlinger  16 X 16 16 16 16 

Beredskapsplanen skal rulleres 2 ganger pr år og legges fram for 
formannskapet til orientering. 

1 X >=2 >=2 >=2 >=2 

Det skal gjennomføres min. en lokal øvelse for 
beredskapsorganisasjonen hvert år 

1 X >=1 >=1 >=1 >=1 

Digital løsning (SMS-varsel) for lokasjonsbasert varsling skal etableres 
for kommunen innen 01.04.18 

X X 1 1 1 1 

Medarbeidere Opplevd 
kvalitet 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen – hele kommunens organisasjon (skala 1 – 5) 
Siste måling: medarbeiderundersøkelse høst 2016 

Oppgavemotivasjon 4,4 4,3 4,5 X 4,6 X 

Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,7 3,9 X 4,1 X 

Mestringsorientert ledelse 3,8 3,9 4,0 X 4,2 X 

Mestringsklima 4,1 4,1 4,2 X 4,3 X 

Nærvær  

Nærvær Langsiktig mål >=92% 90,1% X >=90,5% >=91% >=91,5% >=92% 

Heltid versus Deltid  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  81% X >=85% >=86% >=87% >=88% 

Økonomi Målt kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme  

Forbruk i forhold til budsjettramme – i %  
(Pr. 2. tertial 2017) 

95,2%  X <=100% <=100% <=100% <=100% 

Medarbeidere/Opplevd kvalitet/Medarbeidertilfredshet-medarbeiderundersøkelsen 
Definisjon: 
Oppgavemotivasjon: Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon) 
Relevant kompetanseutvikling: Avgjørende for at medarbeideren til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som leveres, uansett 
hvilken type tjeneste vi snakker om  
Mestringsorientert ledelse: Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 
Mestringsklima: I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli bes
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1 Administrasjon 
Rådmann Laila Eide Hjertø 
Assisterende rådmann Harald M. Hatle 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig/Enhetsleder 

Sentraladministrasjon Rådmann og kommunalsjefer Laila Eide Hjertø 

Økonomiseksjonen Budsjett og økonomiplan, økonomistyring, 
eiendomsskatt. Regnskap, lønn og fakturering/ 
innfordring. 

May Hårstad Lian – økonomisjef 
Kirsti Johnsen – seksjonsleder/ 
regnskapssjef  

Personalseksjonen Overordnet personellforvaltning, tillitsvalgtordning 
m.m., beredskap 

Kjell Roar Sæther – Personal og 
kommunikasjonssjef 

Kommunikasjonsenheten IKT, servicetorg, sentralbord, arkiv m.m. Kjell Roar Sæther – Personal og 
kommunikasjonssjef 
Wiviann Selvåg – Seksjonsleder  

Overordnet planlegging Kommuneplan, arealplan og samfunnsplan Marit Aune – Kommuneplanlegger 

Innvandring Prosjektstilling  Kasia Czaplis - 
Innvandringskoordinator 

Formål og lovgrunnlag 

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den 
sentrale premissleverandør til politikerne, samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak 
blir iverksatt.  
 
Rådmannen og hennes stab har sentrale oppgaver med kvalitetssikring og oppfølging av løpende 
drift, politisk aktivitet og tjenesteproduksjon. I tillegg ligger det skolefaglige ansvar i henhold til 
grunnskolelov, overordnet kommunal- og økonomisk planlegging, personalansvar, skatteinnkreving, 
regnskap og årsmelding, utvikling og drift av kommunens IKT-systemer, kunde- og postmottak, 
informasjon og arkiv til sentraladministrasjonen. 
 

Mål for 4-årsperioden 
Formannskapet vedtok i sak 71/17 strategier for administrasjonen, med bakgrunn i kommuneplanens 
organisasjonsmål, for perioden 2018 – 2021: 
1. Gjennomgå og forbedre kommunens styringssystem (Kommuneplan – Handlings og økonomiplan 

– Årshjul) slik at det blir et operativt verktøy for kvalitetsutvikling. 
2. Forbedre digitale verktøy i tråd med kravene i eKommunestrategien 
3. Utarbeide et system for en overordnet kompetansestrategi for kommunen. 

 Kompetanse og rekrutteringsstrategi 

 Intern opplæringsplan med tilhørende årshjul 
4. Kommunens ledere skal gis muligheter til å utvikle seg gjennom regelmessig lederutvikling. 
5. Kommunale ledere og medarbeider skal delta på etablerte nettverk for å sikre økt kvalitet 

gjennom deling av erfaringer med andre. 
6. Den kommunale beredskapen skal forbedres gjennom forbedring av planverk, samarbeid med 

andre lokale og regionale ressurser, økt kompetanse på bruk av tilgjengelige digitale verktøy og 
årlige lokale øvelser etter egen rulleringsplan. 
 

Målene er konkretisert og tatt inn i målekartet for sektoren. 
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Status og utfordringer 

Hitra kommunes administrasjon består av ca. 21 årsverk, fordelt på sentraladministrasjon, 
økonomiseksjonen, personalseksjonen og kommunikasjonsenheten. Netto driftsutgifter til 
administrasjon i % av totale netto driftsutgifter ligger på 12,4%. Tilsvarende tall fra sammenlignbare 
kommuner ligger på 11,2% (KOSTRA 2016). På grunn av at mange kommuner, deriblant Hitra, stiller 
spørsmålstegn ved akkurat denne rapporteringen i KOSTRA, har Agenda Kaupang tilbudt en nærmere 
undersøkelse av kommunenes administrative stillinger. Agenda Kaupang har i rapporten 
Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger høsten 2017 sagt følgende om Hitra 
kommune: 

 
Hitra kommune har en lav administrativ bemanning både målt etter administrative stillinger 
pr. 1.000 innbyggere, og etter administrativ andel (administrasjonens andel av kommunens 
samlede bemanning). 

 
Sentraladministrasjon 
Sentraladministrasjonen består av rådmann og fire kommunalsjefer. En av kommunalsjefene innehar 
samtidig stillingen som assisterende rådmann. I tillegg inngår personal- og kommunikasjonssjef, 
økonomisjef og kommuneplanlegger i rådmannens ledergruppe. 
 
Ledergruppa bistår rådmannen i den strategiske ledelsen av kommunen, og kommunalsjefene er 
ledere for sine sektorer; Oppvekst, Helse og sosial, Plan-, landbruk-, miljø- og brann og Drift. 
 
Controller/rådgiver i administrasjonen er en stilling knyttet til administrasjonen som har vært vakant i 
flere år.  I dag fordeles stillingens oppgaver på rådmannen, kommunalsjefene, personalsjefen og 
økonomisjefen. Dette er dårlig utnyttelse av kapasiteten til ansatte som har store arbeidsfelt og disse 
sitt rom for strategisk tenkning. 
 
Controller er en stilling som kan bidra til god styring og kontroll, kommersiell innsikt og 
forretningsforståelse, gjennom innsamling og tolkning av data som kan være til støtte for 
beslutninger. Spesielt når økonomien er stram er det viktig å ha en strategisk ressurs som 
underbygger kompetansen for de valg man tar. I tillegg kan en del av oppgavene som i dag ligger på 
driftsavdelingen (oversikt og oppfølging av avtaler, rutiner i forbindelse med innkjøp og bruk av 
juridisk kompetanse, eiendomsoverdragelser næring etc.) legges til denne funksjonen. 
 
Økonomiseksjonen 
Økonomiseksjonen ledes av seksjonsleder økonomi og har det daglige ansvaret for kommunens 
regnskap, lønn, fakturering og innfordring. Seksjonen har også samme funksjon når det gjelder Hitra 
storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd.  
Det arbeides kontinuerlig med å endre arbeidsprosesser, som følge av nye systemer og ny teknologi. 
I 2018 vil det arbeides videre med dette, samt at det vil bli mer fokus på intern opplæring, slik at ny 
funksjonalitet blir kjent og benyttet i hele organisasjonen. 
Personalseksjonen 
Personalseksjonen ledes av Personal- og kommunikasjonssjefen og har det daglige ansvaret for 
kommunens personalforvaltning. Seksjonen har pr. i dag 2,6 årsverk. Hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud har en stillingsressurs på totalt ca. 2 årsverk. Beredskap utgjør 0,2 årsverk. 
 
Seksjonen har i 2017 gjennomgått og revidert kommunens lønnspolitiske retningslinjer, startet et 
utviklingsarbeid knyttet til prosessene med rekruttering og tilsetting, samt arbeidet med prosessene 
omkring medarbeiderundersøkelsen 10Faktor.  
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Seksjonen vil i 2018 fullføre utviklingsarbeidene knyttet til rekrutteringsprosessene, etablere intern 
opplæringsstrategi med tilhørende årshjul for nye medarbeidere, nye ledere og ansatte med behov 
for oppfriskningskurs. Videre vil seksjonen videreføre og implementere igangsatt arbeid med digitale 
personalmeldinger. 
 
Kommunens ansatte deltar i flere kompetansehevingsprogram: 

- Videreutdanning i veiledning for fagarbeidere med deltakere fra RO 2 og 3 
- Lederutdanning for ledere i pleie- og omsorgstjenestene 
- Lederutdanning innenfor oppvekstsektoren 
- Videreutdanning for lærere i tråd med kompetanseløftet i skolen (statlig ordning). 

 
Seksjonen vil i tillegg få oppgaver knyttet til personalprosessene opp mot sammenslåingen av deler 
av Snillfjord kommune og Hitra kommune (Kommunereformen). 
 
Kommunikasjonsenheten 
Kommunikasjonsenheten består av kommunens Servicetorg med tilhørende kommunikasjons-
medarbeider, arkiv og IKT-tjeneste. Seksjonen har pr. i dag 5,8 faste årsverk og en lærling (IKT). 
Seksjonen har, som en del av omstillingen i 2017, redusert bemanningen med 0,5 årsverk. Seksjonen 
ledes av seksjonsleder 
 
En av seksjonens hovedutfordringer inneværende år har vært knyttet til planlegging og 
gjennomføring av høstens Stortingsvalg. Resultatet av gjennomføringen av valget fra kommunens 
side må sies å være svært vellykket, da kommunens endelige resultat ble rapportert inn kl. 21.39 på 
valgkvelden. Arbeidet med å forberede valget for 2019 starter høsten 2018.  
 
Innenfor området kommunikasjon har seksjonen fokusert på å forbedre kommunens digitale 
kommunikasjon med innbyggerne gjennom forbedring av kommunens nettsider, produksjon av 
kommunen internavis Hitra.no, implementering og forbedringer knyttet til enhetenes hjemmesider 
(hovedsakelig skoler og barnehager) samt andre digitale tjenester til innbyggerne som digital post, 
digital faktura, Facebook og Twitter. Kommunen har i høst startet arbeidet med å forberede 
overgangen til en ny portalløsning (internettsider) med bedre funksjonalitet opp mot brukerne. 
Kravet til at innbyggerne skal kunne kommunisere digitalt med kommunen øker stadig. Kommunen 
har som mål å etablere en ny portalløsning med tilhørende hjemmeside innen sammenslåingen med 
deler av Snillfjord kommune den 01.01.2020. 
 
Kommunen har noe etterslep på arkiv, noe som har ført til at det foreligger avviksrapport fra 
statsarkivet knyttet til kommunens arkiv. Kommunen vil søke å lukke avvikene i forbindelse med 
avslutting av arkivet pr. 31.12.2019 ved etablering av «Nye Hitra kommune» (Kommunereformen). 
Arbeidet ses derfor i sammenheng med ressurser i forbindelse med etableringen av ny kommune. 
Rådmannen anbefaler at endringene knyttet til avslutting av arkiv og etablering av nytt arkiv i «Nye 
Hitra kommune» organiseres som et eget prosjekt, med oppstart ved årsskiftet 2017 - 2018. 
Kommunen har satt av ressurser i eget investeringsbudsjett knyttet til arbeidet med digitalisering av 
arkivet. 
 
Innenfor IKT-området er det gjennomført endringer i grunnstrukturene i kommunens datasystemer. 
Utgangspunktet for dette har vært en vurdering knyttet til informasjonssikkerhet, - særlig trusler 
knyttet til hacking og virus. Ny løsning og forbedret sikkerhet knyttet til sensitive data (indre sone) er 
etablert i 2017. Det er i denne sammenheng gjennomført utskifting og endring av operativsystemer 
knyttet til kommunens servere og datamaskiner. Ny, forbedret telefonløsning er også installert i 
2017.  
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I 2018 fortsetter arbeidet med endringer av systemene, og da særlig oppgradering av trådløsnettet i 
hele kommunen. Videre er det behov for konvertering av data fra tidligere lønns- og regnskaps 
system (Agresso) til eksisterende (Visma). Det tas høyde for etablering av nye kontorplasser for 
stillinger knyttet til kommunereformen, jf. vedtak i fellesnemnda. Forbedringstiltak knyttet til risiko 
og sårbarhet i kommunens fibernett i Fillan må også vurderes gjennomført. 
 
Endringer i systemer siste år må tas ut i endringer av arbeidsprosessene internt. Flere av systemene 
har funksjoner som enda ikke er tatt i bruk. Det må derfor gjennomføres intern opplæring i bruk av 
tilgjengelig funksjonalitet for å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene. Dette vil bli prioritert 
kommende år. 
  
Innvandringskoordinator 
Dette er en stilling som finansieres av prosjektmidler. Innvandringskoordinatoren er i permisjon frem 
til februar 2018. Innvandringskoordinatoren har gjort en god kartleggingsjobb og beskrevet konkrete 
oppgaver fremover. Stadig nye muligheter kommer til og det er godt samarbeid på tvers av 
sektorene. Samarbeidet med frivilligheten er høyt prioritert i koordinatorens arbeid. Dette er en 
viktig stilling i arbeidet med å nå frem til de gruppene som kan falle utenfor og derigjennom belaste 
sosialbudsjettet. 
 
Kommuneplanlegger 
Kommuneplanleggeren er fra 2017 en hel stilling (tidligere 50%). Stillingen er også tillagt oppgaver 
med idrett, fritid og friluftsliv. I løpet av 2017 er kommuneplanens arealdel rullert og det er utført 
sentrumsanalyse for Fillan. Sentrumsanalysen skal munne ut i en ny reguleringsplan for Fillan 
sentrum. Kommuneplanen er godkjent av kommunestyret og ligger nå hos sentrale myndigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

Hitra kommune  Handlings- og økonomiplan 2018-2021 

 

 

Mål for fireårsperioden 

Administrasjon 
Fakta: 

 Bred kompetanse 

 Nærværet pr. 2. tertial er over målsettingen for administrasjonen, men målet er ikke nådd for kommunens totale organisasjon. 

 Lavere bemanning enn sammenlignbare kommuner (Agenda Kaupang høsten 2017) 

 Muligheter for ytterligere effektivisering gjennom digitalisering 
X = ingen måling  
For noen indikatorer forefinnes det ikke målinger pr. 2. tertial, men kan være resultatet for forrige år. Ikke alle mål er oppnådd 2. tertial. Brukerundersøkelser er under planlegging, og gjennomføres høsten 2017. 
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Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – interne tjenester (skala 1 -6)  

Interne tjenester, IKT NY  X 5,0 X 5,0 

Interne tjenester, Økonomi NY  X 5,0 X 5,0 

Interne tjenester, personal NY  X 5,0 X 5,0 

Interne tjenester, kommunikasjonsenheten NY  X 5,0 X 5,0 

Målt kvalitet Faglig kvalitet 

«Ren revisjonsberetning» Ja (2016) X Ja Ja Ja Ja 

Portalløsning med Min side – (funksjonalitet er klar fra 01.01.2020) X X X X 1 1 

Alle innbyggere skal kunne ha innsyn i tilgjengelige kommunale saker 
gjennom ny portalløsning (fra 01.01.2020) 

X X X X 1 1 

Nærvær  

Nærvær  93,7% X >=96% >=96% >=96% >=96% 

Kompetanse- og rekrutteringsstrategi skal rulleres hvert år (etableres 
innen 01.08.18) 

X X 1 1 1 1 

Det skal gjennomføres minimum 2 ledersamlinger pr. år for 
ledergruppa med fokus på å utvikle ledernes kompetanse.  

