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1: Økonomiske rammebetingelser og status  

Økonomiske rammebetingelser 
De økonomiske rammene for handlings- og økonomiplan 2020 – 2023 bygger på vedtatt 
årsbudsjett/økonomiplan 2019 – 2022, revidert budsjett 2019 og framlagt Statsbudsjett for 2020. 
 
Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem den 7. oktober. Kommunene får en reell vekst i frie inntekter 
(frie inntekter = rammeoverføring fra staten = rammetilskudd og skatt) på kr 3,2 mrd. eller 0,6%.  
Veksten tar utgangspunkt i anslag på regnskapstall for 2019.  
Ved beregning av realvekst i kommunesektoren inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst (deflator) i kommunal tjenesteyting på 3,1%. Realveksten i frie inntekter blir etter dette 
kr 1,3 mrd. eller 0,3%. 
 
For Hitra kommune utgjør økningen i frie inntekter fra anslag regnskap 2019 til 2020 kr 9,4 mill. 
(3,1%).   
Presiserer at i denne økningen er det kr 2,57 mill. i skjønnstilskudd som gjelder ressurskrevende 
brukere og minoritetsspråklige elever. Skjønnstilskudd til dette har tidligere år kommet fra 
fylkesmannens pott for tildeling og er inntektsført under henholdsvis RO3 Helse og omsorg og RO2 
Oppvekst. Det gjøres også for 2020. 
 
Nye føringer og oppgaver har over flere år blitt lagt i rammeoverføringene til kommunene. Dette 
gjelder blant annet: 

• Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor pasientgruppene i psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 

• Økt tilskudd til allmennlegetjeneste 
• Innføring av gratis kjernetid for 2-åringer fra 1.8.19, maksimalprisene for foreldrebetaling øker 

utover lønns- og prisvekst.  
 
I tillegg nevnes det som er tidligere satsninger og som kommunen har innarbeidet i sin drift: 

• Særskilte satsninger innenfor rus og psykiatri, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
• Tilskudd til frivilligsentraler 
• 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  

 
Fra 2020 er flere øremerkede tilskudd innlemmet i rammetilskuddet. Det vil si at disse inntektene har 
vært ført under de rammeområdene de har tilhørt tidligere. I rammetilskuddet er de tidligere 
øremerkede tilskuddet tilknyttet elementet innbyggertilskudd. I 2020 er innbyggertilskuddet beregnet 
til kr 25.083 pr. innbygger. I 2019 var innbyggertilskuddet kr 24.709 pr innbygger, en økning på kr 2,4 
mill. eller 1,5%. 
Dette gjelder: 
Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

– Rammetilskuddet: kr 211.600 
– I driftsbudsjettet i 2019: ca. kr 410.000 
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Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
– Rammetilskuddet: kr 369.000 
– I driftsbudsjettet i 2019: kr 469.000 

Tilskudd til habilitering og rehabilitering 
– Rammetilskuddet: kr 87.000 
– I driftsbudsjettet i 2019: kr 400.000 

Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1. – 10. trinn 
– Rammetilskuddet: kr 1.317.000 
– I driftsbudsjettet i 2019: 1.109.902 

Tilskudd til leirskoleopplæring 
– Rammetilskuddet: kr 56.066 
– I driftsbudsjettet i 2019: 39.200 

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
– Rammetilskuddet: kr 496.500 
– I driftsbudsjettet i 2019: Tilskudd fra Husbanken 

 
Veksten på kr 6,8 mill. er fordelt slik i statsbudsjettet: 
Tabell 1 - Vekst i rammetilskudd 
 

(1 000 kr) 
Anslag Regnskap 

2019 
Statsbudsjettet 

Statsbudsjettet 
2020 

Vekst i kr. Vekst i % 

Ordinært rammetilskudd 152.901 158.655  5.754 3,8% 
Skatt og inntektsutjevning 152.155         153.191       1.036  0,7% 
Sum rammetilskudd og skatt 305.056  311.846 6.790 2,2% 
Det er gjort beregninger for 2019 som om at Hitra kommune var en sammenslått kommune.  
 
Mange elementer og kriterier inngår i inntektssystemet og danner grunnlaget for hva kommunen får i 
rammetilskudd. I de siste års statsbudsjetter og som også er varslet i kommuneproposisjonen, er det 
klare forventninger om effektivisering av kommunal sektor.  
 
Øvrige særskilte ordninger i Statsbudsjettet som er dekt innenfor overføringene i 2020: 

• Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: kr 761.000  
• Frivilligsentraler: kr 556.000 
• Økt lærertetthet: kr 793.000 
• Inndelingstilskudd: kr 6.062.000 (mottar dette i 15 år + nedtrapping i 5 år) 
• Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt: kr 18.000  

o Her er det gjort en feil i beregningene og kompensasjonen skal være ca. kr 507.000. Vi 
er i dialog med departementet om dette.  
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Økonomisk statusbeskrivelse  

Driftsinntekter 
 
Fig. 1 - Driftsinntekter 2020 

 
 
Tabell 2 – Utvikling i brutto driftsinntekter 
(tall i 1000 kr)                            Budsjett 2020                 Revidert Budsjett 2019 Regnskap 2018
Skatt inntekt og formue 26,0 % 130663 26,7 % 116565 23,0 % 114744
Rammetilskudd 37,1 % 186583 36,0 % 157398 31,0 % 154351
Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc. 13,1 % 65976 13,0 % 56842 10,6 % 52666
Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner og and 20,2 % 101379 20,6 % 90027 32,6 % 162551
Eiendomsskatt/Andre skatter 3,5 % 17748 3,7 % 16002 2,8 % 14165
Brutto driftsinntekter 100,0 % 502349 100,0 % 436834 100,0 % 498477  
Fra revidert budsjett 2019 til budsjett 2020 er driftsinntektene økt med kr 65,5 mill., eller 15,0%. 
Økningen skyldes økte overføringer på grunn av kommunesammenslåing og kr 25,0 mill. i inntekter 
fra havbruksfondet. 
Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er kommunens viktigste inntektskilder og utgjorde for 
Hitra i 2018 54,0% av all brutto inntekt.  Av dette utgjorde skatt på inntekt og formue 23,0%.  Diverse 
overføringer hadde størst andel i 2018 med 32,6% av sum driftsinntekter. Årsaken er inntekt fra 
havbruksfondet.  
I forslaget til budsjett for 2020 utgjør skatt av inntekt og formue 26,0% av brutto inntekt.  
Betaling for kommunale tjenester utgjorde 10,6% i 2018, i 2020 er denne andelen steget til 13,1%. 
Økningen har sammenheng med at gebyrer, blant annet innenfor vann/avløp og 
saksbehandlingsgebyr er satt opp siden 2018. 
Samlet utgjør skatt og rammetilskudd 63,2% av all brutto inntekt i 2020.  
 