1 X >=2 >=2 >=2 >=2 

Intern opplæringsstrategi, med tilhørende årshjul, for nye 
medarbeidere, nye ledere og ansatte med behov for 
oppfriskningskurs skal være etablert innen 01.01.2018 

X X 1 1 1 1 

Heltid versus Deltid  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (Ekskl. tillitsvalgte) 81% X 85% 85% 85% 87% 

Økonomi Målt kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme  

Forbruk i forhold til budsjettramme – i %  95,2%  X <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Økonomiske forutsetninger 

RO1 Regnskap 2016 Revidert Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inntekter (7 986 569)                   (5 981 255)                              (6 461 595)                        (6 022 983)                        (5 540 413)                        (5 558 194)                        

Utgifter 29 710 160                  30 141 692                             31 342 327                       31 828 566                       33 065 299                       34 008 112                       

Netto ramme 21 723 591                  24 160 437                             24 880 732                       25 805 583                       27 524 886                       28 449 918                        

Driftsendringer 2018-2021  
Reduksjon 
Helårseffekt knyttet til nedtrekk av 0,5 årsverk ved kommunikasjonsenheten i 2017. 
20% av rådmannslønn i 2018-2019 (prosjektleder kommunereformen). 
Inntektsøkning bruk av fond kommunereformen til internt arbeid, kr 500.000. 
 
Økning 
Tilsetting i vakant 100 % stilling controller/rådgiver. 
Kostnader i forbindelse med ajourføring og fornyelse av datalisenser med ca. kr. 1,5 mill. 
 
 
Årsverksoversikt 

Tjenesteområde Årsverk 
(2017 i parentes) 

Merknader  

Sentraladministrasjon 4,8 (4,0) Rådmann, ass. rådmann/kommunalsjef helse og omsorg, 
kommunalsjef oppvekst, Økonomisjef, Controller (NY) 

Kommuneplan 1,0 (1,0) Kommuneplanlegger 

Kommunikasjonsenheten 5,8 (6,3) IKT, servicetorg, sentralbord og arkiv 

Økonomiseksjonen 4,0 (4,0) Regnskap, lønn, fakturering og innfordring. Hitra 
kommune, Hitra storkjøkken og Hitra kirkelige fellesråd 

Personalseksjonen 4,87 (4,87) Personal og tillitsvalgte 

Innvandringskoordinator 1,0 (1,0) Prosjektstilling (Tidsbegrenset) 

Totalt 21,47 (21,17)  
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Rammeområde 2 Oppvekst 
Kommunalsjef Gunn Røstad 

Område Sentrale fagområder Enhetsleder 

PP-tjenesten Kompetanse- og sakkyndighetsarbeid Unni Brevik 

Fillan skole Grunnskoledrift med tilhørende SFO 
og leksehjelp. Hitra mopedskole. 

Hege Østmark 

Strand oppvekstsenter 
 

Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Bjørg Jakobsen 
Linda Postholm 

Barman oppvekstsenter 
 

Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Elin Sivertsen 
Laila Bye 

Knarrlagsund oppvekstsenter 
 

Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Jan Helge Asperheim 
Laila Bye 

Kvenvær oppvekstsenter Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Annette Lindroos 

Fillan barnehage Barnehagedrift Toril Fjeldvær 

Hitra leirskole Lønn for leirskolelærer ved leirskolen Gunn Røstad 

Fellesområder oppvekst Skoleskyss, skolesvømming, leirskole 
for egne elever, gjesteelever i andre 
kommuner, kompetanseutvikling og 
andre fellesutgifter. 

Gunn Røstad 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 

Oppvekstsektoren har et særlig ansvar for å ivareta følgende intensjoner nedfelt i Kommuneplanens 

samfunnsdel for perioden 2014-2026: 

En god oppvekst er viktig for alle mennesker. Læring, mestring og utvikling er viktige fokusområder 

for oppvekstsektoren på Hitra, og foreldre skal føle hjelp og støtte i sin hverdag. Det er vedtatt at 

forebygging blant barn og unge skal ha hovedfokus uten at man glemmer de voksne. Hitra tenker      

«Helse i alt vi gjør» i alle sektorer. Folkehelse er bakteppe i forvaltningen, og fokuset skal rettes mot 

helsefremmende og forebyggende arbeid i et livsløpsperspektiv. Tverrfaglighet og samarbeid mellom 

kommunen, næringsliv og frivilligheten og internt i kommuneadministrasjonen skal foredles som 

arbeidsmetodikk, og gjennom dette arbeidet fremmes utvikling. Kommunen har varierte og 

identitetsskapende tilbud innen fritid, kultur, kirke, idrett og friluftsliv. Dette er viktig for å bidra til å 

styrke lokal identitet og tilhørighet.  

Innsikt i vår lokale historie og kultur er viktig for utvikling av barn og unges identitet og skaper 

tilhørighet til bygda og eget lokalmiljø. Lokalmiljøet er en viktig ressurs for barnehagenes og skolenes 

læringsmiljø, samtidig er det viktig at barnehagene og skolene selv spiller en aktiv rolle i eget 

nærmiljø.  
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Mål for fireårsperioden 

Med utgangspunkt i nasjonale føringer, Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 og gjeldende 

praksis på oppvekstområdet, har lederne i samarbeid med oppvekstkomiteen utarbeidet følgende to 

mål for fireårsperioden: 

1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter. 

2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle 

respekt for menneskeverdet og naturen 

I samarbeid med oppvekstkomiteen utarbeidet lederne også fire fokusområder, som skal bidra til å 

støtte opp under målene og sette sitt preg på det lokale arbeidet i barnehagene og skolene på Hitra. 

Fokusområder 

1. Mestring, lek og læring 

Barnehagene og skolene på Hitra skal gi barn og unge kompetanse og erfaringer som gir et godt 

utgangspunkt for livslang læring, dannelse og deltakelse i samfunnet. Barnehagene og skolene skal 

også være arena for utfoldelse, vennskap, sosialisering og opplevelse av tilhørighet. En barnehage og 

en skole preget av et godt læringsmiljø og et trygt sosialt miljø, øker barn og unges trivsel og 

muligheter for mestring. Alle barn skal i gode relasjoner få ta del i og medvirke i eget liv og i 

fellesskapet. I Hitraskolen er god klasseledelse og gode relasjoner til barn og unge viktige strategier 

som benyttes for å fremme tilpasset opplæring og økt læringsutbytte. Et godt samspill mellom 

barnehagene og skolene, lokalt næringsliv og lokalmiljøet vil bidra til å gjøre barnehagehverdagen og 

opplæringen mer praktisk, variert og virkelighetsnær. Å videreutvikle teknologi og vitenskapelige 

arbeidsmetoder i samarbeid med videregående skole og næringslivet blir viktige områder å 

videreutvikle. Deltakelse i First Lego League, bruk av digitale verktøy inkludert robot og 

programmering og se på mulighetene for etablering av Newtonrom, bidrar til å videreutvikle en 

samfunnsaktiv og framtidsrettet barnehage og skole på Hitra.  

2. Tidlig innsats 

Et godt barnehagetilbud er tidlig innsats for alle barn, spesielt for barn som av ulike grunner trenger 

særlig støtte og omsorg. Antallet ansatte i Hitrabarnehagene og deres kompetanse, er avgjørende for 

om barna får et godt barnehagetilbud.  

«Det er viktig å sette inn tiltak tidlig uansett når et problem oppstår. Frafall i videregående skole 

begynner i barnehagen,» sier førsteamanuensis i Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 

Torbjørn Lund. Barnehagene på Hitra skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den 

sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å etablere et 

inkluderende og likeverdig tilbud. 

 Gjennom Arbeidsløypa, har barnehagene og skolene på Hitra gode rutiner for et målrettet og 

systematisk arbeid for å iverksette tiltak for barn og unge med behov for ekstra hjelp og støtte. Med 

en negativ utvikling av antall elever som får enkeltvedtak om spesialundervisning, må vi ha en 

grundig gjennomgang av praksis for å se om vi setter inn de rette tiltakene – hurtig nok.  
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3. Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling 

Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for lederne i kommunen. 

Barnehagene har jobbet målrettet med mangfold, språk og relasjoner og derigjennom endret praksis 

i møte med barn og foreldre. Pedagogisk dokumentasjon er barnehagenes satsing i forbindelse med 

implementering av Ny rammeplan. Hensikten er å videreutvikle barnehagens samlede kunnskap, 

holdninger og ferdigheter når det gjelder vurdering, arbeidsmåter, refleksjon og læring på egen 

arbeidsplass. På denne måten tar barnehagene på Hitra den nye rammeplanen og dens intensjoner 

på alvor. Rammeplanen bygger videre på en norsk barnehagetradisjon der leken har en sentral plass. 

Den vektlegger mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen. Barnets og 

barndommens egenverdi løftes frem og barnehagen skal støtte barna i å forholde seg til omverden 

og bidra til selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske felleskap. 

Hitraskolen har siden 2015 jobbet målrettet med skole i utvikling (SKU) med fokus på klasseledelse og 

leseferdigheter. Målet med satsingen har vært å utvikle skolene som lærende organisasjoner, der 

ledere og lærere samarbeider om å forbedre elevenes læringsmuligheter. Arbeidet fortsetter i en 

målretta innsats på tvers av skolene og barnehagene på Hitra. Erfaringsdeling i lærende nettverk vil 

ha stort fokus de nærmeste årene. Skoleledelsen har hovedansvaret for læringsresultatene, 

læringsmiljøet og undervisningspraksis ved skolen. Ledelsen har også et ansvar for å legge til rette for 

å utvikle en kollektivt orientert kultur ved skolen gjennom samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling.  

Høsten 2017 avslutter skolene på Hitra den treårige satsingen på Skole i utvikling (SKU) Vi vet at 

vurdering har innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som 

mål. Vurdering for læring og begynneropplæring vil derfor være hovedsatsingen for Hitraskolen i de 

neste tre årene og en naturlig overgang fra SKU-arbeidet. Gjennom Vurdering for læring, deltar 

kommunen i den nasjonale satsingen på Skolebasert Vurdering for læring (Skole VFL) som innebærer 

at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet deltar i en utviklingsprosess på egen 

arbeidsplass. I tillegg til denne satsingen følger skolene opp tiltakene beskrevet i Tilstandsrapporten 

for 2017, inkludert Thomas Nordahl`s åtte punkter for et godt 

læringsmiljø.  

 

www.kunnskapsbasert praksis.no 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj954bu24PWAhXEFZoKHQIWDxwQjRwIBw&url=https://bibliotektjenesten.wordpress.com/&psig=AFQjCNGaVf1twIsgX5dERv_gdj8qnqhvFA&ust=1504345984359182
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4. Helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid. 

«Skolen er samfunnets siste store sjanse for et bedre liv for alle. Det er derfor jeg oppfatter skolen 

som byens og bygdas viktigste fysiske og psykiske helsestasjon», uttalte Guttorm Fløistad i 1996, og 

det har fremdeles gyldighet.  

Behovet for samarbeid på tvers i organisasjonen er bredt omtalt i offentlige dokumenter, 

undersøkelser og i ulike rapporter. Det skjer mye godt forebyggende arbeid for barn og unge, men 

det er fremdeles mange utfordringer for å få til dette på en god måte. En av de viktigste 

utfordringene er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på tvers av fagområdene. I rundskriv Q-

16-2013 - Forebyggende innsats for barn og unge står følgende: «Et godt oppvekstmiljø skapes 

gjennom et tett samspill mellom offentlig aktører, familie, nærmiljø og positive krefter i 

lokalsamfunnet.» 

Det er kommunen som har ansvaret for barn og unges oppvekstsvilkår og dermed for å samordne 

støtte fra barnevern, helsestasjon og andre kommunale tjenester. Fullføring av videregående skole 

har en rekke positive effekter på barn og unges livssjanser. Tjenestetilbud fra sektorer utenfor skolen 

bør derfor i mange sammenhenger innrettes mot å øke sannsynligheten for at elevene fullfører 

videregående opplæring. Det handler om forbyggende arbeid i fritid, i skole og barnehage og på barn 

og unges hjemmearena.  «De store samfunnsmessige problemene kan løses ved forebygging. Derfor 

er barnehagen og skolen i tillegg til familien – de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeid i Norge», sier Arne Holte, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og 

professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. 

På Hitra har vi et stort engasjement både faglig og politisk når det gjelder det forebyggende, 

helsefremmende og tverrfaglige samarbeidet. Følgende mål ble valgt i felles møte mellom HOK og 

OPK den 1.02.2016:  

1. a. Kostnadene med spesialundervisning kan reduseres over tid ved en ennå mere målrettet 

dreining av ressursbruken over til barnehage og 1.-4 klassetrinn.  

b. Oppvekst- og helsesektoren kan arbeide mer forebyggende enn i dag slik at alle barn får 

riktig hjelp til riktig tid.  

2. Det tverrfaglige psykososiale samarbeidet opp mot barn kan styrkes og bli mere målrettet og 

effektivt innenfor dagens ressursramme. Herunder bes rådmannen spesielt se på en 

tydeliggjøring av ansvars- og oppgaveforhold mellom RO 2 og 2O 3 herunder: Hvordan 

samarbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse, legetjenesten, 

rådgiver barn og unge og barneverntjenestene kan bli mer målrettet og effektiv.  

Dette er noe rådmannen har tatt tak i og det er etablert et felles Forum oppvekst som har en 

målretta og helhetlig tilnærming til kommunens forebyggende og tverrfaglige arbeidet for barn, unge 

og deres familier. Ut fra dette samarbeidet utvikles kommunens tiltaksvifte når det gjelder 

forebyggende arbeid generelt og tiltak knyttet til utsatte barn og unge spesielt.   

PP-tjenesten sin tjenesteprofil  

Mandatet til PP-tjenesten er å hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling i forhold til barn med særlige behov, i tillegg til å utføre sakkyndig arbeid der 
loven krever det. Det er en forventing til PP- tjenesten, så vel som til andre aktører i arbeidet med 
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barn og unge, om å styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole. PP- tjenesten forventes å 
innrette arbeidet slik at den kommer i forkant av problem og lærevansker, ved å delta på skolens og 
barnehagens arena i utvikling av tiltak innenfor det ordinære tilbudet.  

 

Fra 2017/2018 styrker PP- tjenesten sitt samarbeid med den enkelte barnehage og skole på Hitra.  

Målet er å være en nærere samarbeidspart og bidra i arbeidet med hvordan læringsmiljøet 
tilrettelegges for et større mangfold. Dette kan være i forhold til enkeltbarn, råd om universelle tiltak 
i avdeling eller klasse, eller som støtte for organisasjonen som helhet med tanke på barn med særlige 
behov. PP- tjenesten bidrar ut fra et systemperspektiv gjennom arbeidsløypa, uten at barn og unge er 
henvist for sakkyndig arbeid, og bidrar til tidlig innsats ut fra to dimensjoner: tidlig alder og tidlig 
utvikling av utfordringer. PP- tjenesten vil være en samarbeidspart for skolen med tanke på å styrke 
læringsutbytte og måloppnåelse for enkeltelever. Noen barn vil likevel ha en rett til 
spesialpedagogisk hjelp og behov for spesialundervisning. Da må det henvises for sakkyndig arbeid. 
Det er likevel slik at jo bedre tilrettelegging i ordinære tilbud, jo mindre behov for sakkyndig arbeid 
og enkeltvedtak. Studier av spesialundervisning viser at allmenne strategier for å undervise elevene 
gir best resultat for flest elever. PP- tjenesten skal bidra i arbeidet med kommunes målsetninger i 
barnehage og skole, med tanke på alle barn med særlige behov.  

 

Formål 
Barnehage  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering (Lov om barnehager §1-1) 

 

Ny rammeplan for barnehagen  

Den nye rammeplanen for barnehagen trådte i kraft høsten 2017. Den er tydelig på barnehagens 

forpliktelser og tydeliggjør hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.  

Kort utdrag av hva som sies om barnehagens verdigrunnlag: «Barnehagens verdigrunnlag skal 

formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har 

egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens 

samfunnsmandat er, samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og 
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lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning 

skal ses i sammenheng.» 

 

Status og utfordringer 

I kommunebarometeret har barnehagene hatt følgende utvikling når det gjelder kvalitet de siste fire 

årene:  

Tjeneste 2014 2015 2016 2017 Kommentarer 

Barnehage 311 319 290 74 Barnehagene på Hitra gjorde i 2017 et stort sprang i 

positiv retning når det gjelder kvalitet målt gjennom 

Kommunebarometeret. Bemanning i barnehagene er midt 

på treet. Alle styrerne og lederne har godkjent pedagogisk 

utdanning, i likhet med andre kommuner. 42 % av andre 

ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk 

utdanning. Landsgjennomsnittet er 36 %. Alle barn med 

rett på plass, har plass i barnehagen. En liten andel av dem 

som jobber i barnehagene i Hitra er menn. 76 % av barn 

med minoritetsbakgrunn går i barnehagen ifølge tallene. 

Det er midt på treet målt mot resten av landet. Snittet er 

på 76 %. 

 

Hitra kommune driver 5 barnehager, 4 av disse er organisert som oppvekstsenter. Antall barn i 

barnehagen inneværende høst: 

Antall barn i barnehagene 
År Fillan Strand Barman Kn.sund Kvenvær SUM 

Høst 2017 80 44 46 23 8 201 

Høst 2016 66 47 45 29 7 194 

Høst 2015 54 48 54 33 10 199 

Høst 2014 51 41 53 37 8 190 
Høst 2013 56 41 51 40 6 194 

Høst 2012 52 40 55 42 7 192 

 
Barn i barnehagen 

Alder Hitra Landet 

1-2 år 69,9 % 82 % 

3-5 år 93, 3 % 96,8 % 

 
       Minoritetsspråklige barn i barnehagen 

Alder Hitra Landet 

0-5 år 59, 6 % 64, 5 % 

1-5 år 75,7 % 76 % 
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Barnehagene har en stabil driftssituasjon. Alle barn med rett til plass, som har søkt om 

barnehageplass i 2017, har fått plass i barnehage. Hitra kommune har ett hovedopptak til 

barnehagene i året, men kommunen foretar supplerende opptak til ledige plasser hele året. Det er 

ikke lagt opp til en styrking av bemanningen i barnehagene, selv om dette i utgangspunktet er et 

prioritert tiltak for å bedre kvaliteten, herunder øke innsatsen på de skoleforberedende aktivitetene. 

Satsingsområdene i barnehagen er knyttet til arbeidet med implementering av Ny rammeplan for 

barnehagene. Arbeidet er godt i gang og barnehagene på Hitra deltar i den regionale satsingen 

knyttet til Pedagogisk dokumentasjon, som en viktig tilnærming for å videreutvikle barnehagene som 

lærende organisasjoner. Barnehagene skal i løpet av perioden videreutvikle felles satsing på språk og 

digital kompetanse.  

Kapasitet høsten 2017 

Etter flere år med nedgang i barnetallene er det igjen økning i barnekullene på Hitra. Kombinert med 

at flere familier ønsker barnehageplass 5 dager i uka, fører dette til økte behov for barnehageplasser. 

Spesielt kan vi se en økning av behov for barnehageplasser ved Fillan barnehage og ved Strand 

barnehage. Fillan barnehage økte sin kapasitet på stor-barn fra mai 2017 fra 42 til 54 plasser. 

Rådmannen vurderer fortløpende når siste avdelingen ved Fillan barnehage åpnes.  

Antall avdelinger og plasser i barnehagene 
År Fillan Strand Barman Kn.sund Kvenvær SUM 

Avdelinger 0-3 år 2 2 2 1 0,5 7,5 

Plasser 0-3 år 26 22 26 13 3 90 
Avdelinger 3-6 år 3 1,5 1 1 0,5 7 
Plasser 3-6 år 54 30 24 24 6 138 
SUM PLASSER 80 52 50 37 9 228 

Småbarnsavdelingene i barnehagene på Hitra er for det meste utvidede avdelinger, slik at de rommer 
13 barn. Forslag til ny pedagognorm er på høring, vil føre til at Hitra kommune må endre og tilpasse 
småbarnsavdelingen til å gjelde 12 barn, når den trer i kraft fra høsten 2018. 
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Styringskort barnehage 2018-2021 

Fakta 
- Prognosene tilsier en økning på ca. 8,5 % i planperioden som gir behov for nye barnehageplasser, spesielt i Strand og Fillan krets. Det er en nedgang i antall barn i 

barnehagen på Knarrlagsund. 
- Vi har gode barnehagebygg med fine uteområder. 
- Kostnadene pr. barnehageplass er lavere enn landssnittet.  
- Barnehager med åpningstid på 9,25 timer pr. virkedag. 
- Andelen flerspråklige barn har gått ned, men Fillan barnehage en økt andel og ligger i dag på 35 % flerspråklige barn. Dette fører til et økt ressursbehov både når 

det gjelder språkopplæring og foreldresamarbeid.  
- Brukerunderundersøkelser er ikke gjennomført siden 2012, men gjennomføres våren 2018. 
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Brukertilfredshet – foreldre i barnehagen gjennomføres våren 2018 

Resultat for bruker 4,9 5,0 5,0 X 5,1 X 

Respektfull behandling 5,2 5,3 5,3 X 5,4 X 

Informasjon 4,7 4,7 4,9 X 5,0 X 

Helhetsvurdering 5,0 5,1 5,1 X 5,2 X 

M
ål

t 
kv

al
it

e
t 

Faglig kvalitet  

Barn møter et rikt og stimulerende 
språkmiljø som fremmer sosial utvikling 
og læring. 

- - 4,9 X 5,0 X 

Barn møter et læringsmiljø som 
stimulerer til undring, lek og bruk av 
digitale verktøy.  

- - 4,9 X 5,0 X 

Barn møter et fysisk læringsmiljø som er 
preget av mangfold og stor 

- - 4,9 X 5,0 X 
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materiellrikdom. 

Barn inkluderes i fellesskapet og utvikler 
vennskap i barnehagen  

- - 4,9 X 5,0 X 

Barn har trygge og stabile relasjoner i 
barnehagen. 

- - 4,9 X 5,0 X 

Barn får gitt uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet.  

- - 4,9 x 5,0 x 

Foreldre får tilgang til samtaler og 
flerfaglig kompetanse ved behov. 

- - 4,9 X 5,0 X 

Barn blir kjent med naturen, lokale 
tradisjoner og gjennom det opplever 
tilhørighet til eget nærmiljø. 

- - 4,9 
 

X 
 

5,0 
 

X 
 

Andel barn over 1 år søkt barnehageplass 
med plass innen 1 måned etter søknaden  

100 % 
(2018) 

X 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning (KOSTRA) 

41,9% 
(2016) 

35,6% 
(2016) 

39 % 39 % 39 % 39 % 

Andel styrere og pedagogiske ledere med 
godkjent barnehagelærerutdanning  

96,7 % 
(2016) 

91,3% 
(2016) 

98 % 98 % 98% 98 % 

Andel assistenter med barne- og 
ungdomsarbeiderfag eller annen relevant 
fagarbeiderutdanning i forhold til 
kommunal bemanningsnorm. 

X X 90 % 90%  90 % 90 % 

Nærvær – RO2 Oppvekst 

Nærvær (2. tertial august er foreløpig) 
90,8 % 

 
X >=92 % >=92,5 % >=93 % >=93 % 

Heltid versus Deltid – RO 2 Oppvekst 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse   84% (2016) X >=85 % >=86 % >=87 % >=88 % 

Ø
ko

-
n

o
m

i Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 2 Oppvekst 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  96,1%  X 
<= 

100 % 
<= 

100 % 
<= 

100 % 
<= 

100 % 
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Formål 
Grunnskolen 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda 

og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 

respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 

solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 

menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale 

kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald 

og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg 

tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre 

liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og 

miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane 

og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle 

former for diskriminering skal motarbeidast. (Opplæringsloven § 1-1) 

 

Ny overordna del av læreplanverket- verdier og prinsipper for grunnopplæringen  

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket. Den ble 

fastsatt ved kongelig resolusjon 1.september 2017. Kort utdrag fra pkt 2. Prinsipper for læring, 

utvikling og danning:  

«Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig 

avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning skal hjelpe skolene til 

å løse dette doble oppdraget. Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som 

har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål. 

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre 

gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor 

utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Samtidig lever barn og unge her og nå, og skolen må anerkjenne 

barndommens og ungdomstidens egenverdi.» 

Status og utfordringer 

I kommunebarometeret for 2017 har grunnskolen følgende plasseringer når det gjelder kvalitet de 

siste fire årene: 

Tjeneste 2014 2015 2016 2017 Kommentarer 

Grunnskole  349 361 393 390 Avgangskarakterene på 10. trinn i Hitra har vært ganske 

lave de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge. 
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Frafallet på videregående blant elever fra kommunen 

er litt høyere enn i normalkommunen. Frafallet for 

kullet som startet i 2011 (talt opp i fjor) var langt lavere 

enn i foregående kull. Prestasjonene på nasjonale 

prøver på ungdomstrinnet ligger litt under nivået 

elevene viser på 10.trinn. På ungdomstrinnet oppfyller 

65 % av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye 

krav til fordypning i fagene. Snittet for landet er 60 %. 

 

Hitra kommune driver 5 grunnskoler hvorav 4 av disse er organisert som oppvekstsenter. Antall 

elever i grunnskolen inneværende høst: 

Antall barn i grunnskolene 
År Fillan Strand Barman Kn.sund Kvenvær SUM 
Høst 2017 277 69 62 57 12 477 

Høst 2016 298 75 68 55 10 506* 
Høst 2015 292 68 75 51 6 492 
Høst 2014 310 68 65 54 7 504 
Høst 2013 311 75 57 57 5 505 
Høst 2012 355 75 43 58 6 537 

*) Elevtallet i 2016 medtatt elever fra statlig asylmottak.  

Grunnskolene har inneværende år hatt et stabilt elevtall etter nedgangen som var i 2011/12. 

Oppgangen i elevtallet ved Barman oppvekstsenter etter 2012 skyldes tilbakeføringen av 

mellomtrinnet ved skolen. I løpet av inneværende måned flyttet to elever fra Kvenvær 

oppvekstsenter og de vil da være nede på 10 elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Hitra kommune  Handlings- og økonomiplan 2018-2021 

 

 

Styringskort skole 2018-2021 

Fakta 
- Midlertidig elevtallsnedgang i perioden 2016-21, deretter viser prognosene en økning fram mot 2030. 
- Nye, oppgraderte skolebygg i de fleste kretser. Barman skole ferdigstilles i løpet av 2017/2018 og Fillan skoles utvidelse av personalfløy planlegges i 2017. 
- Andelen minoritetsspråklige elever har gått ned.  
- Kostnader pr. elev er over landsgjennomsnittet. 
- Andel elever som mottar spesialundervisning ligger over landsgjennomsnittet, og har gått opp inneværende år og ligger nå på 12,2 %. 
- God måloppnåelse på nærvær og økonomi. 
- Ikke måloppnåelse på flere av måleindikatorene når det gjelder kvalitet i opplæringen. Det legges opp til et systematisk og målrettet utviklings- og 

forbedringsarbeid på sektoren i tråd med det som skisseres i Tilstandsrapporten for 2017. 
- Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2017. 
- Skole- og barnehagebruksplanen legges fram høsten 2018 
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Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Gjennomføres høst 2017 

Jeg har inntrykk av at det er arbeidsro i timene. Ny - 4,0 4,0 4,3 4,3 

Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen Ny - 4,3 4,3 4,5 4,5 

Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme Ny - 4,3 4,3 4,5 4,5 

Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventinger til mitt 
barns læring og utvikling. 

Ny 
- 

4,4 4,4 4,5 4,5 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får nok faglige utfordringer Ny - 4,3 4,3 4,5 4,5 

Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer når noen 
sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev 

Ny 
- 

4,3 4,3 4,5 4,5 

Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte Ny - 4,5  4,5   4,5 4,5 

Faglig kvalitet 2018 
Elevundersøkelsen 5 kl (skala1-5 ) 

Trives du på skolen? NY - 4,3 4,3 4,5 4,5 
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Har du noen medelever å være sammen med? NY - 4,3 4,3 4,5 4,5 

Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? NY - 4,4 4,4 4,6 4,6 

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre 
i fagene? 

NY - 4,3 4,3 4,5 4,5 

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg 
utvikler meg i faget. 

NY - 4,3 4,3 4,5 4,5 

Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske 
arbeidsmåter. 

NY 
- 4,3 4,3 4,5 4,5 

Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe 
ubehagelig/eller ekkelt mot en annen elev. 

Ny 
- 4,8 4,8 5,0 5,0 

Har du selv vært med å mobbe en eller flere elever på skolen 
de siste  
månedene 

NY 
- 4,8 4,8 5,0 5,0 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? 

Ny 
- 4,8 4,8 5,0 5,0 

Jeg får hjelp til leksene mine hjemme NY - 4,3 4,3 4,5 4,5 

  
Nasjonale prøver 5.trinn - lesing 47,7 50 49 50 50 50 

  
Nasjonale prøver 5.trinn - engelsk 48,4 50 49 50 50 50 

  
Nasjonale prøver 5.trinn - regning 47,5 50 49 50 50 50 
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Nærvær (2.tertial-august er foreløpig) 
92,3% 

X 
>= 

92,5 % 
>= 

93 % 
>= 

93 % 
>= 

93 % 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - RO2 Oppvekst 
84% 

(2016) 
X >=86% >=87% >=88% 

 
>=88% 
 

Andel lærere med godkjent pedagogisk utdanning (kostra) 
95,1 

(2016) 
86,8%* 
(2016) 

>=96% >=96% >=96% 
 

>=96% 
 

Forbruk i forhold til budsjettramme i % 96,2% X 
<= 

100% 
<= 

100% 
<= 

100 % 

 
<= 

100% 
 

*kostra-landet uten Oslo 
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Skolefritidsordning  

Hitra kommune driver 5 grunnskoler som alle driver skolefritidsordninger (SFO) og leksehjelp. Antall 

elever ved skolefritidsordningene i Hitra kommune inneværende høst (pr. 01.10): 

Antall barn i skolefritidsordningene (SFO) 
År Fillan Strand Barman Kn.sund Kvenvær SUM 
Høst 2017 27 12 24 21 1 85 

Høst 2016 25 9 16 22 3 75 

Høst 2015 22 11 20 15 5 73 

Høst 2014 27 15 30 18 5 95 
Høst 2013 23 14 30 15 1 83 
Høst 2012 20 12 31 19 1 83 

 

Vi ser av oversikten at vi har 10 flere barn i SFO inneværende år enn i 2016. Skolefritidsordningene 

har fokusert på innholdet i tjenestene de senere årene. Kommunen har gjennomført egne kursdager 

for ansatte i SFO, med fokus på aktivitet, både ute og inne. Videre er det etablert et nettverk for 

ledere i SFO, hvor års og månedsplanlegging og erfaringer knyttet til organisering og aktiviteter har 

vært i fokus. Kommende år tar vi sikte på å videreføre og forbedre satsingsområdene med ytterligere 

innretting mot aktiviteter i et folkehelseperspektiv. 