Innbyggertall og befolkningssammensetningen har direkte innvirkning på størrelsen av 
rammetilskuddet. Rammetilskuddet fra staten fastsettes ut fra innbyggertallet 1. juli året før 
budsjettåret. Nye Hitra kommune hadde pr. 01.07.2019 et folketall på 5048.  
 
Innenfor vann- og avløpssektoren øker gebyrene med henholdsvis 6 og 7% i 2020.  Byggesaks- og 
oppmålingsgebyr øker med 13%. Det er beregnet økte kapitalkostnadene innenfor VAR med kr 2 mill. 
fra 2019 til 2020.   
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Andre forutsetninger på inntektssiden 
Eiendomsskatt 
Hitra kommune hadde til og med 2018 eiendomsskatt på verker og bruk. Fra 2019 ble det vedtatt 
endringer i denne eiendomsskattetypen.  
Dette var: 

• Fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner i verk og bruk, med unntak for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet 
og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Eiendomsskatt på produksjonsutstyr 
og produksjonsinstallasjoner benevnes som «maskinskatten». Sjøbaserte anlegg er definert 
inn under kategorien kraftverk osv., mens landbaserte anlegg blir definert som 
produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. 

• Bygninger i 2018 som var i begrepet verker og bruk betegnes som næringseiendom fra 2019. 
Kommunestyret vedtok å ikke skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom fra 2019. 
Bygningsmassen i verker og bruk i 2018 er dermed med i en overgangsordning i perioden 
2019-2024. Overgangsordningen innebærer utskriving av eiendomsskatt på særskilt grunnlag 
for «maskinskatten» med trinnvis reduksjon i skatteinntektene over sju år fra og med 2019. 

 
Følgende grunnlag legges inn i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023: 
Tabell 3 – Eiendomsskatteinntekter i perioden 2020-2025 

i tusen kr 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vindkraft, nettanlegg, oppdrett og gassledning 11 513          11 513          11 513          11 513          11 513          11 513          

"Maskinskatt", nedtrapping, første år 6/7 (siste år 2024) 1 702            1 361            1 038            679               338 0
Bygninger og grunn (verk og bruk 2018) (siste år 2024) 2 610            2 610            2 610            2 610            2610 0

Andel fra Aure-nedtrapping 1 923            1 531            1 139            747               355               0
Eiendomsskatt 17 748          17 015          16 300          15 549          14 816          11 513           

Kommunene som taper på omleggingen får kompensert inntektsbortfallet beregnet av det særskilte 
skattegrunnlaget. Kompensasjonen blir utregnet pr. innbygger med et fratrekk på kr 17 pr innbygger. 
Hitra kommune har et inntektsbortfall tilsvarende kr 71,3 pr. innbygger i 2019. Etter fratrekk skal 
kommunen motta kr 54,3 pr. innbygger i kompensasjon. Det betyr kr 254.884.   
 
Havbruksfondet 
Det er forutsatt inntekt fra havbruksfondet i planperioden 2020-2023. I 2018 mottok kommunen kr 
61,5 mill. Inntekten inngår i sum driftsinntekter i kommunens driftsregnskap og inngår også i begrepet 
kommunens «frie disponible inntekter» når økonomiske handlingsregler beregnes. I 2019 er det 
budsjettert med kr 2 mill. Nå er det kjent at kommunen fikk tildelt kr 9,8 mill. i 2019, altså et positivt 
avvik på kr 7,8 mill.  
 
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: 
 
Tabell 4 - Inntekter fra havbruksfond perioden 2020-2023  

i tusen kr 2020 2021 2022 2023
Forslag på inntekter fra Havbruksfond 25 000                              5 000                      25 000                5 000             
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Kommunesammenslåing fra 2020 
Etter kommunesammenslåingen med 1/3 av Snillfjord er det 5048 innbyggere pr. 1.7.2019. 
Dette blir lagt til grunn når rammetilskudd og skatt beregnes.  
 
Tabell 5- Fordeling innbyggere Hitra kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet 

01.07.2019 Diff-sammenl
Innbyggerkategori Antall %-vis-fordeling Antall %-vis-fordeling Antall %-vis-fordeling med landsgj.
0-1 år 115 2,3% 111 725                2,1 % 106               2,2 % -9
2-5 år 200 4,0% 241 699                4,5 % 228               4,6 % 28
6-15 år 510 10,1% 642 002                12,0 % 606               12,0 % 96
16-22 år 422 8,4% 456 651                8,5 % 431               8,7 % 9
23-66 år 2866 56,8% 3 076 256             57,5 % 2 905            57,5 % 39
67-79 år 681 13,5% 588 564                11,0 % 556               10,8 % -125
80-89 år 214 4,2% 183 672                3,4 % 173               3,4 % -41
90 år + 40 0,8% 45 166                  0,8 % 43                  0,8 % 3

5048 100,0% 5 345 735             100,0 % 5 048            100,0 % 0

Hitra kommune Landet Hitra sammenlignet med landet

 
I aldersgruppen 0-1 år er Hitra kommune over landsgjennomsnittet. Det betyr at på sikt vil det gi 
positive utslag på inntektene fremover. For andelen eldre over 67 år er kommunen også over 
landsgjennomsnittet. Kommunen er under landsgjennomsnittet for aldersgruppen 2-5 og 6-15 år. 
 
Det forutsettes at nominell vekst fra staten i rammetilskudd og skatt er på 2,8% hvert år i hele 
planperioden. Prognosemodellen til KS er brukt som utgangspunkt for å få frem beregningene. 
 
Samlede frie inntekter 
Etter det som er omtalt legges følgende frie inntekter til grunn i handlings- og økonomiplanperioden 
2020-2023: 
Tabell 6 - Utvikling i frie inntekter 
Frie inntekter 2 020 2 021 2 022 2 023
Rammetilskudd 181 183 000 188 898 084 194 187 230 199 624 473
Reformstøtte 5 400 000 0 0 0
Rentekompensasjon 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000
Havbruksfond 25 000 000 5 000 000 25 000 000 5 000 000
Skatt på inntekt og formue 130 663 000 134 321 564 138 082 568 141 948 880
Eiendomsskatt 17 748 000 17 015 000 16 300 000 15 549 000
Kompensasjon eiendomsskatt 600 000 900 000 1 200 000 1 500 000

362 640 000 348 180 648 376 815 798 365 668 352  
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Driftsutgifter 
 
Fig. 2 - Driftsutgifter 2020 
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Tabell 7 – Utvikling i brutto driftsutgifter 
(tall i 1000 kr)                              Budsjett 2020                 Revidert Budsjett 2019 Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter 69,1 % 332491 69,3 % 311576 66,4 % 296666
Kjøp av varer og tjenester 14,3 % 68856 14,5 % 65220 14,4 % 64100
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.ege 4,0 % 19145 4,0 % 17950 5,0 % 22436
Overføringer 6,3 % 30518 5,8 % 26142 7,3 % 32544
Avskrivning 7,1 % 34144 7,2 % 32341 7,0 % 31368
Fordelte utgifter -0,9 % -4138 -0,8 % -3575 -0,1 % -615
Brutto driftsutgifter 100,0 % 481016 100,0 % 449654 100,0 % 446499  
Fra revidert budsjett 2019 til budsjett 2020 er driftsutgiftene økt med kr 31,3 mill., eller 7,0%. 
Foruten lønns- og prisvekst skyldes økningen effekten av kommunesammenslåingen.  
Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter som utgjør 69,1 % av totale driftsutgifter i 
2020. I revidert budsjett 2019 utgjorde lønn og sosiale utgifter 69,3%.  
 
Tabell 8 - Brutto og netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene 

Tjenesteområdenes fordeling i 2020 Driftsutgifter Driftsutg. i % av Driftsinntekter Netto Netto ramme i % av 
(hele tusen) totale Driftsinntekter ramme totale Driftsinntekter

Rammeområde 0 - Politikk 6382 1,27% 177 6205 1,24%
Rammeområde 1 - Administrasjon 34818 6,93% 7107 27711 5,52%
Rammeområde 2 - Oppvekst 143046 28,48% 19967 123079 24,50%
Rammeområde 3 - Helse og omsorg 184594 36,75% 63557 121037 24,09%
Rammeområde 4 - Plan, landbruk, miljø og brann 20308 4,04% 10772 9536 1,90%
Rammeområde 5 - Kultur 18956 3,77% 2525 16431 3,27%
Rammeområde 6 - Drift 34446 6,86% 4059 30387 6,05%
Rammeområde 10  - VAR 32478 6,47% 32478 0 0,00%
Rammeområde 11  - Leieinntekter 0 0,00% 12719 -12719 -2,53%  
 
Fig. 3 - Brutto driftsutgifter 
Det er de store tjenesteområdene oppvekst og helse/omsorg som har den største andelen av brutto 
driftsutgifter, til sammen 65,2 %. Det er også her de største årsverksandelene er med 82,7% av totalt 
antall årsverk i kommunen.   
Fra 2020 er barnevern organisatorisk flyttet til Rammeområde 2 – Oppvekst.  
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Økonomiske handlingsregler og målsetninger 
Kommunestyret vedtok økonomiske handlingsregler ved budsjettbehandlingen for 2018.   
Dette har ikke vært hjemlet i kommuneloven tidligere. Fra 2020 er det nå hjemlet i kommuneloven at 
kommunestyret har en plikt til å fastsette finansielle måltall, det vil si lokale handlingsregler. Dermed 
er kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjort i loven.  
 
Kommunebarometeret for 2019 viser at Hitra kommune ble nr. 224 av landets kommuner når det 
gjelder økonomi. Året før en 329. plass.  
 
Tabell 9 – Økonomi i kommunebarometeret 

 
Omtalen i kommunebarometeret er at det er få andre kommuner som har redusert gjeldsgraden så 
mye som Hitra har gjort.  
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Kommune-Norge samlet bruker 0,4% av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar 
hensyn til avdrag. Hitra bruker hele 2,1% av inntektene til å betjene gjelda før avdrag. Kommunen har 
et solid disposisjonsfond.  
 
Finansielle måltall og handlingsregler er viktig 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. 
 
Vedtatte handlingsregler er som følger: 
Handlingsregel om andel kapitalutgifter – inntil 14% av de frie disponible inntektene skal betjene 
kapitalutgifter. 
Handlingsregelen innebærer at minimum 86% av kommunens frie disponible inntekter skal gå til å 
drifte kommunens tjenester. 
Målsettingen med handlingsregelen er å stabilisere gjelden, slik at årlige avdrag til ordinær drift 
samsvarer med låneopptak.  Tabell 10 viser utviklingen i perioden 2020-2023 der formannskapets 
forslag til investeringsbudsjett i planperioden er lagt til grunn. Det forutsettes gjennomsnittlig 
nedbetalingstid på 26 år på den enhver tid utgående saldo i perioden.  
 
Tabell 10 - Rente- og avdragsbelastning 2020-2023 

Nivå på gjeldutvikling og låneopptak 29.10.2019 Gjeld ordinær drift Gjeld til VAR Startlån Sum Gjeld
Handlings- og økonomiplan 2020-2023 FSK-sak12 Gj.nedbet 26 år

Saldo 01.01.2020 515 630 619                    242 560 000               56 413 038                 814 603 657             
Ber.ekstraord.avdr., salg av anleggsmidler 1 536 000                         -                               1 500 000                   
Avdrag 19 831 947                      10 473 000                 2 700 000                   
Låneopptak 2020 49 791 600     15 017 600                      27 774 000                 7 000 000                   959 022                     
IB 01.01.2021 509 280 272                    259 861 000               59 213 038                 828 354 310             
Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter 1 536 000                         -                               1 500 000                   
Avdrag 19 587 703                      11 298 304                 2 817 000                   
Låneopptak 2021 50 451 200     33 451 200                      10 000 000                 7 000 000                   1 006 622                 
IB 01.01.2022 521 607 769                    258 562 696               61 896 038                 842 066 503             
Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter 1 536 000                         -                               1 500 000                   
Avdrag 20 061 837                      11 241 856                 2 926 000                   
Låneopptak 2022 44 056 000     27 056 000                      10 000 000                 7 000 000                   1 052 233                 
IB 01.01.2023 527 065 932                    257 320 839               64 470 038                 848 856 809             
Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter 6 286 900                         1 419 100                   1 500 000                   
Avdrag 20 271 767                      11 187 863                 3 050 000                   
Låneopptak 2023 23 513 500     6 513 500                         10 000 000                 7 000 000                   1 095 991                 
UB 31.12.2024 507 020 765                    254 713 877               66 920 038                 828 654 680             

Sum avdrag Ordinær drift VAR Sum VAR i % av total
2020 19 831 947                      10 473 000                 30 304 947                 34,6%
2021 19 587 703                      11 298 304                 30 886 007                 36,6%
2022 20 061 837                      11 241 856                 31 303 694                 35,9%
2023 20 271 767                      11 187 863                 31 459 629                 35,6%