Leksehjelp  

Alle skoler i Hitra kommune har leksehjelp i 2017. 

Antall elever med leksehjelp 
År Fillan Strand Barman Kn.sund Kvenvær SUM 
Høst 2017 36 4 11 8 2 61 

Høst 2016 33 11 5 8 0 57 
Høst 2015 31 2 8 5 0 46 

Som vi ser av oversikten er det 4 flere elever som mottar leksehjelp i Hitra kommune i år enn i 2016. 

Leksehjelp for elevene i grunnskolen ble endret høsten 2015. Tidligere var leksehjelpen knyttet til 1.-

4. trinn. Fra høsten 2014 ble det opp til kommunene og legge leksehjelpen til de trinnene en mener 

den har best effekt. Oppvekstkomiteen fattet høsten 2014 vedtak om at leksehjelpen i Hitra 

kommune skal organiseres slik: 

Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum timer pr. uke 
Timer    1 2 1 2 2   8 

Begrunnelsen for vedtaket er at de største endringene i elevenes arbeidsmengde skjer i forbindelse 

med overgangene mellom trinnene, 1-4, 5-7 og 8-10 og elevene opplever leksetrykket størst i denne 

perioden.  

Minoritetsspråklige barn. 

Andel minoritetsspråklige barn i aldersgruppa 0 – 6 år er ca. 44 (21,8%) av 201 barn. Hos 44 av barna i 

barnehagen er begge foreldrene fra et annet land og antall språk er 14 i tillegg til norsk. Kommunen 
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får ca. kr. 110 000,- i tilskudd for å drive minoritetsspråklig opplæring hvert år. Dette strekker i 

realiteten ikke til for å kunne gi en god opplæring.  

Andel minoritetsspråklige elever i skolen der begge foreldrene er av utenlandsk opprinnelse er ca. 21 

elever. Antall språk blant de 21 elevene er 9 i tillegg til norsk. Tilskudd fra staten (skjønnstilskudd) er 

redusert fra kr 1,9 mill. i 2012 til kr 0,6 mill. i 2016. (Redusert med kr 300.000 fra 2015). Anslaget for 

2018 er på ca. kr. 600 000,-  

Økonomiske forutsetninger 

RO2 Regnskap 2016 Revidert Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inntekter (23 187 609)                 (18 484 399)                            (18 015 440)                      (15 866 078)                      (15 885 639)                      (15 905 670)                      

Utgifter 105 700 052                113 380 661                            115 687 295                     119 447 111                     124 118 306                     128 884 253                     

Netto ramme 82 512 443                  94 896 262                             97 671 855                       103 581 033                     108 232 667                     112 978 583                      

Driftstilpasninger 2018-2021 – økte kostnader og endringer i tjenestetilbudet. 
Det er i 2018 budsjettert med en videreføring av driftsnivået i 2017 når det gjelder undervisning og 
barnehagetilbudet.  

- Klassedeling ved Fillan skole og Knarrlagsund skole.  
- Økt administrasjonsstøtte på 20 % ved Strand skole, Barman skole, Knarrlagsund skole og 

Kvenvær oppvekstsenter.  
- Alle skoler deltar i Trivselslederprogrammet og har satt av ca 1 t til Trivselslederressurs. Økt 

kostnad på Felles grunnskole på kr 49 000,- 
- Alle skoler deltar i Kulturuken som etableres fra februar 2017. Det påløper noe ekstra 

skyssutgifter for oppvekstsentrene.  
- Det er lagt inn en lærerressurs på 20 % til koordinator for MOT ved Fillan skole.  
- Det er lagt inn en lærerressurs på 30 % til sosiallærerfunksjonen ved Fillan skole.  
- Økt ressurs for skolering av nye mopedlærere. 
- Innkjøp av dataverktøyet Conexus Insight og Conexus Engage med en økt kostnad på kr 60 000,- 

på Felles grunnskole.  
- Innkjøp av matematikkprogrammet Kikora for skolene, med en økt kostnad på kr 27 000,- på 

felles grunnskole.  
- Innkjøp av det digitale programmet Visma – meldebok, med en økt kostnad på kr 22 500,- på 

felles grunnskole.  
- Avtale med MOT sitt program «Skolen som samfunnsbygger». Ingen utgifter første året.  
- Økt behov for spesialpedagogisk kompetanse/miljøterapeut i skolen, tilsvarende 60 % stilling. 
- Økt kapasitet ved Fillan bh fra mars 2017, helårseffekt i 2018. Dette betyr 200 % 

fagarbeiderstillinger.  
- Økt kapasitet ved Fillan barnehage fra høsten 2017 med 30 % fagarbeiderstilling, helårsvirkning 

med mulig større prosentandel fra 1.januar 2018. 
- Økt med 100 % barne- og ungdomsarbeider ved Kvenvær oppvekstsenter. 
- Kostnader for 7 barnehagebarn som går i private bh på Frøya som ikke var budsjettert i 2017, ca 

kr 880 000,-.  
- Konsekvenser av pedagognormen som er på høring: Hitra kommune må da redusere sine 

småbarnsavdelinger med ett barn, fra 13 til 12 barn pr avd. Kostnadsøkningen legges fram i 
revidert budsjett 2018. Økningen kan bli i underkant av en barnehagelærerstilling.  

- Fillan barnehage har en økt andel flerspråklige barn og ligger i dag på 35 %. Dette fører til et økt 
ressursbehov både når det gjelder språkopplæring og foreldresamarbeid. Det ligger i dag ikke 
noe i budsjett 2018.  

- Eventuell åpning av siste avd ved Fillan bh må vurderes ifm revidert budsjett 2018 etter 
barnehageopptaket for 2018-2019. Det vil tilsvare en stilling som pedagogisk leder i 100 % og to 
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fagarbeidere, tilsammen 200% stilling. 
 

 

Årsverksoversikt 

Tjenesteområde Årsverk 

2018 

Årsverk 

2017 

Merknader 

PP-tjenesten 7,1 7,0 Ingen vesentlige endringer. 

Fellesutgifter oppvekst 

herunder Hitra leirskole 
1,25 1,6 

Merkantilressurs på 35 % ikke lagt inn i 

2018 budsjettet. Kjøp av tjenesten på 

20 % administrativ støtte ligger inn i 

Strand skoles budsjett for 2018. 

Fillan skole 46,81 46,64 Ingen vesentlige endringer 

Strand oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

 
12,39 
15,12 

 
11,75 
15,22 

20 % administrativ oppgaver for 
oppvekstsjefen og økt med 20 % 
lederstøtte 

Barman oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

         13,94 
13,74 

             13,50 
14,27 

Økt med 60 % miljøterapeut/pedagog 

og 20 % lederstøtte 

Knarrlagsund 
oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

 
10,32 

8,81 

 
 

   9,11 
   8,75 

Økt klassedeling ved Knarrlagsund skole 

og 20 % lederstøtte 

Kvenvær oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

4,96 
2,00 
2,96 

 

  4,03 
   1,77 
   2,26 

Økt med en stilling barne- og 

ungdomsarbeider og ca 20 % 

lederstøtte 

Fillan barnehage 
19,79 

 
18,87 

Helårseffekt av utbygging ved 

barnehagen  

Totalt 154,23 150,74 (+ 3,49) 
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Rammeområde 3 Helse og omsorg  
Kommunalsjef Harald M. Hatle 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig/Enhetsleder 

Helse, familie og 
rehabilitering 

Helsesøster, legekontor, livsstil og folkehelse, læring 
og mestring, jordmortjeneste, aktivitører, 
rehabilitering m/ fysioterapi- og ergoterapitjenester, 
voksenopplæring m/lærlinger, tilbud til flyktninger og 
asylsøkere, deler av psykisk helse 

Hege Lie Rønningen 

Hitra bofellesskap og 
sykehjem 

Korttidsavdeling, somatisk bofellesskap, og tilbud til 
mennesker med demens. Lærlingeveileder. 

Anne Strøm 

Barnevernstjenesten Barnevernadministrasjon, tiltak overfor barn og 
familie 

Alexander Baklie 

NAV Råd og veiledning, økonomisk hjelp og sosiale lån Elin Reppe 

Hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp 
(m/støttefunksjoner) 

Hjemmesykepleie, heldøgns omsorg Melandsjø 
eldresenter. Bofellesskap Hitra helsetun overføres 
formelt til hjemmetjenestene i 2018.Praktisk bistand 
i hjemmet (hjemmehjelp). Velferdsteknologi. 

May Britt Sollie 

Tjenester 
funksjonshemmede 

Øytun bofellesskap, Øytun barnebolig (institusjon). 
Avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, 
omsorgslønn og brukerstyrt assistent (BPA). 

Anne- Marie Klingenberg 

Oppfølgingsenheten Oppfølging av unge og voksne med rusproblemer, 
psykiske problemer og sammensatte lidelser. 

Elin A. Wahlvåg 

Forvaltningsenhet Kartlegging av behov og tjenestevedtak pleie og 
omsorg samt vederlagsbetaling sykehjem mm. 
Tildeling av kommunale boliger mm. Koordinerende 
enhet og mottak av E – meldinger fra sykehus 

Ann Merete Østmark 

Brukerkostnader 
helselokaler 

Øytun bofellesskap, Sandstad «eldreboliger», 
Melandsjø omsorgssenter og Hitra helsetun 

Harald M. Hatle 

   

Formål og lovgrunnlag 

Helse – og omsorgstjenestene i Hitra kommune har som formål å gi kommunens innbyggere tjenester 
med god kvalitet på riktig nivå og til rett tid. Tjenester som kommunens innbyggere og brukere 
mottar er hjemlet i mellom annet følgende lovverk: 

-  Lov om kommunale helse – og sosialtjenester                                                                         
-            Lov om folkehelse                                                                                                                         
-            Pasientrettighetsloven                                                                                                                  
-            Helsepersonelloven                                                                                                                      
-            Opplæringsloven                                                                                                                            
-            Lov om spesialisthelsetjeneste 

Tjenestene ytes i det daglige av kommunen selv, private drivere med kommunal avtale og 
privatpraktiserende helsepersonell som leger og fysioterapeuter. 
 
Siste årene har kommunen fått et utvidet ansvar og med nye oppgaver knytta til områdene rus og 
psykisk helse. 
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Kommunens satsingsområder 2018 – 2021 
HOVEDMÅL FOR HELSE – OG OMSORGSTJENESTENE  

1)Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør 

2) Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting 

3) Arbeidsdeling og samarbeid 

Status og utfordringer 

Helse – og omsorgstjenestene i Hitra kommune kjennetegnes i hovedsak av god kvalitet og høy 
effektivitet.  I kommunebarometeret for 2017 (regnskap 2016) fikk Hitra slike plasseringer på kvalitet: 
 Tjeneste  2017*    2016        Kommentarer 

Barnevern 224 268 Framgang fra 2016 til 2017, håper på ytterligere 

kvalitetsforbedring neste år.  

Sosiale tjenester 32 19 Lave kostnader til sosiale tjenester siste årene. 

Ligger an til betydelig økning i ressurser i 

driftsåret 2017, mange enslige som faller 

utenfor det ordinære yrkeslivet. 

Pleie og omsorg 1 5 Gjennomgående god skår på nesten alle 

måleparametre, svakeste tall på kompetanse. 

Helse 253 179 Får ikke god uttelling for forebyggende innsats. 

Mål om å bli bedre for 2018. 

*plassering blant 428 kommuner, en er best, 428 svakest 

Kommunens plasseringer på kostnadsnivå (effektivitet) 2017: 

Tjeneste       2017*           Kommentarer 

Barnevern 333 Høyt kostnadsnivå i interkommunal tjeneste. Har 

nådd mål i 2017 om reduksjon i ressursbruk etter 

reetablering. 

Helse 340 Høy ressursinnsats i forebyggende arbeid gir høgt 

kostnadsnivå. Mål om å få dette ut som resultat 

(ressurssparing) over tid. 

Sosialtjeneste   6 Økt ressursinnsats innenfor økonomisk sosialhjelp 

ventes å gi økt kostnadsnivå i 2018.  

Pleie og omsorg    7  

*plassering blant 428 kommuner, en er best, 428 svakest 

Kommunen får flere gamle eldre i tiden framover, samtidig som omfanget av refusjoner fra 
ordningen med ressurskrevende tjenester reduseres betydelig. For å videreføre tjenestenivået 
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innenfor helse – og omsorg i planperioden må rammeområdet få en reell styrking i netto 
driftsrammer. Samtidig må terskelen for når det ytes tjenester økes i planperioden.  Det må jobbes 
aktivt for å få innfaset velferdsteknologi for å øke mestring samt forebygge behov for andre 
omsorgstjenester. Over mange år har Hitra kommune hatt svært lave kostnader til økonomisk 
sosialhjelp, vesentlig grunnet svært god sysselsetting. Mange har fått jobb i næringa uten å ha fullført 
fagutdanning eller tilsvarende. Dette har endret seg siste årene. Flere unge voksne på Hitra behøver 
supplerende økonomisk sosialhjelp i hverdagen.  Årsaken er ofte lav kompetanse, ofte som følge av 
frafall fra videregående utdanning, samtidig som næringslivet nå i all hovedsak rekrutterer folk med 
minimum fagutdanning. Ofte medfører lav inntekt også barnefattigdom. Dette er en situasjon som 
krever oppmerksomhet, i form av: 

- Tidlig innsats i skolen – langsiktig arbeid 

- Oppfølging av målgruppen – kompetansebygging og kvalifisering 

- Tiltak mot barnefattigdom 

 
Helse og Rehabilitering 
Det offentlige helsearbeidet for leger og fysioterapeut holdes på samme nivå som tidligere men 
omfordeles slik at kommunelegestilling økes til 40% samt at helsestasjonslege økes til  20% i 
helsestasjonen/helsestasjon for ungdom. Dette jfr. satsing på folkehelsearbeid og barn/unge 
 
Kreftkoordinatorressurs økes til 40%, tidligere har stillingen vært 20% + frikjøp ved behov. Det er 
økende antall kreftpasienter som ønsker behandling i hjemmet samt oppfølging i hjemkommunen i 
livets sluttfase 
 
Helsestasjonen har fokus på nye faglige nasjonale retningslinjer. Skolehelsetjenestens samarbeid 
med oppvekst vil særlig bli vektlagt. Dersom Snillfjord velger å kjøpe tjenester av oss blir innlemming 
av disse barna i årshjulet også en viktig oppgave 
 
I psykisk helsetjeneste opprettholdes samme bemanning som før sammenslåing med Frøya (3 åv). 
Det er stor økning i antallet henvisninger, I tillegg har tjenesten koordineringsansvaret for utskrivelser 
fra psykiatrisk sykehus samt for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Deler av ressursen vil 
øremerkes arbeidet med barn/ungdom 
 
Voksenopplæringa/flyktninger: I tråd med kravene i arbeidsmarkedet tilbys det grunnskoleopplæring. 
Det erfares at elevene har manglende grunnleggende ferdigheter. De som tar grunnskoleopplæring 
har etter opplæringslova rett til grunnskoleopplæring og trenger det for å komme inn på 
videregående skole. Det gis ellers tilbud om intro-opplæring, norskkurs, praktisk bistand via 
miljøarbeider. Det selges elevplasser til Frøya kommune med noe fortjeneste og det samarbeides tett 
med NAV 
 
Brukerundersøkelser for flere felt gjennomføres i 2018, særlig i tjenester for barn og unge 
Det har tross flere utlysinger ikke lyktes oss å få ansatt kommunepsykolog. Sammen med Frøya vil det 
bli utlyst på nytt slik at vi kan få nytte av de statlige midlene vi er innvilget til formålet. 
 