Sum renter R med husbank
2020 13 406 396                      5 433 344                   18 839 740                 28,8% 19 798 762                
2021 13 241 287                      5 820 886                   19 062 173                 30,5% 20 068 795                
2022 13 561 802                      5 791 804                   19 353 606                 29,9% 20 405 839                
2023 13 703 714                      5 763 987                   19 467 701                 29,6% 20 563 692                

Sum renter og avdrag R/A med husbank
2020 33 238 343                      15 906 344                 49 144 687                 32,4% 50 103 709                
2021 32 828 990                      17 119 191                 49 948 181                 34,3% 50 954 802                
2022 33 623 639                      17 033 661                 50 657 300                 33,6% 51 709 533                
2023 33 975 481                      16 951 849                 50 927 330                 33,3% 52 023 321                 

 
Tabell 11 - Handlingsregel om andel kapitalutgifter 
HANDLINGSREGEL: <=14% 2 020 2 021 2 022 2 023 GJ.SNITT ALLE ÅR
Renter og avdrag 50 103 709 50 954 802 51 709 533 52 023 321 51 197 841              
Renter og avdrag i % av frie inntekter 13,8% 14,6% 13,7% 14,2% 14,1%
Nivå på Renter og avdrag - Handlingsregel på 14% 50 769 600 48 745 291 52 754 212 51 193 569 50 865 668  
I 2018 var kapitalutgiftene 14,4% av kommunens frie disponible inntekter og i 2019 er prognosen 
17,2%. Landssnittet er ca. på 7%. 
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Målet er å stabilisere og begrense lånefinansierte investeringer i planperioden Gjennomsnittet for de 
kommende fire år er nå 14,1%.   
 
Målsetting om netto renteeksponert («kommunekassefinansiert») gjeld – skal være maksimalt på 
75% av sum driftsinntekter. 
Sammen med handlingsregelen for kapitalutgifter er det innført en målsetning om at lån som belaster 
«kommunekassen» (netto renteeksponert gjeld) ikke skal utgjøre mer enn 75% av driftsinntektene.  
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. 
I 2018 var netto renteeksponert gjeld som andel av driftsinntektene 53,9%. Det vil si at en 
renteoppgang på 1% vil spise opp 0,54% av driftsinntektene, altså ca. kr 2,7 mill. Landssnittet for 2018 
var 42,3%. Pr. 2. tertial 2019 er det en prognose på 69,2% og i 2020 er det beregnet 68,3%.  
Tabell 10 viser at gjeld som vedrører ordinær drift ikke øker i perioden.  
Derfor vil utviklingen i renteeksponert gjeld holde seg stabilt i perioden. Den er beregnet til 69,5% i 
2023.  
Investeringene innenfor VAR-sektoren øker i perioden.  
 
Målsetting for netto driftsresultat – skal være på minimum 0,5% av sum driftsinntekter. 
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. Anbefalt størrelse på denne indikatoren er av teknisk beregningsutvalg 
beregnet til 1,75%. I 2018 vedtok kommunestyret at denne indikatoren skal være >=2%. 
Formannskapet foreslår å sette den ned til 0,5% gjeldende fra 2020.  
I planperioden er det positive netto driftsresultat i 2020 og 2022 med henholdsvis 3,0% og 1,9%. 
Tabell 12 viser i rødt hva netto driftsresultat bør være for å oppnå 0,5% av sum driftsinntekter.  
 
Tabell 12 – Handlingsregel om netto driftsresultat 
HANDLINGSREGEL: >=0,5% 2 020 2 021 2 022 2 023 GJ.SNITT ALLE ÅR
Netto driftsresultat 14 906 609 -9 715 435 9 738 373 -8 885 039 1 511 127
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 3,0 % -2,0% 1,9% -1,7% 0,3%
Nivå på netto driftsresultat - Handlingsregel på 0,5% 2 512 000 2 443 000 2 599 000 2 564 000 2 530 000  
 
Målsetting om størrelse på disposisjonsfond – skal være på minimum 6% av sum driftsinntekter. 
Størrelsen på disposisjonsfondet er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin 
løpende drift, og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. 
Ved utgangen av 2018 var disposisjonsfondet på 11,2% av kommunens driftsinntekter. Dette er 
omtrentlig på landsgjennomsnittet, som var 11,1%. Prognosen for 2019 er 13,3%. I 2020 er det 
beregnet til 16,9%.  
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.  
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Tabell 13 – Handlingsregel om disposisjonsfond 
Disposisjonsfond 2020 2021 2022 2023 SUM I PER.
Saldo 01.01 - tusen kr 62 740                   84 795                   81 881                   98 051                                      62 740                      
Budsjettert avsetning 24 957                   18                           19 132                   -                                            44 107                      
Budsjettert bruk i drift -2 902 -2 932 -2 962 -4 623 -13 419

Saldo 31.12 - HANDLINGSREGEL >=6% 84 795                   81 881                   98 051                   93 428                                      93 428                      
Sum driftsinntekter (tusen kr) 502 349 488 541 519 744 512 841 505 869
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 16,9% 16,8% 18,9% 18,2% 18,5%  

 
Utviklingen i økonomiske faktorer i formannskapets forslag til drifts- og investeringsbudsjett i 
handlingsperioden 2020-2023: 
 
Tabell 14 - Økonomiske faktorer basert på handlingsreglene  

Utvikling i nominelle kroner og økonomiske Lands- Gj.- Vedtatt
indikatorer. snitt handlings-
I hele tusen Regnskap 2018 snitt Prognose 2019-2. tertial B2020 B2021 B2022 B2023 2020-2023 regler
Frie inntekter 346 914           295 326                             362 640  348 181  376 816  365 668      363 326            

Renter og avdrag 49 797              50 777                               50 104    50 955    51 710    52 023        51 198              
Renter og avdrag i % av frie inntekter 14,4% 6,7% 17,2% 13,8% 14,6% 13,7% 14,2% 14,1% 14,0%

Sum driftsinntekter 498 374           429 468                             502 349  488 541  519 744  512 841      505 869            

Netto driftsresultat 46 250 -17 943                              14 907    -9 715     9 738       -8 885          1 511                
Netto Driftsresultat i % av driftsinntekter 9,3% 2,2% -4,2% 3,0% -2,0% 1,9% -1,7% 0,3% 0,5%

31.12.2023
Disposisjonsfond i kr. 56 039              57 277                               84 795    81 881    98 051    93 428        93 428              
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 11,2% 11,1% 13,3% 16,9% 16,8% 18,9% 18,2% 18,5% 6,0%

Langsiktig gjeld 792 652           799 321                             828 354  842 067  848 857  828 655      836 983            
av dette: "netto renteeksponert gjeld" 268 494           297 268                             342 893  344 645  363 765  356 238      351 885            
"Netto renteeksponert gjeld" i % av driftsinntekter 53,9% 42,3% 69,2% 68,3% 70,5% 70,0% 69,5% 69,6% 75,0%

                  Handlings- og økonomiplan 2020 - 2023
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Renter, lånegjeld og fondsutvikling 
Fig. 4 - Finansposter 

 
Rente- og avdragsbelastningen øker i handlingsperioden.  
I planperioden baseres beregnet rente- og avdragsbelastning på investeringene i kommunestyrets 
vedtatte investeringsbudsjett for 2019 – 2022 og nye investeringer i handlings- og økonomiplan for 
2020-2023.  
Det er i beregningene i figur 4 gjort anslag på netto inntekt ved salg av tomter.  
 
Fig. 5 – Renteutvikling og lånegjeld 

  
 
Faktisk/estimert rentenivå bygger på kjente parametere i nåværende låneportefølje og signaler om 
rentenivå fremover selv om det er vanskelig å si hvilken utvikling det vil være fram i tid.  
Hitra kommune har 86,8% høyere lånegjeld pr. innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet i 
2018. 
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Fig. 6 - Fondsutvikling 

 
Sum alle fond vil være kr 114,6 mill. ved utgangen av 2023.  
Disposisjonsfondet øker med kr 8,6 mill. i perioden 2020-2023. Allikevel er det godt over det som er 
satt som mål ifølge handlingsreglene.  

Brutto og netto driftsresultat 
Fig. 7 - Brutto driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter – brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har 
disponibelt til å dekke eksterne finanskostnader (renter og avdrag).  
I 2018 ble brutto driftsresultat positivt med kr 52 mill. Årsaken er inntekt fra havbruksfondet. Videre 
ut i perioden er det positive brutto driftsresultat i 2020 og i 2022, med henholdsvis kr 21,6 og kr 14,6 
mill. Både i år 2020 og i år 2022 er brutto driftsresultat tilstrekkelig til at netto finanskostnader blir 
dekt. Et negativt brutto driftsresultat tilsier at finansinntektene må være større enn 
finanskostnadene for at det endelige resultatet skal bli positivt.  
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Fig. 8 - Netto driftsresultat 

 
Netto driftsresultat har vært negativt i perioden 2014-2017. I 2018 medførte merinntekter fra 
havbruksfondet et positivt resultat på 9,3%. Det er anbefalt fra teknisk beregningsutvalg at netto 
driftsresultat bør ligge på 1,75% - 2%. I vedtatt handlingsregel fra og med 2020 er målet at innenfor 
økonomiplanperioden skal netto driftsresultat være på 0,5%.  
Det er lagt til grunn inntekt fra havbruksfondet på kr 25 mill. i 2020, kr 5 mill. i 2021, kr 25 mill. i 2022 
og kr 5 mill. i 2023. Netto driftsresultat er positivt i år 2020 og i år 2022. 
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2: Samfunnsutvikling 

Befolkningsutvikling 
Fig. 9 – 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 4.719, som er en økning med 25 personer siden årsskiftet. Legger 
til det som er Sundan krets som blir en del av Hitra kommune så er det 5.048 innbyggere pr. 
01.07.19. Det er dette innbyggertallet som legges til grunn når rammetilskuddet blir beregnet. 
Endringen første halvår 2019 for Hitra er sammensatt av fødselsoverskudd med 7 person, netto og 
innflytting er på 18 personer.  
 
Fig. 10 - Befolkningssammensetning 

 
 
Det er en økning innenfor alle aldersgrupper fra 2018 til 2019. Aldersgruppen 0 – 15 år har økt med 
12 personer, dvs. 1,6%.  Alderssammensetningen har direkte innvirkning på rammeoverføringene. 
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Lav andel i grupperingene mellom 0 og 15 år i forhold til landsgjennomsnittet medfører reduserte 
overføringer via inntektssystemet på grunn av at elementet er vektet høyt i inntektssystemet.  
For aldersgruppen 0-1 år er den nye kommunen over landsgjennomsnittet og får derfor en pluss på 
kr 140.000. For aldersgruppene 2-5 år og 6-15 år er det til sammen et trekk i overføringene med kr 
16,2 mill. på grunn av lav andel i forhold til snittet i landet.  
For aldersgruppen 67 år og eldre har Hitra kommune en høyere andel av landsgjennomsnittet og får 
dermed et pluss i overføringene med kr 7,8 mill.  
 
Tabell 15 – Alderssammensetning og utgiftsutjevning 

HELE 
LANDET

Vekt Antall Antall

Utgifts-
behovs-
indeks Pst. utslag

kr per innb 1000 kr

0-1 år 0,0056 111 725 115 1,0900          0,05%                                    28                 140 
2-5 år 0,1374 241 699 200 0,8763          -1,70%                                 -932             -4 706 
6-15 år 0,2615 642 002 510 0,8412          -4,15%                              -2 277           -11 492 
16-22 år 0,0233 456 651 422 0,9786          -0,05%                                   -27                -138 
23-66 år 0,1053 3 076 256 2 866 0,9866          -0,14%                                   -77                -391 
67-79 år 0,0565 588 564 681 1,2253          1,27%                                  698              3 524 
80-89 år 0,0772 183 672 214 1,2338          1,81%                                  990              4 997 
over 90 år 0,0389 45 166 40 0,9379          -0,24%                                 -133                -669 

HITRA (FRA 1.1.2020) Bruk av folketall  1.7.2019

Tillegg/ fradrag i utgiftsutj

 
 
 
 
Fig. 11 - Innvandrere 

 
Innvandring har stått for en stor del av økningen i innbyggertallet og størst er arbeidsinnvandringen 
fra Polen og Litauen. De med 6 eller færre er ikke angitt her, men er under kategorien andre land.  
26,6% av befolkningen har annen landbakgrunn enn norsk pr. 01.01.2019, det vil si 1.250 personer 
fra 77 ulike nasjonaliteter. 
01.01.2018 var det 1.188 personer, en økning på 5,2%.  
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Fig. 12 - Bosettingsmønster 

 
 

Kretsene Fillan og Sandstad har vekst fra 2018 til 2019 med henholdsvis 4,4% og 2,1%. Kretsen 
Fjellvær/Ulvøy registreres det også en liten økning. I de andre kretsene er det en tilbakegang. Dette 
viser en sentralisering mot Fillan. I Sundan krets, som blir en del av nye Hitra kommune fra 2020, er 
det 322 personer registrert 01.01.2019. 
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3: Klimabudsjett 

Klimarisiko og klimaregnskap  
Klimarisiko forsterker kommunes eksisterende risikobilde og kan for eksempel påvirke 
befolkningsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling, skatteinntekter og verdi av eiendom eller 
infrastruktur. Samlet sett kan klimarisiko få stor betydning for kommuneøkonomien og kommunens 
attraktivitet for næringsliv og beboere. Dette er også synliggjort i kommunens SamfunnsROS. 