Noen midlertidige vakanser i helse, familie og rehabilitering vil gå inn i 2018 uten full innleie 
 
Brukerbetaling for friskliv-  og mestringstilbud: Videreføres, økes og utvides noe på ikke-lovpålagte 
oppgaver som f.ex gruppetilbud/kurs. (se også egen sak om brukerbetaling). 
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Barnevern 
Barneverntjenesten ligger på 3. plass i Sør-Trøndelag i antall meldinger pr. 1000 innbygger under 18 

år. Utviklingen siste halvår har vært at et stort antall undersøkelser går til tiltak, som gjør at 

barneverntjenesten har mange familier som følges opp lokalt. Dette kan ha sammenheng med at det 

nå er etablert tette og gode relasjoner mellom barnevernet og andre kommunale deltjenester samt 

private/familier. I tillegg har flere barn blitt tilbakeført til foreldre på Hitra, og det satses på å bygge 

lokale tiltak heller enn å kjøpe plasser i institusjoner. Ressursbruken innenfor barnevernet har gått 

ned etter at barnevernet ble tilbakeført. Det kan bli behov for noe økt bemanning som følge av 

måten det nå jobbes på innenfor barneverntjenestene lokalt.  Barneverntjenesten ser utfordring i at 

mange familier er i behov av tettere oppfølging i hjemmet, enn hva en vanlig saksbehandler har 

mulighet til, så det er ønskelig med ytterligere ressurser til å kunne jobber mer miljørettet med de 

familiene hvor det er behov. Det sees på muligheten for å søke midler for å utvide denne ressursen.  

 

Hjemmetjenesten 
Hitra kommune ble i år rangert som nummer 1 i Norge på omsorg. Faglig sett gode og effektive 
hjemmetjenester, medtatt TNF, er vesentlig årsak til denne plasseringen. 
En stadig større del av de som søker om bistand fra kommunenes omsorgstjenester får slike tjenester 
fra hjemmetjenestene. En sterk økning i bruker-/ målgruppen (gamle eldre) i planperioden utfordrer 
kommunen på kapasitet. For å møte utfordringen proaktivt må det i planperioden jobbes for å 
integrere bruk av velferdsteknologi. Dette som et aktivt tiltak for å øke innbyggernes forutsetninger 
for fortsatt mestring også etter begynnende funksjonsbortfall. Som ledd i innfasing av 
velferdsteknologi generelt i omsorgstjenestene i planperioden og i nybygg for yngre 
funksjonshemmede og bofellesskap for demente spesielt etableres det ei prosjektstilling med 
varighet 2 år. Stillingen finansieres innenfor investeringsbudsjettene for helse – og 
omsorgsutbygginger samtidig som det aktivt søkes prosjektmidler for delfinansiering gjennom 
statlige støtteordninger. Stillingen plasseres organisatorisk under kommunalt forvaltningskontor. 
 
Samarbeidet med DalPro om dagtilbud til demente videreføres i 2018. I videre detaljplanlegging av 
bofellesskap for demente må det vurderes om det også bør inngå muligheter for dagtilbud og 
døgnavlastning for målgruppen i dette bygget. 
 
Hitra sykehjem 
Hitra bofellesskap og sykehjem har ved utgangen av 2017 ca 38 sykehjemsplasser og 16 personer 
som bor i bofellesskap. I 2018 vil sentrale oppgaver bestå i: 
 

- Sammen med hjemmetjenestene detaljplanlegge nytt bofellesskap for demente 
- Planlegge framtidig innhold og tjenester i det eksisterende bygget, hva skal frigjorte plasser i 

helsetunet benyttes til  
- Kompetanseutviklingstiltak for å møte de nye brukergruppene på en god måte 

 
Gjennom nedbygging av psykiatri og rustilbud i andrelinjetjenestene må kommunene dekke større 
del av tjenestetilbudene til denne målgruppen. Noe av disse behovene bør sannsynligvis møtes 
gjennom bolig – og tjenestetilbud i Hitra bofellesskap og sykehjem. 
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NAV 
Sosialtjenesten i NAV leverer gjennomgående gode resultater på ulike kvalitetsmålinger over tid. I 
2017 har vi hatt en betydelig vekst i antall personer og husholdninger som har behov for supplerende 
økonomisk sosialhjelp. Første del av 2017 har ca 80 % av totale ytelser gått til enslige, svært mange 
av disse unge. Frafall fra videregående skole, sammen med strengere krav til kompetanse hos lokale 
arbeidsgivere, er en av årsakene til økning i antall personer som trenger økonomisk bistand for 
kortere eller lengre perioder. Høye bokostnader (leiekostnader) sammen med lavere satser for 
bostøtte forsterker behovet for bistand. Det er behov for økt fokus og innsats både i skole og 
sosialtjenestene for å søke å gjøre flere selvhjulpet samt redusere behovet for bistand. Det beste 
tiltaket er at så langt mulig, alle som vokser opp på Hitra, skaper seg nødvendig kompetanse for å 
kunne gå inn i faste jobber etter endt utdanning. 
 
Det er lagt inn i budsjett 2018 ei prosjektstilling, foreløpig for en periode på 2 år, knytta 
organisatorisk til sosialtjenestene i NAV. Stillingen skal jobbe tett sammen med barnevern, 
flyktningetjenestene og kommunalt forvaltningskontor og med hovedmål i kombinasjon med NAV 
Stat m.fl. , å søke å: 
 

- Øke andelen med fast sysselsetting hos de som i dag mottar supplerende sosialhjelp, sentrale 
stikkord er kompetanseutvikling, gjelds – og økonomirådgiving, bidra til å løse 
helseutfordringer, foreslå og evt. gjennomføre tiltak for å redusere boligutfordringene 

- Sammen med andre kommunale deltjenester jobbe aktivt for å redusere andelen 
med barnefattigdom i Hitra samt se på mulige og nødvendige tiltak for å sikre gode 
oppvekstforhold også for barnefattige 

 
Det søkes om statlige prosjektmidler, alternativt finansiering gjennom bruk av fond på helse – og 
omsorgstjenesteområdet. 
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Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF) 
Siste året har det vært en endring i brukergruppen som mottar tjenester via TNF. Det er færre svært 
ressurskrevende brukere samtidig som antall brukere øker. Dette betyr i praksis at inntektene fra den 
statlige støtteordningen går ned samtidig som tjenestebehovet forblir uendret. Selv om omfanget av 
økonomisk uttelling via ordningen med ressurskrevende brukere reduseres er tjenesten i hovedsak 
fullfinansiert gjennom statlig tilskuddsordninger – ressurskrevende tjenester og utgiftsutjevning. 
 
Nye brukere innenfor TNF, samtidig som kommunen får ansvar for flere med rus – og psykisk 
helseutfordringer, utfordrer kommunen på kapasitet og lokalisering av boliger. Det ble i 2016 
gjennomført tilsyn med Hitra kommune opp mot brukere som har vedtak om «tvang og makt». 
Kommunen fikk flere avvik, i hovedsak da knytta opp mot: 
 

- Ressursbruk til brukergruppen 
- Kompetanse til personalet som betjener denne brukergruppen 

  
Deler av det som er knytta til manglende ressursbruk er fulgt opp i 2017. Det samme er også gjort på 
kompetansesiden, men fortsatt oppfyller vi ikke fullt ut krav og forventninger fra fylkesmannen påtalt 
ved gjennomført tilsyn. 
 
Oppfølgingstjenesten 
Oppfølgingstjenesten ble etablert ved at en i 2017 delte opp tidligere TF (tjenester 
funksjonshemmede) og da slik at de som i dag har betydelig bistand i form av tjenester som følge av 
psykisk sykdom og/eller rus får sine tilbud fra denne enheten. Enheten jobber i tråd med nasjonale 
føringer og prioriteringer og er pr i dag hovedsakelig selvfinansiert gjennom refusjon ressurskrevende 
tjenester og statlige tilskuddsmidler fordelt av Fylkesmannen. 
Nasjonal veileder for dette arbeidet i kommunene har slike formuleringer og føringer: 
 
«Det legges særlig vekt på at: 
• Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv 
• Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 
• Psykisk helse og rus ses i sammenheng» 
 
Oppfølgingstjenesten lokalt arbeider i tråd med sentrale føringer og veileder for kommunalt arbeid 
for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer. Viktige og vesentlige forhold for å lyktes 
lokalt: Bolig, arbeid og/eller aktivitet. På samme måte som sosialtjenesten ser et økende antall som 
faller utenfor ordinært arbeid og samfunn ser vi også et høyt antall yngre personer som sliter med 
betydelige problemer med rus og sammensatte lidelser. I tillegg til å følge opp enkeltpersoner med 
utfordringer er det samtidig viktig med aktivt forebyggende arbeid blant barn, unge og familie for å 
forebygge framtidige utfordringer. Det vil tidlig i 2018 bli sett nærmere på hvordan gode botilbud til 
denne gruppen kan løses. Erfaringene over tid med slike boliger, samtidig som det er flere nye 
brukere i TNF i tiden framover, aktualiseres en løsning med botilbud utenfor Øytun – området. 
Statlige avklaringer i statsbudsjettet omkring momsrefusjon også for slike boliger vil øke kommunens 
Muligheter for å bygge et mindre antall spesielt tilrettelagte boenheter for målgruppen i 
handlingsplanperioden.  
 
Tiltak med lavterskeltilbud på Hammeren gård samt interkommunalt tilbud på DalPro, sammen med 
Frøya kommune, videreføres første halvår 2018 før evaluering og evt. videreføring som mer 
permanent tilbud. 
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Forvaltningsenheten 
Enheten ble etablert i 2013 som en interkommunal tjeneste med ansvar for å ta imot søknader om, 
utrede, og fatte vedtak om helse – og omsorgstjenester. I tillegg har enheten ansvar for å kreve inn 
egenandeler og vederlag for opphold i institusjon. Gjennom tverrfaglig samhandling med 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, koordineres og innvilges pleie- og 
omsorgstjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Enheten er senere tillagt mange nye oppgaver, slik 
som: 

- Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 
- Ta imot og håndtere meldinger om utskriving fra sykehus mm (E-meldinger) 
- Kartlegging ved alle nye søknader om omsorgstjenester 
- Råd og veiledning til utførertjenestene 

Enheten vil i 2018 bli tillagt oppgaven med å ta imot søknader samt tildele alle kommunale 

utleieboliger. Enheten arbeider videre med å framskrive nye tjenestebeskrivelser for i første omgang 

pleie – og omsorgstjenestene, i tråd med lovverk, forskrifter og lokale kommunale prioriteringer. Etter 

første gangs behandling i helse – og omsorgskomiteen og høring vil de nye tjenesteskrivelsene legges 

fram for kommunestyret til sluttbehandling i løpet av andre halvår 2018. 
 

På lag med frivillige                           
Hitra kommune har i dag skriftlige avtaler eller formalisert samarbeid med flere lokale 
organisasjoner. I tillegg finnes det velferdsråd for alle de største kretsene i kommunen samt et 
velferdsråd for Hitra bofellesskap og sykehjem med representanter fra hele kommunen. Samarbeidet 
med frivillige må styrkes i planperioden, gjerne i form av formalisert samarbeid nedfelt i gjensidige 
avtaler. Kommunen må bruke tid og ressurser for å bygge opp under frivillige sin innsats til beste for 
kommunens innbyggere.  
 
Det vil høsten 2017 bli inngått avtale mellom Hitra kommune, Hitra frivilligsentral og 
Nasjonalforeningen for folkehelse med mål å etablere tilbud som aktivitetsvenn. Opplæring for 
interesserte blir kjørt senhøst 2017 og/eller på nyåret 2018. Aktivitetsvenn er et tilbud for personer 
med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en person som har 
demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. 
Aktivitetsvenn bidrar til å styrke den frivillige innsatsen på demensområdet. 
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Mål for fireårsperioden 

Pleie og omsorgstjenestene 
Fakta  
 
Kort statusvurdering fra statistikk og analyser og innbyggerundersøkelser 

- Rangert som beste kommune i Norge på kvalitet 
- Høy effektivitet, nummer 7 av 428 kommuner i 2016 
- Høyere ressurs til aktiviteter enn gjennomsnitt for kommuner 
- Andel hjemmeboende med omfattende bistandsbehov dobbelt så høyt som snitt nasjonalt 
- God dekning fagarbeidere, lav andel med høgskoleutdannede 
- Høy andel av plasser i institusjon avsatt til korttidsopphold 
- Jevnt over godt omdømme 
- X = ingen måling 

 
Brukerundersøkelser – Svært gode resultater (tilbakemeldinger) på årets brukerundersøkelse ved Hitra sykehjem, bedre enn snitt for kommuner på alle hovedmål. 
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Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – institusjon (skala 1 -6)  

Trivsel 5,6 5,4 X X 5,2 X 

Brukermedvirkning 5,5 4,9 X X 5,1 X 

Respektfull behandling 5,7 5,4 X X 5,1 X 

Helhetsvurdering 5,7 5,4 X X 5,0 X 

Brukertilfredshet – hjemmetjeneste (skala 1-6) 

Brukermedvirkning - 4,4 4,8 X X 4,8 

Respektfull behandling - 4,7 5,2 X X 5,2 

Helhetsvurdering -        4,7 5,3 X X 5,3 

Tilgjengelighet - 4,9 5,1 X X 5,1 

Brukertilfredshet – TNF (mennesker med nedsatt funksjonsevne) (skala 1-2, 1 best) 

Trivsel - 1,2 X 1,2 X X 

Brukermedvirkning -  1,3 X 1,3 X X 

Respektfull behandling - 1,1 X 1,1 X X 
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Helhetsvurdering - 1,2 X 1,2 X X 

Målt kvalitet Faglig kvalitet 

Andel årsverk med fagarbeiderutdanning (eller 
tilsvarende) 

50 41 53 55 55 55 

Andel årsverk med minimum høyskoleutdanning 28 34 32 35 37 40 

% - vis andel av netto drift PLO som går til 
aktivitetstjenester 

- 5 9 9 10 11 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,76 0,54 0,6 0,6 0,7 0,8 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,69 0,38 0,7 0,7 0,8 0,8 

 Målt kvalitet Nærvær - RO 3 Helse og omsorg 

Nærvær (2.teritial – foreløpig august) 87,5% X >=88% >=89% >=90% >=91% 

Heltid versus Deltid – RO 3 Helse og omsorg 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 73% X >=72% >=76% >=80% >=84% 

Økonomi Målt kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 3 Helse og omsorg 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  101,9% X <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Helse, familie og rehabilitering 
Fakta  

- Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner kommunehelsetjenesten: På samme nivå som sammenlignbare 
- God og stabil legedekning, god fysioterapidekning pr. innbygger 
- Høyere timeantall lege- og fysioterapiressurs i institusjon enn sammenlignbare  
- Noe lavere dekning av rehabiliteringsårsverk enn sammenlignbare 
- Høyt antall fastlegekonsultasjoner pr. person, men noe nedadgående 
- God intern samordning av tjenester til brukerne 
- Fokus på forebygging, mestring og rehabilitering 
- Middels årsverksinnsats til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0- 6 år 

- Brukerundersøkelser for flere felt gjennomføres i 2018. Mål for kvalitet nådd.  
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Opplevd 
kvalitet 
 

Brukertilfredshet – Familiens hus, helsestasjonen (skala 1-6) 

Respektfull behandling - 5,5 5,3 X X 5,3 

Tilgjengelighet - 5,2 5,2 X X 5,2 

Samordning - 5,2 5,4 X X 5,4 

Helhetsvurdering - 5,3 5,3 X X 5,3 

Brukertilfredshet – Familiens hus,  skolehelsetj. foreldre/foresatte (skala 1 -6)  

Tilgjengelighet - 4,5 4,6 X X 4,6 

Brukermedvirkning - 5,2 5,2 X X 5,2 

Respektfull behandling - 5,2 5,2 X X 5,2 

Helhetsvurdering - 4,9 5,0 X X 5,0 

Brukertilfredshet – Familiens hus  skolehelsetj. elever 9. og VG2  (skala 1 -6) 

Trivsel Utsatt til - 5,0 X X 5,0 

Brukermedvirkning 2018 
grunnet 

5,1 5,1 X X 5,1 

Respektfull behandling  sykdom og 
vakanse 

5,5 5,5 X X 5,5 

Helhetsvurdering helsest. 4,6 4,6 X X 4,6 

Brukertilfredshet Familiens hus/psykisk helse – brukere under 18 år (skala 1-6) 
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Medar- 
beidere 

Tilgjengelighet - 3,7 3,7 X X 3,7 

Informasjon - 3,0 3,0 X X 3,0 

Samordning - 3,7 3,7 X X 3,7 

Helhetsvurdering - 3,7 3,7 X X 3,7 

 Brukertilfredshet – Ergo – og fysioterapi   (skala 1 – 6) 

 Brukermedvirkning - 5,1 X 5,1 X X 

 Respektfull behandling - 5,7 X 5,4 X X 

 Samordning - 5,2 X 5,2 X X 

 Helhetsvurdering - 5,3 X 5,0 X X 

 
 
Målt kvalitet 

Faglig kvalitet 

Foreb. helsesamtaler eldre (78 år) % 
deltak. 

- Ikke tall 60% 60% 70% 70% 

Fysioterapeuter pr 10000 innbyggere 10,3 9,1 10,4 10,4 10,4 11,0 

Årsverk leger pr 10000 innbyggere 
kommh. 

13,3 10,7 >12 >12 >12 >12 

Andel spedbarn som har fullført 
helseundersøkelse innen utg. av 8. 
leveuke 

104% 99% 100% 100% 100% 100% 

Netto driftsutgifter til forbeygging, 
skolehelse, helsestasjon pr innb 0-20år Kr 2900 kr 2314 

Over 
landssnittet 

Over landssnittet Over landssnittet Over landssnittet 

Nærvær RO3 Helse og omsorg 

Nærvær (august foreløpig) 87,5% X >=88% >=89% >=90% >=91% 

Måleindikator 2. tertial   2017 Resultat for 
landet 

Mål 
2018 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Heltid versus Deltid – RO 3 Helse og omsorg 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - X >=72% >=76% >=80% >=84% 

Kompetanse       

Andel årsverk med minimum 
høyskoleutdanning 

86% X 88% 88% 88% 88% 

Økonomi Målt kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 3 Helse og omsorg 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %     100,9% X <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Økonomiske forutsetninger og viktige driftstilpasninger i planperioden 

RO3 Regnskap 2016 Revidert Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inntekter (84 083 193)                 (75 746 998)                            (70 634 791)                      (70 805 117)                      (70 976 517)                      (71 148 992)                      

Utgifter 171 101 266                176 622 818                            179 678 985                     186 113 016                     192 380 734                     198 760 735                     

Netto ramme 87 018 073                  100 875 820                            109 044 194                     115 307 899                     121 404 217                     127 611 743                      

Driftstilpasninger 2018-2021 – økte kostnader og endringer i tjenestekvalitet 
 
Det er for 2018 budsjettert med en reduksjon fra budsjettert 2017 - nivå i statlige overføringer knytta til 
ressurskrevende tjenester med 4,7 mill kroner. I tillegg er skjønnsmidler til samme formål noe usikre etter 
sammenslåing av trøndelagsfylkene. I 2017 får Hitra kommune vel 2 mill til dette formålet gjennom 
fylkesmannens skjønnsmiddelordning. Samlet sett er det beregnet en reduksjon på 5,0 mill knytta til 
ressurskrevende tjenester 2018. 
 
Det er budsjettert med økning i økonomisk sosialhjelp for 2018, deler av merkostnadene er finansiert 
gjennom statlige tilskuddsordninger (flyktninger).  
 
Endringen som har kommet i 2017 gjør det nødvendig å øke netto driftsrammer i kommunebudsjettet for 
å sikre forsvarlig drift innenfor sosialtjenestene og pleie – og omsorgstjenestene. Ressursbruken innenfor 
helse-, familie og rehabilitering er uendret fra 2017, for barnevernet betyr budsjettforslaget en vesentlig 
reduksjon i netto ramme sammenlignet med kommunens kostnader det siste året i det interkommunale 
samarbeidet. 
 
I tillegg til nevnte driftstilpasninger som følge av reduserte inntekter og nye oppgaver, vil kommunen i 
årene framover bli utfordret på kapasitet. Flere gamle eldre vil måtte medføre enten økt ressursbruk på 
helse – og omsorg, alternativt ny og endret tjenestekvalitet. Samtidig må det brukes ressurs, tid og 
oppmerksomhet mot forebyggende og helsefremmende arbeid for å søke å utsette når innbyggere 
trenger bistand fra det offentlige for å mestre hverdagen. Bredt og variert aktivitetstilbud og sosiale 
treffpunkt, gjerne sammen med frivilligheten er sentralt virkemiddel. 
Det vil bli utarbeidet nye standarder for tjenestekvalitet for pleie – og omsorgstjenestene i 2018, med 
sluttbehandling i KST andre halvår 2018. 
 
I planperioden skal det bygges nytt botilbud for demente. Parallelt med dette må det legges en plan for 

framtidig bruk av Hitra bofellesskap og sykehjem som vil få en noe ny og endret rolle og oppgave i 

morgendagens omsorg.  I dette arbeidet må også kompetansebehov og nødvendig kompetanseutvikling 

hos ansatte stå sentralt. Det forutsettes at vesentlige deler av kompetanseutviklingen som omhandler 

etter – og videreutdanning søkes dekt gjennom kompetanseløftet 2020 og andre statlige 

tilskuddsordninger knytta til kompetanseøkning i de kommunale omsorgstjenestene. For å møte de store 

utfordringer innenfor omsorgstjenestene, med fokus på mestring og bærekraftig ressursbruk, foreslår 

rådmannen at det opprettes en toårig prosjektstilling for utredning og innfasing av velferdsteknologi som 

del av kommunens samlede innsats innenfor omsorgstjenestene.  

 
Det må jobbes aktivt i planperioden for å sikre at unge som vokser opp blir gjort i stand til å fungere godt 

lokalt i voksenlivet. I dag faller flere enn tidligere utenfor det lokale arbeidsmarkedet, og på en slik måte 
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at det generer økt bruk av supplerende økonomisk sosialhjelp. Konsekvensene blir mellom annet sosiale 

utfordringer og barnefattigdom. For å møte utfordringene med enslige som faller utenfor det ordinære 

yrkeslivet etableres det ei prosjektstilling I NAV, som i et tett samarbeid med barneverntjenesten, 

oppfølgingstjenesten, flyktningetjenesten og helse, familie og rehabilitering og skolene arbeider for å 

redusere behovet for sosialhjelp.  

Innen helse, familie og rehabilitering fortsetter arbeidet med å samordne og videreutvikle arbeidet for 

barn og unge. Kompetanseheving på forebyggende foreldrestøttende tiltak, utvidet systemsamarbeid 

med oppvekst gjennom forum oppvekst, arbeid med å tydeliggjøre nasjonale satsninger gjennom lokale 

virksomhetsplaner. På rehabiliteringssiden ser vi fram mot at de ulike tjenestene er samlet under samme 

faglige paraply friskliv og mestring, målet er mest mulig sømløse tjenester til det beste for brukerne. 

Tillegg for helse og omsorg etter rådmannens framleggelse av budsjett og behandling i utvidet 

formannskap dagene 31.oktober og 1.november: 

Det er tidligere signalisert at forebyggende helsearbeid må ha høy prioritet. Rådmannen har derfor nå 

sett på kutt i årsverk innenfor pleie og omsorgstjenestene, 2 årsverk i TNF og 1 årsverk 

hjemmetjeneste/sykehjem. 

Kutt i årsverk vil, med utgangspunkt i tidligere effektiviseringsarbeid, nå ha konsekvens for 

tjenestekvalitet og tjenestenivå. Det vises her også til varslet sak om gjennomgang av 

kvalitetsstandarder. 

For TNF betyr kutt redusert tjenestestandard, spesielt for nye brukere i 2018 ( 4 til 5 personer, i 

hovedsak ungdom i alderen 18 til 20 år.)  

For hjemmetjeneste / sykehjem betyr stillingskutt færre plasser i heldøgnsomsorg med tilstedeværende 

personell (bomiljø1). Det er i dag flere beboere i bomiljø 1 enn forutsatt, da en har vært flesibel og 

åpnet for at ektefelle kan flytte med der en av ektefellene fyller vilkår for bofellesskap eller 

sykehjemsplass. 

Som alternativ til årsverkskutt i hjemmetjeneste/sykehjem kan det budsjetteres med redusert 

ressursinnsats sengepost Orkdal og legevakt SiO, men da med et noe lavere beløp. 

Det er ikke foreslått kutt i forebyggende helsearbeid da det tidligere har vært uttalt fra politisk nivå at 

dette i størst mulig grad må skjermes for nedtrekk. 

Vurderte innsparingstiltak: 

2 årsverk TNF                                                                                                       Kr 1 000 000,- 

1 årsverk bomiljø 1                                                                                             Kr     500 000,- 

Ny drift SiO, i regi St. Olav (årsvirkning)                                                          Kr     300 000 
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Årsverksoversikt 

Tjenesteområde          Årsverk 

    (2017 i parentes) 

Merknader  

Helse, familie og rehabilitering 29,3 (26,9) Tilbakeføring av psykisk helse fra Frøya. Økning 

innenfor voksenopplæring, tilbud til nye/flere 

flyktninger samt norskopplæring til ansatte i 

Lerøy. Aktivitør overført til hjemmetjenestene i 

løpet av 2017. 

NAV 3,6 (3,6) Inklusive 0,8 årsverk innenfor 

flyktningetjenestene. 

Hitra sykehjem 47,7 (48,2) Deler av tidligere bomiljø 3 overført til 

hjemmetjenestene i løpet av 2017. Nytt tiltak 

(fløy) tilknytta brukere med spesielle behov i 

2017. 

Barnevern (ny i 2016) 5,0 (5,0) Uendret fra 2017. 

Hjemmetjenestene 32,9 (29,6) Tilført deler av bomiljø 3 samt aktivitør i løpet 

av 2017, for øvrig uendret. 

Tjeneste for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

32,2 (40,1) TF splittet i 2017 til ny TNF og 

oppfølgingstjenesten 

Oppfølgingstjenesten 9,4  (xx) Fleste årsverk kommer fra tidligere TF. En ny 

stilling, prosjektfinansiert gjennom statlige 

stimuleringsmidler for rusomsorg. Drift på 

Hammeren gård og DalPro AS i tillegg til tilbud i 

bolig, sosiale treffsteder mm.  

Forvaltningskontor 3,0 (4,0) Fra og med 2018 legges kommunens samlede 

boligutleie til denne enheten. 

 163,1 (157,4) Tilbakeføring av psykisk helse fra Frøya. Nye 

brukere Hitra sykehjem, økt omfang 

voksenopplæring. 

Prosjektstillinger 

(ekstern finansiering) 

3 (1) Rusomsorg                                                

Velferdsteknologi                                            

Sosiale tjeneste 

   *I tillegg kommer lærlinger, støttefunksjoner og vikartjenester 
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Rammeområde 4 Plan, landbruk, miljø og brann 
Kommunalsjef Dag Robert Bjørshol 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig 

Næringsutvikling, jordbruk, veterinær, natur- og miljøforvalter, viltnemnda, 
planadministrasjon, plantjeneste, byggeledelse, byggesakstjeneste, 
kart- og oppmålingstjeneste, brannvern/feiing, friluftskart og trafikksikkerhet. 

Dag Robert Bjørshol 
  

 

Formål og lovgrunnlag 

Teknisk komite er politisk ansvarlig for rammeområdene, som omfatter de enheter og 
ansvarsområder som er nevnt ovenfor.  

Rammeområdet 4 er delt opp i driftsenhet plan, landbruk, næring, miljø, prosjekt/ byggeledelse(PLM) 
samt Brann/ feiing. Enhetene forvalter oppgaver definert i lovverk innenfor saksfeltene, 
saksforberedelse for politisk nivå, tilretteleggelse for utvikling innen landbruk, næring, bosetting og 
fritid, brannsyn i særskilte brannobjekt og private boliger, utøve akuttberedskap, tilrettelegge areal 
for næringsetablering både via godkjennelse og utarbeidelse av planverk, samt fysisk opparbeidelse 
av areal.  Tilrettelegge for trygg skoleveg for kommunens skoleelever. 

Status og utfordringer 

Generelt vil kommunereformen kreve en betydelig innsats innen alle rammeområdets tjenester. 

Sammenslåing med deler av Snillfjord vil kreve forberedelser på flere plan, men rent praktisk må 

matrikkel, planregister, regler for arealforvaltning og beredskap osv. avklares og tilpasses.   

Plan, landbruk og miljø 
Plan, landbruk og miljø arbeider sammen med den øvrige organisasjonen med målsettinger for, 
gjennom sin saksbehandling og lovanvendelse, å bidra til god og bærekraftig bruk av arealer på Hitra. 

I 2018 vil det være fokus på bærekraftig bruk av arealer i kommunens sjøarealer, med et spesielt 
fokus på bolyst for alle de som bor eller besøker Hitra. Høyest prioritering og oppmerksomhet vil 
fortsatt være regulering og opparbeidelse av nye boligfelt i pressområder, samt næringsutvikling. Det 
skal være en aktiv og framtidsretta næringsutvikling som drar veksler på bolyst og trivsel, samt 
etablering av nye næringsområder og havneområder. Videre ligger i dette også mulighetene for 
næringsutvikling som ligger nedfelt i vedtatte kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel. Det 
legges til grunn at plan, landbruk og miljø skal ha ei bemanning som gjør det mulig med god og 
forutsigbar saksbehandling med kjente saksbehandlingstider. 

Planenheten har sammen med driftsenheten de senere år hatt økt fokus på fysiske tiltak relatert til 
trafikksikkerhet. Dette fokuset videreføres inn i 2018. For 2018 har det ikke blitt søkt om 
trafikksikkerhetsmidler enda, da disse midlene ikke er lyst ut fra Sør-Trøndelag fylkeskommune   

Enhetene Drift (VAR) og Plan er sterkt involvert i næringsprosjekt i Hitra Industripark. Oppfølging av 
fysisk utførelse av gang- og sykkelveger vil bli vektlagt via ansvarsavklaringer rettet mot 
fylkeskommunen og innspill mot fylkesplan. Det er uttatt ressurser fra planetaten for oppfølging av 
Kommuneplanens samfunnsdel samt prosjekt boligprogram.     

Prosjektmålene innen oppmåling og matrikkelføring er nå nådd. Kommunens saksbehandlere følger 
opp landbruksforvaltningens intensjoner og fokuserer på styrking av bruk i drift via aktiv medvirkning 
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ved eiendomsoverdragelser slik at det tilrettelegges muligheter for kjøp av tilleggsjord for 
videreutvikling. Viltpåkjørsler og beiteskader samt økt oppgang av sjøørret og fjerning av 
oppgangshinder i vassdragene vil ha spesielt fokus i et samarbeid med utmarksrådet og grunneiere. 

Planavdelingens oppgaver er for en stor del ikke inntektsbringende. Teknisk komite er foruten 
formannskapet det politiske organet som har flest saker til behandling. Klagesaker samt 
dispensasjonssaker preger sakslistene, hvilket er saker som krever stor oppmerksomhet uten at dette 
i tilsvarende grad gjenspeiler seg i gebyrinntektene.  