Ulike former for klimarisiko utgjør finansiell risiko for kommuner, på samme måte som de gjør for 
selskaper. Kommunale investeringer, enten det er enkeltprosjekter eller utvikling av større arealer, 
kan bli rammet av klimarisiko hvis ikke det tas hensyn til fremtidige klimaendringer og konsekvenser 
av omstillingen til lavutslippssamfunnet i planleggingsfasen. Samtidig står næringslivet i kommunen i 
fare for å miste konkurransekraft dersom de ikke henger med på utviklingen. Alle norske kommuner 
vil bli rammet av klimarisiko, men dette er dynamisk og risikobildet vil variere fra kommune til 
kommune. 

Skatteinntekter fra innbyggerne utgjør en viktig del av kommunens budsjett. Derfor er kommunene 
avhengige av at næringslivet i minst mulig grad rammes av klimaendringene (fysisk klimarisiko) og 
samtidig klarer seg godt i overgangen til et lavutslippssamfunn (overgangsrisiko). Figur 14 viser 
dagens klimautslipp i Hitra kommune. Denne gir en indikator på hvor utslippskuttene kan skje. 
Grafen viser direkte klimagassutslipp i Hitra, 2017, fordelt på utslippskilder. Figur 15 viser 
klimagassutslipp i Hitra de siste årene, samt utslippsmål for 2030 og 2050 forutsatt at kommunen 
skal oppfylle sin del av nasjonale mål. Grafene er ikke justert for opptak av CO2 i skog, dyrket mark 
og annen arealbruk. Tallene i begge grafene er hentet fra kommunefordelt utslippsstatistikk hos 
Miljødirektoratet. 

Figur 13 Dagens klimautslipp i Hitra kommune 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=41&sector=-2
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Figur 14 Historiske utslipp og utslippsmål for Hitra kommune (tonn CO2) 

 

I tillegg jobbes det nå med klimaregnskap for Hitra kommune. Klimaregnskapet skal vise det samlede 
utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet vil bli basert på innrapporterte 
forbrukstall for alle sektorer og satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-
protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av 
klimagasser skal så regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av utslippet vi så bli 
organisasjonens fotavtrykk. 

Det er et mål å dele utslipp i klimaregnskapet i tre nivåer.  

Nivå 1 omfatter alle direkte utslipp fra kilder som Hitra kommune eier eller disponerer. Dette er for 
eksempel forbruk av drivstoff til egne biler, maskiner osv., samt forbruk av fyringsolje til oppvarming. 
Nivå 2 omfatter indirekte utslipp som er knyttet til innkjøp av energi. Dette er for eksempel strøm til 
oppvarming, til lys og teknisk drift. Strøm fra fornybare energikilder skal i henhold til GHG-
protokollen ikke belastes klimaregnskapet.  
Nivå 3 er indirekte utslipp fra kilder som kommunen ikke har kontroll over, men som likevel er et 
resultat av kommunens aktivitet. Eksempler på dette er utslipp knyttet til jobbreiser og utslipp fra 
leverandører. 

Tabell 16 viser eksempel på hvordan klimaregnskapet for Hitra kommune kan settes opp. 

Tabell 16 – Eksempel på oppsett av klimaregnskap 
Post Kategori Beskrivelse Enhet Forbruk Faktor Fotavtrykk 

1 Drivstoff egne 
transportmidler 

Diesel, store biler/ 
maskiner 

liter    

2 Drivstoff egne 
transportmidler 

Diesel/ bensin små 
biler 

liter    

3 Drivstoff private Små biler km    
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kjøretøy i tjeneste 

4 Fyringsolje/ parafin Oljekjeler liter    

Sum direkte utslipp (nivå 1)  

5 Elektrisitet (med 
opprinnelsesgaranti) 

Oppvarming, gatelys, 
teknisk 

kWh    

6 Elektrisitet  kWh    

Sum indirekte utslipp innkjøpt energi (nivå 2)  

7 Flyreiser Kun innenlands km    

8 Togreiser Langdistanse km    

9 Bussreiser Langdistanse km    

Sum indirekte utslipp (nivå 3)  

Sum utslipp (totalt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

  Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 – vedtatt 29.10.19-sak 12  

 

 

4: Medarbeidere 
 

Fig. 15 - Årsverksutvikling 

 

Antall årsverk øker med 29,7 årsverk fra 2019 til 2020. 7 årsverk er flyttet fra RO3 Helse og omsorg til 
RO2 Oppvekst fra 2019 til 2020. Dette gjelder barnevern som organisatorisk legges under RO2 
Oppvekst fra 01. januar.  
Det er en økning innenfor RO2 oppvekst med 9,3 årsverk (sett bort fra barnevern). Av dette er det 8 
årsverk på Hemnskjela oppvekstsenter. Årsverksøkningen innenfor RO3 Helse og omsorg gjelder i 
hovedsak bemanningsmessige tilpasninger til ny kommune.  
 
«Formannskapet ber rådmannen om å redusere det årlige budsjettet for lønn og sosiale kostnader 
med kr 2 mill. Fordelingen av denne reduksjonen fastsettes i forbindelse med formannskapets neste 
behandling av økonomiplan den 3. desember 2019».  
Dette ble vedtatt av formannskapet den 29.10.19 da de behandlet rådmannens forslag.  
Reduksjonen er innarbeidet tallmessig i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 som 
formannskapet nå legger ut på høring. De er ikke innarbeidet i årsverksoppstillingen i figur 15 og i 
årsverksoppstillingene for hvert enkelt rammeområde, da rådmannen vil komme tilbake til dette.  
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Fig. 16 – Sykefravær i prosent 

 

Kommunens målsetting for inneværende planperiode er et sykefravær på 8% eller lavere. 
Gjennomsnittet pr. august 2018 er 7,6%. Langtidsfraværet er pr. 2. tertial 2019 på 4,5%, i 2018 ble 
det 5,5%. I 2017 var det 4,8%. 
Korttidsfraværet ved utgangen av august 2019 er 1,2%, mens det i 2018 var 1,5%.  
Det er prosesser som går kontinuerlig med fokus på å redusere sykefraværet. Nærværsprosjektet 
som pågår har fokus på arbeidsglede, tidlig innsats, tettere oppfølging av de sykemeldte og 
veiledning til ledere. Sykefraværet så langt i år har gått ned og viser en tilfredsstillende utvikling. 
Statistikk viser at det bruker å gå litt opp på slutten av året. Gjennomsnittlig sykefraværskostnad er 
nå på kr 880.000 pr. mnd. I 2018 ved samme tidspunkt var den på ca. 980.000 pr. mnd.  
 