 
Næring 
Hovedfokus for kommunens næringsarbeid vil fortsatt være tilrettelegging av industriområder med 
opparbeidet infrastruktur for videresalg og næringsetablering. Det reklameres for områdene, avtaler 
fremforhandles og fremmes for politisk behandling. Disse oppgavene er blitt løst i tett samarbeid 
med ordfører. Hitra kommune har utover dette operative avtaler med Hitra næringsforening, 
Trøndersk kystkompetanse, KystNorge samt Kystmuseet om kjøp av ulike tjenester, spesielt innen 
markedsføring, turisme, førstelinjetjeneste, messedeltakelse samt næringsplans arbeid. I 2017 ble 
det ikke tilført fylkeskommunale midler til de kommunale næringsfondene, allikevel ble det innvilget 
en del kommunale tilskudd hvor prioritering var Orkdalssamarbeidet samt fiskerisektoren. 
 
Avdelingen er videre i begrenset omfang involvert i å fremskaffe dokumentasjoner og være 
kontaktpunkt relatert til sjøverts transport av laks til Europa. Avdelingen er administrativt involvert i 
Trepartssamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra, inkludert planlegging og deltakelse av årlige 
messer (NorFishing/Akva-messen).     
 
Byggeledelse/prosjektering 
Kommunens administrasjon bygger ut tiltak i tråd med bestilling fra politisk nivå, enten i form av 
enkeltvedtak eller via investeringsbudsjettet. Flere definerte prosjekt er nå i sin avslutningsfase, eks 
Fillen Barnehage, Byggetrinn 1 – Barman skole, vannforsyning Jøsnøya, opparbeidelse Hitra 
Industripark Øst og Vest. Videre utbygging av Hitra kysthavn vil bli fulgt opp dersom behovet melder 
seg.  Det samme med bygging av busslommer og kantstopp, snuplasser, gang- og sykkelveger langs 
offentlig veinett. 

 
Trafikksikkerhet 
De senere år har det vært stort fokus på barns skolevei, med bygging av snuplasser, busslommer, 
kantstopp m/ventelomme, regulering og prioritering av gang- og sykkelveger, revidert 
Trafikksikkerhetsplan osv. Trafikksikkerhetsarbeid vil også i 2018 bli høyt prioritert med bygging av 
nye tiltak som planlegges og bestilles av kommunens administrasjon, men som hovedsakelig 
finansieres med fylkeskommunale midler.      

 
Brann og feiing 
Brannvesenets oppgaver er regulert gjennom Lov om brannvern, som blant annet inneholder krav 
om godkjent brannordning for den enkelte kommune. Godkjent brannordning for Hitra viser en 
dimensjonering på 1,0 årsverk ut over utrykningsmannskapene for å sikre at oppgaver etter loven 
gjennomføres på en tilfredsstillende måte. I tillegg har kommunen etablert felles feievesen med 
Frøya kommune gjennom Sør – Fosen interkommunale feievesen med totalt to årsverk faglærte 
feiere. 
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Loven inneholder krav om at brannvesenet skal: 

1 gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art 

2 være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner 

3 bistå med innsats ved andre aktuelle ulykkessituasjoner 

4 utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet 

5 etter anmodning, yte bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller 
utenfor den norske territorialgrensen 

Det brannforebyggende arbeidet er et viktig arbeidsområde. Interkommunalt samarbeid, med 
opprettelsen av Sør-Fosen Interkommunale feiervesen, har ført til at vi nå utfører feiing og boligtilsyn 
både i Frøya og Hitra kommune.  

Usikkerhetsmomenter innen politidekning samt manglende statlig opplegg for videreopplæring av 
brannmannskaper har skapt en del frustrasjoner innen brannstyrken. Nytt nødnett har blitt innført, 
men har etter Hitra brann- og redning sin mening, klare begrensninger.  

Kommunene ble fra 01.01.2017 pålagt å foreta tilsyn/feiing i også i kommunens registrerte 
fritidsboliger. Registreringsarbeid av disse enhetene m/ildsteder har blitt foretatt i 2017 av 
feiervesenets personell i samarbeid med driftsenhetens ansatte.    

Interkommunalt samarbeid 
Kommunene i Orkdalsregionen inviterer til samarbeid over kommunegrensene innenfor flere 
fagområder. Hitra kommunes administrasjon ble utfordret til å lede utredningsarbeidet relatert til 
fagområde brann, et arbeid som ble ferdigstilt våren 2012. Videre fremdrift i dette arbeidet er 
avhengig av overordnet avklaring, men det ses også parallelt på et samarbeid med Frøya kommune 
for å styrke det branntekniske fagmiljøet i Øyregionen. Avklaring opp mot Frøya forventes fremlagt 
vår 2018.  

 
Referert fra KOSTRA - Kommunens karakter  
Hitra er blant de 50 beste på årets tabell. Kommunen har litt færre byggesaker hvor fristene 
overskrides enn normalen i Kommune-Norge. Prosessen for søknader med 3 ukers behandlingsfrist er 
litt raskere enn normalen.  
 
Byggesaker med 12 ukers frist behandles litt raskere enn det som er vanlig i Kommune-Norge.  
Om det er ført tilsyn med byggesaker, er ikke oppgitt i KOSTRA-tallene fra Statistisk sentralbyrå.  
 
Saksbehandlingsgebyret for enebolig er omtrent middels i Hitra på 11.340 kroner ifølge tallene fra 
Statistisk sentralbyrå.  
 
Nasjonale utviklingstrekk:  
Fortsatt er det veldig få gode indikatorer for saksbehandling. Det er synd at ikke Kommune-Norge 
måler dette på mer oversiktlig og tilgjengelig vis. I tillegg er det mange kommuner som ikke leverer 
data på dette området, noe som selvsagt øker usikkerheten.  
 
Av byggesakene Kommune-Norge behandlet i fjor, brøt kommunene fristene i 7 prosent av sakene. 
Andelen er på nivå med tidligere år. Fristbruddene er ikke delt opp i de ulike sakstypene.  
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Byggesaker med 3 ukers frist har omtrent samme saksbehandlingstid som tidligere år.  
Kommunene bruker i snitt nesten hele tiden de har til rådighet.  
 
Saksbehandlingstiden for reguleringssaker har gått vesentlig ned det siste året, ifølge  
oppdaterte tall fra SSB. For første gang er behandlingstiden under 6 måneder. De  
raskeste kommunene er nede i 1,5 måneders behandlingstid.  
 
Et nytt nøkkeltall vi tar i bruk er antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker. Her er det svært 
store variasjoner mellom kommunene, og mange som ikke rapporterer. Et mål med å introdusere 
nøkkeltallet er å få større oppmerksomhet om det, slik at også kvaliteten på rapporteringen blir 
bedre -slik vi har sett på andre områder.  
 
Vi har fra i år også tatt med saksbehandlingsgebyr for enebolig. Dette er en kostnad som varierer fra 
under 4.000 kroner hos de rimeligste kommunene, til over 25.000 kroner i de dyreste kommunene. 

Mål for fireårsperioden 

Hovedmålsetting for rammeområde 4 er å oppleves som effektiv og serviceinnstilt på tjenesteyting 
og tjenesteproduksjon for områdene som inngår i rammeområdet og som ytes overfor interne og 
eksterne brukere. Viktige områder som inngår er bygge-/prosjektledelse, drift av brann – og 
feievesen samt tjenester knytta til forvaltning av kommunens arealer gjennom enhet for plan, 
landbruk og miljø, samt overholde saksbehandlingsfrister definert gjennom lovverk og forskrifter. 

Enheten skal fortsatt ha et spesielt fokus på tilrettelegging av nye næringsareal, dvs. både innenfor 
kommunens arealforvaltning og innen fysisk utbygging.  

Enheten skal disponere kompetente medarbeidere innenfor alle tjenesteområdene.    
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Plan, landbruk og miljø 
Fakta 

Kompetente medarbeidere med stor faglig bredde 

 God dialog med kunder 

 Godt internt og eksternt samarbeid 

 Kort saksbehandlingstid 

 X = ingen måling 
For noen indikatorer forefinnes det ikke målinger pr. 2. tertial, men kan være resultatet for forrige år.  
Innenfor landssnitt/lovkrav der dette er fastsatt. Lønnskostnader pr. byggesak har økt noe, tallet i 2016 over det målet som er satt for 2017.  
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-Brukere  
Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6) 
Resultat for bruker NY X x 5,0 x 5,0 

Respektfull behandling NY X x 5,0 x 5,0 

Informasjon NY X x 5,0 x 5,0 

Helhetsvurdering NY X x 5,0 x 5,0 

 
Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet (siste måling er Kostratall 2016)  

Saksbehandlingstid byggesak, der søknaden 
er komplett 

13 dager 
(2016) 

 
21 dager 

 
<20 dager 

 
<20 dager 

 
<20 dager 

 
<20 dager 

Saksbehandlingstid byggesak, avhengig av 
andre myndigheter eller planavklaring 

48 dager 84 dager <60 dager <60 dager <60 dager <60 dager 

Lønnskostnader pr. byggesak  kr 6.146 
(2016) 

X < kr 6.000 < kr 6.000 < kr 6.000 < kr 6.000 

Saksbehandlingstid private reguleringsplaner 13 uker (2016) 26 uker <22 uker <22 uker <22 uker <22 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling 4 uker 
(2016) 

16 uker <10 uker <10 uker <10 uker <10 uker 

Leveranse geodata/kart 1-2 dager X 3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 

Målt 
kvalitet 

Nærvær 

Nærvær (2. tertial - august er foreløpig) 93,8% 
 

X >=98 % >=98 % >=98 % >=98 % 

Heltid versus Deltid (eksklusiv deltidsbrannpersonell) 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  82% 
(2016) 

X >=95 % >=95 % >=95 % >=95 % 
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Økonomi Målt kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 4 PLM 

Forbruk i forhold til budsjettramme – i % 104,7% 
 

X <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Økonomiske forutsetninger 

 

Driftstilpasninger 2018-2021 
- Inntekt saksbehandlingsgebyr er justert i tråd med siste års erfaringstall 
- Prioritert lovkrav utdanning brannmannskap – oppfølging 
- Prioritert HMS- tiltak brann- og redning 
- Investering nye lokaler brann- og redning/rene og skitne soner  

 

 

Årsverksoversikt 

Tjenesteområde Årsverk 
(2017 i parentes) 

Merknader  

Jordbruk 1,0 (1,0)  

Natur- og miljøforvalter 1,5 (1,5)  

Byggeledelse 2,0 (2,0)  

Byggesakstjenesten 2,0 (2,0)  

Kart- og oppmålingstjenesten 1,5 (1,5)  

Kommunalsjef 
Næringsutvikling/planlegging 

1,0 (1,0) 2018: 0,5 årsverk planlegging og utviklingskostnader 
Hitra Industripark 

Plantjenesten 0,8 (0,8)  

Brannvern og redning, feiing 4,0 (4,0)  

Totalt 13,8 (13,8)  
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Rammeområde 5 Kultur 
Enhetsleder Omar Pleym – ordinær kulturvirksomhet 
 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig 

Kirke Tilskudd til Kirkelig fellesråd og tilskudd til andre 
trossamfunn 

Kirkeverge Hege Therese Myhren 

Allmenn kultur Kulturmidler, arrangementer, kino, ungdomsarbeid, 
museum, kulturhus, opplevelseskortet, 
tilskuddsordninger m.m. 

Enhetsleder kultur Omar Pleym 

Kulturskole Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle 
Spaserstokken, Ungdommens kulturmønstring, 
kulturarrangementer 

Enhetsleder kultur Omar Pleym 

Bibliotek Drift av sceneområdet med utstilling og 

arrangementer. Salg av billetter og betjent skranke 

Biblioteksjef Islam Abou Hassan 
 

 

Formål og lovgrunnlag 

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

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for: 
a) at kulturlivet har føreseielege utviklingskår,  
b) å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar, 

 c) at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk   
    støtte og om andre verkemiddel og tiltak. 
 

Status og utfordringer 

Allmenn kultur 
Hitra kino hadde i 2016 totalt 6.209 besøkende fordelt på 197 forestillinger, noe som er besøksrekord 
for Hitra kino. Det er innført 5 kinoforestillinger pr. uke (f.om. høsten 2017), med 2 barne- og 3 
voksenforestillinger pr. uke. (onsdag, fredag og søndag).  

Billettsalget ble digitalisert f.o.m. januar 2017, og kinoen har fått egne infoskjermer plassert på 
biblioteket og Kystmuseet. 

Reklame på kinoen er vurdert, og tilbud er innhentet. Det er svært lite inntekter på kinoreklame, det 
har derfor ikke vært prioritert å innføre dette på kinoen pr. i dag.  

Fokusområder: 
Det er behov for teknisk oppgradering av Hitra kino med utskifting av lydanlegg og lerret. På sikt bør 
det også planlegges for en ny og mer tidsmessig kinosal.  
Økt kinotilbud med alternativt innhold (sports- og kulturarrangementer direkte på kinoen) er noe 
som vurderes som en videreutvikling av innholdet på Hitra kino. 
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Ungdomsbasen er f.o.m. høsten 2017 i gang med drift 4 dager pr. uke, med tilsammen 14,0 timer 
åpningstid. Basen er i første rekke organisert som en «kafé» mandag til torsdag fra kl. 1430 – 1800. 
Det er mest egenorganisert aktivitet på basen, hvor voksenpersonene i først rekke har en tilsynsrolle, 
men en forsøker også å få i gang organiserte aktiviteter som for eksempel quiz, bordtennis etc. Det er 
meget viktig å styrke kompetansen i ungdomsbasen. Det vurderes som fornuftig å omprioritere en 
stilling fra kulturskolen.  

Fokusområde: 
Stabilisering av driften (forutsigbarhet i åpningstider) og utvikling av innholdet i basen. 
 
Kystmuseet med Meierisalen, er en avdeling av Museene i Trøndelag (MiST), og får økt tilskudd i takt 
med Statens bevilgninger til museet. Den regionale andel skal være 25 % av Statens andel. For 2018 
er beløpet fra Hitra kommune kr 556.000,-. 

Hitra kultursenter brukes mer og mer som foredrags- og konsertarena. Lokalene har mulighet for 
småskala arrangementer, og er blitt en viktig møteplass for kulturelle opplevelser. 

Kulturskolen 

Kulturskolen har pr. i dag 6 lærere, 5 i hel stilling og 1 deltidsansatte i 60 % stilling. Stillingene ved 
kulturskolen er besatt av kvalifisert personale. Pr. 1/10-2017 er det registrert 124 elever i 
kulturskolen med til sammen 149 elevplasser. 
 
Fagmangfoldet i Kulturskolen er nå som følger: 

 Musikk (sang, piano, gitar, ukulele, bass og slagverk), 76 elever. 

 Dans (Hip-hop, breakdance, etc.), 43 elever.  

 Visuelle kunstfag (tegning, maling, animasjon, etc.), 23 elever. 

 KultArr (arrangørgruppe), 7 elever. 
 
Kulturskolens drift er for øvrig omfattende med ansvar for ulike arrangementer som UKM, Den 
kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, og andre arrangementer som Hitterkveld, 
konserter med eksterne artister 1 – 2 ganger pr. år etc. Aktivitetsnivået innen avdelingen er høyt.  
 
Fokusområder 
Det viktigste nå er å videreutvikle kulturskolen med tilbud tilpasset vår tid samtidig som kulturarven 
fortsatt tas vare på. Kulturskolen er blitt en viktig kulturarrangør med mye kompetanse innen 
arrangementer, noe som også skal satses på fremover, både med egenprodusert og innkjøpte 
produksjoner. Økt bruk av kirkene som konsert/kulturlokale er også en del av denne satsningen. 
 
Fagmangfoldet i kulturskolen burde vært utvidet med en messingblåser, både for å ta vare på og 
videreutvikle det gode korpsmiljøet i kommune, men like viktig for å gi et soloinstrument tilbud til 
kulturskolesøkerne. Det mangler Hitra kulturskole pr. d.d. 
 
Det er et ønske å få til Musikkbinger ved alle skolene. 
 
Kulturskolen mangler pr. i dag gode lokaler for undervisning i visuelle kunstfag, gruppene er i dag 
begrenset pga. for små lokaliteter Også dansetilbudet som har stor rekruttering burde hatt nye 
lokaler. Lokalene på kultursenteret trenger støydemping i noen av undervisningsrommene. 
 
Det arbeides med innføring og utarbeidelse av nye læreplaner for kulturskolen i samarbeid med 
kulturskolene i Orkdalsregionen. 
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Hitra bibliotek 
Biblioteket er i dag plassert i Hitra kultursenter (åpnet 2013) og har åpent 6 dager pr. uke. Ukentlig 
åpningstid er på 39 timer. Hitra bibliotek har en oppdatert samling, og tiltalende lokaler. 
Vi vil at biblioteket skal behold sin sterke posisjon uansett samfunnsendringer. Samtidig skal flere 
brukere finne veien til bibliotekets mange bruksområder. Framtidens bibliotek skal være mer enn 
utlån og bok lager. 
 
Bibliotekets mål skal nås gjennom 2 hovedsatsingsområder. Vi har valgt å kalle disse: 
«Samfunnsengasjerende» og «Den naturlige møteplassen». 
Bibliotekets lokaler brukes mer og mer som en møteplass. Det er også igangsatt flere tiltak for å øke 
aktiviteten og oppmerksomheten rundt Hitra kultursenter og biblioteket spesielt, bl.a. gjennom: 
Språkkafé, SeniorLes, utstillinger, teaterforestillinger, konserter, foredrag, debatter etc. 
 
Fokusområder: 
Meråpent bibliotek: Tilby innlevering, utlån, reservasjon, møte plass og bruk av biblioteket utenfor 
ordinær åpningstider. Biblioteket skal bli tilgjengelig for de som har problem å besøke biblioteket i de 
vanlig åpningstider. 
Leserom: Det er et stort behov for leserom (stille rom). 
Modernisering og digitalisering, veiledning: Grunnleggende datakurs for befolkninger som har lite 
eller ingen kunnskap i bruk av digitale verktøy. I tillegg vil Hitra bibliotek i samarbeid med 
fylkesbibliotek kjøre kurset «23 offentlig ting» på biblioteket. Målet er kommunalt ansatte, 
flyktninger og øvrige befolkning. 
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Mål for fireårsperioden 

Kultur 
 

Fakta 

 Utgifter pr. innbygger til kultursektoren er over landsgjennomsnittet 

 Høyt aktivitetsnivå med bredt tilbud 

 Godt tverrfaglig samarbeid 

 Opprettholde godt vedlikehold av kirkebygg og andre kirkeanlegg 

 X = ingen måling  
For noen indikatorer forefinnes det ikke målinger pr. 2. tertial, men kan være resultatet for forrige år. 

God måloppnåelse, ligger over på økonomisk resultat.  Litt under målet på brukertilfredshet i biblioteket, over målet i kulturskolen, gjennomsnittlig godt resultat, små marginer.  
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Brukere  

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet – bibliotek (skala 1-6) Brukerundersøkelse gjennomført høsten 2016 

Service 5,4 5,2 5,5 X 5,5 X 

Brukermedvirkning 5,0 4,7 5,1 X 5,2 X 

Informasjon 4,7 4,6 4,8 X 4,9 X 

Helhetsvurdering 5,4 5,4 5,5 X 5,6 X 

Brukertilfredshet – Foresatte kulturskolen (skala 1-6) Brukerundersøkelse gjennomført våren 2017 

Resultat for bruker 5,0 5,0 5,0 X 5,5 X 

Respektfull behandling 5,5 5,5 5,5 X 5,6 X 

Informasjon 5,0 5,0 5,0 X 4,9 X 

Helhetsvurdering 5,0 5,1 5,1 X 5,5 X 

 Faglig kvalitet 
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Målt 

kvalitet 

Andel grunnskoleelever som benytter kulturskoletilbud 

(Norm – 30 %) 

24,5 % 

(1.10.17) 

15,89% 

(1.10.16) 

> 30 % > 30 % > 30 % >30 % 

Venteliste ved kulturskolen i forhold til elevtall 5,59 % 

(1.10.17) 
X < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % 

Kinobesøk pr. år 

(6.209 i 2016) 

4.823 

(pr. 21.11.17) 
X > 6000 

> 6200 > 6200 > 6200 

Kinobesøket hittil i år i forhold til i fjor 

(1.9.17) 

3,0 % 
- 6,6 % > 0 > 0 > 0 > 0 

Antall kinoforestillinger pr. år 

(197 i 2016) 

128 (1.9.17) 
X > 200 > 200 > 200 > 200 

Utlån (alle medier) pr. innbygger Bibliotek (22.744 i 

2016) 

4,88 

(2016) 

4,5* 

(2015) 
> 5,1 > 5,1 > 5,1 > 5,1 

Besøk pr. innbygger Bibliotek 7,68 

(2016) 

4,6* (2015) 
> 6,5 > 6,5 > 6,5 > 6,5 

Antall aktive barn og unge i idrettslag 

(6 – 19 år) 

814 

(2016) 
X > 814 > 814 > 814 > 814 

Tilskudd til idrettsanlegg i kommunen (spillemidler) 300.000 

(2016) 
X > 300’ > 300’ > 300’ > 300’ 

Besøk i Ungdomsbasen pr. år 

(1692 besøkende i 2016) 

1397 

(1.7.17) 
X >1700 >1700 >1700 >1700 

Tiltak mot utenforskap blant barn  (antall tilbud i 

opplevelseskortet) 

10 (2017) 
X 11 11 11 11 

Målt 

kvalitet 

Nærvær 

Nærvær 94,5 % 

 

X >=94 % >=95 % >=95 % >=95 % 

Heltid versus Deltid -  RO5 Kultur 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 86,4% 

(2017) 

X >=87% >=90% =100% =100% 

Økonomi Målt kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 5 Kultur 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  
97,6% 

 

X <=100 % <=100 % <=100 % <=100 % 
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Økonomiske forutsetninger 

 

Driftstilpasninger 2018-2021 
Det er lagt inn 40 % stilling i kulturskolen (252.240 kr) for å kunne tilby hel stilling sammen med 60 % stilling som står 
vakant pr. i dag. Denne anbefales endret til styrking av ungdomsarbeid.  
 
Tilskudd til Hitra kirkelig fellesråd økt med kr 400.000 fra kr 2.600.469 til kr 3.000.469. 
 

Årsverksoversikt 

Tjenesteområde Årsverk 
(2017 i parentes) 

Merknader  

Allmenn kultur 1,00 (1,00)  

Hitra kino 0,95 (0,55) Innfasing av kinokiosken, 30 % stilling 

Bibliotek 2,15 (1,95)  

Kulturskolen 5,25 (6,00)  

Barne- og ungdomsarbeid 1,45 (0,50)  

Totalt 10,80 (10,00) 30 % kinokiosken + 40 % utvidet barne- og 
ungdomsarbeid 
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Rammeområde 6 – Drift   
Enhetsleder Ann Magritt Glørstad 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig 

Driftsadministrasjon Bygg, veg, kai, FDV-dokumentasjon (Forvaltning, drift 
og vedlikehold) 

Ann Magritt Glørstad 

Vaktmestertjenesten Utførende vedlikehold Håvard Strøm 

Renholdstjenesten Utførende renhold Morten Opsahl 

 

Formål og lovgrunnlag 

Driftsenhetens formål er å holde kommunens bygg, anlegg og eiendommer i tilfredsstillende stand 

slik at andre private aktører og kommunale enheter og tjenester kan oppnå sine formål. 

Status og utfordringer 

Driftsavdelingen har i løpet av 2017 vært underlagt strukturell gjennomgang. Resultatet av dette blir 
at VAR-sektoren utskilles som eget rammeområde med egen ledelse og at driftsoppgavene defineres 
på en annen måte enn tidligere. Fokusområde for driftsavdelingen i 2018 er å få bedre utnyttelse av 
økonomiske og personellmessige ressurser. Gjennom omorganiseringen av enheten dreies fokuset 
for enheten mer over på rent vedlikeholds- og renholdsarbeid, noe en håper skal gi bedre fokus på 
drift- og vedlikeholdsoppgaver og tydeligere ansvarsfordeling. Videre vil ansvarsfordelingen mellom 
Driftsavdelingen og andre enheter klargjøres gjennom nye serviceavtaler på renhold og 
vaktmestertjenester. 
 
Vaktmestertjenesten 
Et usikkerhetsmoment for 2018 vil fortsatt være utgifter til vintervedlikehold. Nye avtaler skal inngås 
for alle områder, og først etter at dette er gjennomført vil en kunne si noe mer konkret rundt 
kostnadsnivået. Det vil i denne prosessen også bli vurdert om en kan finne andre oppgjørsformer 
som vil gi bedre forutsigbarhet både for kommunen og leverandørene. 
 
Renholdstjenesten 
Utfordringen for renhold har over tid vært økt areal uten tilførsel av ressurser. Dette har blant annet 
medført reduksjon i kvalitet og manglende utførelse av hovedrenhold på enkelte bygg. Det er i 
budsjettet for 2018 lagt inn en svak økning i årsverk for å kompensere for økt areal og for å begynne 
å ta etter manglende hovedrenhold. 

Mål for fireårsperioden 

På grunn av sykefravær i hele år for nøkkelpersoner i RO6 er arbeidet med målstyring satt på vent. 
Det er derfor ikke drøftet måleparameter med TEK eller laget måltall for 2021. 
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Drift 

Fakta:  
 På grunn av ny og gjennomgående rehabilitert bygningsmasse ligger brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning lavere enn landssnittet (80%) 

 Økning i utgifter til drift og vedlikehold kommer som følge av økt areal (Strandavatnet VBA, Fillan barnehage, Barman oppvekstsenter etc.) 

 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger ligger omtrent på landssnittet 

 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere noe høyere enn landsnittet  

 Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere på Hitra vesentlig høyere enn landssnitt 

 X = ingen måling 
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Brukere  

Opplevd 
kvalitet 

Interne tjenester, renhold NY 4,8 X 4,8 X 

Interne tjenester, vaktmester NY 4,6 X 4,7 X 

 
Målt 
kvalitet 

Antall vannprøver med avvik fra krav 
(svømmebasseng) 

0 X 0 0 0 

Antall kommunale boliger tilgjengelig for 
rullestolbrukere (landssnitt 52%) 

95% 52% 95,5% 95,5% 96% 

Boliger oppført eller kjøpt/solgt 0/0 
 

X 6/6 5/5 4/4 

Målt 
kvalitet Nærvær (2. tertial - august er foreløpig) 87,2 % 

 
X >=92,5 % >=93 % >=93,5 % 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 95 % 
(2016) 

X >=95 % >=95 % >=95 % 

Økonomi Målt kvalitet 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  
94,0% 

 
X <=100 % <=100 % <=100 % 
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Økonomiske forutsetninger 

RO6 Regnskap 2016 Revidert Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inntekter (15 046 630)                 (13 888 594)                            (13 081 235)                      (13 973 610)                      (14 380 761)                      (14 797 935)                      

Utgifter 25 167 784                  25 369 144                             24 544 452                       25 334 810                       26 139 893                       26 959 483                       

Netto ramme 10 121 154                  11 480 550                             11 463 217                       11 361 200                       11 759 132                       12 161 548                        

Driftstilpasninger 2018-2021 
Økning: 
 En liten økning i utgifter til vedlikehold av tekniske anlegg 
 En liten økning i årsverk på renhold for å kompensere for økt areal 

 
 

 

 

Årsverksoversikt 

Tjenesteområde Årsverk 
(2017 i parentes) 

Merknader  

Driftsadministrasjon 1 (1,2)  

Vaktmestertjenesten 6,8 (6,8)  

Renholdstjenesten 15,67 (15,23)  

Total 23,47 (23,23)  
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Rammeområde 10 Vann, avløp og renovasjon 
Enhetsleder – ny stilling 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig 

Administrasjon Oppfølging sentrale krav, tilsyn etc. Enhetsleder 

Uteseksjon  Kjell Arne Sætherbø 

 

Formål og lovgrunnlag 

Enheten for Vann, Avløp og Renovasjon har som formål å levere kommunalt vann og avløp til sine 
abonnenter innenfor de krav som stilles av lover og forskrifter og kommunestyret. 

Status og utfordringer 

Fokus for enheten Vann, Avløp og Renovasjon er å rendyrke drift og vedlikehold av vann- og 
avløpsanleggene, og hvor effektuering av prosjekter i større grad søkes gjennomført av 
prosjektlederteamet med faglige innspill fra enheten. Gjennom omorganisering av enheten vil det 
være økte muligheter for å spisse enheten mot selve driften og det forebyggende arbeidet.
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Mål for fireårsperioden 

På grunn av sykefravær i hele år for nøkkelpersoner i RO6 er arbeidet med målstyring satt på vent. Det er derfor ikke drøftet måleparameter med TEK eller 
laget måltall for 2021. 

Vann/Avløp 

Fakta:  
 

 X = ingen måling 
For noen indikatorer forefinnes det ikke målinger pr. 2. tertial, men kan være resultatet for forrige år. 
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Brukere  

Opplevd 
kvalitet Resultat for bruker NY 4,8 X 5,0 X 

Tillit og respekt NY 5,2 X 5,2 X 

Informasjon NY 4,4 X 4,8 X 

Helhetsvurdering NY 5,1 X 5,2 X 

 
Målt 
kvalitet 

Antall vannprøver med avvik fra krav 0 X 0 0 0 

Antall hovedledningsbrudd vann 0 X 0 0 0 

Antall tilstopping og tilbakeslag i 
avløpsledninger 

0 X 0 0 0 

Målt 
kvalitet Nærvær  X  >=95% >=95% >=95% 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 100 % 
(2016) 

X =100 % =100 % =100 % 

Økonomi Målt kvalitet 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  
100,0% 

 
X =100 % =100 % =100 % 
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Økonomiske forutsetninger 

 

Driftstilpasninger 2018-2021 
Økning: 
 Omorganisering til egen enhet medfører tilsetting av ny enhetsleder, hvilket gir en økning i 0,2 årsverk 
 Det forventes noe økte driftsutgifter i forbindelse med arbeider på avløpsanleggene. I 2018 vil det bli igangsatt et 

prosjekt for å kartlegge avløp over hele Hitra og utarbeide en Hovedplan for Avløp og vannmiljø. Dette kommer 
som et krav fra sentrale myndigheter. Det må forventes at i forlengelsen av dette vil det oppstå behov for 
utbedringer på og utbygging av det kommunale avløpsnettet. Effekten av dette vil komme først i 2019. 

 ROS-analyse gjennomført høsten 2017 har avdekket behov for bedre sikring av anleggene, samt økt beredskap i.f.t. 
distribusjon av vann. Dette medfører noen investeringstiltak. 

 
 

Årsverksoversikt 

Tjenesteområde Årsverk 
(2017 i parentes) 

Merknader  

Administrasjon 3 (2,8) Enhetsleder, sekretær og ingeniør kommunalteknikk 

Uteseksjon 3 (3)  

Totalt 6 (5,8)   
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8: Vedlegg 
Vedlegg 1:  
Hitra Kirkelige Fellesråd sitt forslag til Budsjett 2018 – 2021  
 
Vedlegg 2:  
Kontrollutvalget, forslag til Budsjett 2018 – 2021 
 
Vedlegg 3: 
Hitra Storkjøkken KF – Forslag til Budsjett 2018 – 2021 
 
Vedlegg 4:  
Budsjettnotat Selvkost – Vann og avløp og andre gebyrbelagte områder Plan (ettersendes) 
 
Vedlegg 5: 
Foreslåtte investeringstiltak 2018-2021 
 
Vedlegg 6:  
Organisasjonskart gjeldende fra 01.01.2018 