Hitra kommune har en uføreandel pr årsverk med 10,83%, en nedgang på 0,86%. Dette er høyt når 
kommunen sammenlignes med Trøndelag og KLP-total der verdiene er 9,27% og 9,05%. Dette er tall 
pr. 31.12.2018. 
 
Fig. 17 – Uføreandel per årsverk - utvikling 

 
I aldersgruppene 35-39 år, 40-44 år og 55-59 år har Hitra kommune en høyere andel uføre 
sammenlignet med Trøndelag og KLP. Uføre koster kommunen mye i form av innbetaling av 
reguleringspremie. For en person på 35 år som er i arbeid, med 5 års medlemstid i KLP, betaler 



 

 

23 

  Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 – vedtatt 29.10.19-sak 12  

 

arbeidsgiver gjennomsnittlig kr 2.850 i reguleringspremie til fremtidig pensjonsutbetalinger.  Blir 
vedkommende ufør må kommunen betale kr 42.000 i årlig reguleringspremie.    
 
Fig. 18 – Andel uføre, sammenlignet med Trøndelag og KLP 
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5: Konsekvensjustert Driftsbudsjett med driftstilpasninger 2020 – 
2023 
 

Forutsetninger: 
• Det er beregnet en årslønnsvekst i hele planperioden 2020- 2023 på 2,8 %.  Øvrige 

driftsutgifter og kjøp av eksterne tjenester er økt med gjennomsnittlig 2,2% hvert år i 
økonomiplanperioden 2020-2023.  
 

• Anslag frie inntekter: 
o Statsbudsjettets anslag for 2020 er lagt til grunn for beregning av rammetilskudd og 

skatt. Videre i planperioden forutsettes det at rammetilskudd og skatt øker nominelt 
med 2,8 % årlig beregnet ut ifra 2020-nivå.  
Folketallet 01.07.2019 (5048 innbyggere) legges til grunn beregnet av 
rammetilskuddet for 2020.  
Dette er lagt inn i prognosemodellen for beregning av rammetilskudd og skatt i 
forhold til kjent alderssammensetning. Den nye kommunen mottar i 2020 kr 
5.400.000 i reformstøtte. Dette er et engangsbeløp som betales ut etter 
sammenslåingstidspunktet.  

o Det er beregnet en andel av inntekt fra havbruksfondet. Inntektene er anslått slik: kr 
25 mill. i 2020, kr 5 mill. i 2021, kr 25 mill. i 2022 og kr 5 mill. i 2023. 

o Det skrives ut eiendomsskatt for 2020 på: 
 Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum.  
 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, det vil si 

produksjonsutstyr og installasjoner, redusert med to syvendedeler i 2020 
(overgangsregel til eiendomsskattelovens §§3 og 4 første ledd første pkt.) 

 Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 
§§3 og 4). 

 Takstene på skattepliktige eiendommer i den delen av Snillfjord kommune 
som blir sammenslått med Hitra kommune samkjøres med takstene i Hitra 
kommune med virkning fra 2020. 

 
Skattesatsen for alle settes til 7 promille. Det forutsettes at kommunen får 
kompensert deler av inntektsbortfallet angående maskinskatten.   
 

• For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i 
2019. Det betyr at gebyrene innenfor vann- og avløp økes med henholdsvis 6% og 7% i 2020. 
Økte kapitalutgifter er en av årsakene til gebyrøkningen.  Fondene innenfor vann og avløp vil 
bli redusert i løpet av 2023. Fra 2020 er Sunde vannverk og Vingvågen vannverk med i 
kostnads- og inntektsbildet.   

• Byggesaks- og oppmålingsgebyr er foreslått økt med 13%, begrunnet i selvkostberegninger. 
• Feiegebyr holdes uendret. 
• Øvrige gebyrer og anslag inntekter er gjennomsnittlig økt med Statens satser eller 3,1%. 
• Beregnet rentenivå i planperioden er 2,6 %. Pr. 31.08.19 er gjennomsnittlig rentenivå 2,3%. 
• Netto driftsresultat 2020 er positivt med kr 14,9 mill. Korrigert for VAR-området er netto 

driftsresultat positivt med kr 17,6 mill. i 2020.   
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Bevilgningsoversikt - Drift 
Opprinnelig Revidert 

Bevilgningsoversikt - Drift Regnskap 2018 Budsj. 2019 Budsj. 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
1 Skatt på inntekt og formue -114 744 177    -115 158 000 -116 565 000 -130 663 000    -134 321 654    -138 082 568   -141 948 880  
2 Ordinært rammetilskudd -154 351 250    -157 250 000 -157 398 000 -186 583 000    -188 898 084    -194 187 230   -199 624 473  
3 Skatt på eiendom -14 163 838      -16 002 000   -16 002 000   -17 748 000      -17 015 000      -16 300 000     -15 549 000    
4. Andre direkte eller indirekte skatter 0 -                 0 0 0 0 0
5. Andre generelle statstilskudd -65 600 866      -5 487 000     -5 250 000     -27 700 000      -8 000 000        -28 300 000     -8 600 000      
6 Sum frie disponible inntekter Sum(L1:L5) -348 860 130    -293 897 000 -295 215 000 -362 694 000    -348 234 738    -376 869 798   -365 722 353  
7 Renteinntekter og utbytte -8 228 841        -8 970 000     -8 806 561     -9 220 000        -9 220 000        -9 220 000       -9 220 000      
8 Gevinst finansielle instrum. (oml.midler) -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
9 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 19 772 129       20 455 000    21 490 000    19 798 740       20 068 773       20 405 806      20 563 693     
10 Tap finansielle instr. (oml.midler) -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
11 Avdrag på lån og mottatte avdrag 29 874 307       29 073 000    29 166 000    30 224 947       30 806 007       31 223 694      31 379 629     
12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L11) 41 417 595       40 558 000    41 849 439    40 803 687       41 654 780       42 409 500      42 723 322     
13 Til dekning av tidligere års regnsk.merforbruk -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
14 Til ubundne avsetninger 39 992 381       2 316 414      17 342 120    24 956 670       18 077              19 131 505      -                  
15 Til bundne avsetninger -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
16 Bruk av tidl.års regnsk.m mindreforbruk -2 792 846        -                 -14 881 285   -                    -                    -                   -                  
17 Bruk av ubundne avsetninger -                    -8 067 000     -8 067 000     -                    -                    -                   -1 631 169      
18 Bruk av bundne avsetninger -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) 37 199 535       -5 750 586     -5 606 165     24 956 670       18 077              19 131 505      -1 631 169      
20 Overført til investeringsbudsjettet -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
21 Til fordeling drift L6+L12+L19-L20 -270 243 000    -259 089 586 -258 971 726 -296 933 643    -306 561 881    -315 328 793   -324 630 200  
22 Sum fordelt til drift (fra Skjema 1B) 255 361 714     259 089 586  258 971 726  296 933 643     306 561 881     315 328 793    324 630 200   
23 Regnsk. Messig mer/mindreforbruk (L22-L21) -14 881 285      -                 -                 -                    -                    -                   -                  

Opprinnelig Revidert 
Sum bevilgninger Drift - netto Regnskap 2018 Budsj. 2019 Budsj. 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
RO 0 - Politikk 5 574 941         6 203 810      6 261 616      6 205 137         6 515 255         6 525 382        6 935 499       
RO 1 - Administrasjon 23 039 343       25 319 642    25 261 836    27 710 999       28 382 253       29 053 519      29 724 782     
RO 2 - Oppvekst 91 397 755       100 412 321  100 422 321  123 078 309     126 929 312     130 463 111    133 994 968   
RO 3 - Helse og omsorg 104 083 319     112 380 504  112 380 504  121 036 550     125 548 108     129 297 294    133 031 821   
RO 4 - Plan, landbruk, miljø og brann 8 234 389         8 653 881      8 653 881      9 536 131         9 773 361         10 428 307      10 673 859     
RO 5 - Kultur 14 375 469       15 749 013    15 749 013    16 430 793       16 718 313       17 005 849      17 293 359     
RO 6 - Drift 11 191 626       25 824 527    25 824 527    30 387 313       31 329 489       31 981 674      32 634 389     
RO 10 - VAR -                    -                 -                 -                    -                    -                   -                  
RO11-Leieinntekter -                    -11 672 140   -11 800 000   -12 719 106      -13 075 243      -13 431 376     -13 787 510    
RO 7 - Avskrivninger og kalk. Renter -13 243 447      -15 234 473   -15 234 473   -16 172 655      -17 999 139      -18 435 139     -18 311 139    
RO9 - Reserver og premieavvik pensjon 10 708 320       -8 547 499     -8 547 499     -8 559 828        -7 559 828        -7 559 828       -7 559 828      
Sum fordelt til drift 255 361 714     259 089 586  258 971 726  296 933 643     306 561 881     315 328 793    324 630 200   

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
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Økonomisk oversikt DRIFT 
 

Opprinnelig Revidert 

Økonomisk oversikt DRIFT Regnskap 2018 B - 2019 B - 2019 B-2020 B-2021 B-2022 B-2023
uten k.reformen uten k.reformen uten k.reformen

Brukerbetalinger -11 631 870 -12 976 425 -12 976 425 -13 810 209      -13 966 624     -14 123 039     -14 279 455        
Andre salgs- og leieinntekter -41 034 421 -43 832 905 -43 865 765 -52 165 567      -53 860 626     -55 288 841     -58 377 633        
Overføringer med krav til motytelse -94 542 693 -71 134 299 -82 060 820 -70 533 432      -69 333 147     -70 316 016     -71 315 582        
Rammetilskudd -154 351 250 -157 250 000 -157 398 000 -186 583 000    -188 898 084   -194 187 230   -199 624 473      
Andre statlige overføringer -67 606 622 -8 333 000 -8 063 000 -30 846 000      -11 146 000     -31 446 000     -11 746 000        
Andre overføringer -299 000               0 0 -                    -                   -                   -                      
Inntekts- og formuesskatt -114 744 177 -115 158 000 -116 565 000 -130 663 000    -134 321 654   -138 082 568   -141 948 880      
Eiendomsskatt -14 163 838 -16 002 000 -16 002 000 -17 748 000      -17 015 000     -16 300 000     -15 549 000        
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 -                    -                   -                   -                      
SUM DRIFTSINNTEKTER -498 373 870 -424 686 629 -436 931 010 -502 349 208 -488 541 135 -519 743 694 -512 841 023
Lønnsutgifter 251 732 465 252 810 945 258 773 619 276 702 095     281 716 040     289 262 530    296 809 007       
Sosiale utgifter 42 784 946 48 617 712 49 604 671 55 789 050       58 249 618       60 025 913      61 802 210         
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 63 500 258 64 141 105 64 588 193 68 855 680       70 553 670       71 434 550      72 728 320         
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 22 432 047 17 810 013 17 726 813 19 144 726       19 602 800       20 060 870      20 518 947         
Overføringer 31 266 555 24 191 734 26 141 734 30 517 681       30 894 101       31 270 517      31 646 933         
Avskrivninger 31 368 368 32 341 137 32 341 137 34 144 705       36 654 165       37 288 165      37 411 165         
Fordelte utgifter -615 000 -5 807 859 -5 807 859 -4 137 792        -4 181 911       -4 226 031       -4 270 149          
SUM DRIFTSUTGIFTER 442 469 639 434 104 787 443 368 308 481 016 145 493 488 483 505 116 514 516 646 433
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -55 904 231 9 418 158 6 437 298 -21 333 063 4 947 348 -14 627 180 3 805 410
Renteinntekter og utbytte -8 640 739 -9 145 705 -8 982 266 -9 252 728        -9 252 728       -9 252 728       -9 252 728          
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.midler) 0 0 0 -                    -                   -                   -                      
Mottatte avdrag på utlån -695 223 -470 000 -470 000 -570 000           -570 000          -570 000          -570 000             
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -9 335 962 -9 615 705 -9 452 266 -9 822 728        -9 822 728       -9 822 728       -9 822 728          
Renteutgifter og låneomkostninger 19 785 784 20 455 200 21 490 200 19 798 940       20 068 973       20 406 006      20 563 893         
Tap på finansielle instrumenter (oml.midler) 0 0 0 -                    -                   -                   -                      
Avdrag på lån 30 025 125 29 153 000 29 246 000 30 304 947       30 886 007       31 303 694      31 459 629         
Utlån 547 164 290 000 290 000 290 000            290 000            290 000           290 000              
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 50 358 073 49 898 200 51 026 200 50 393 887 51 244 980 51 999 700 52 313 522
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 41 022 111 40 282 495 41 573 934 40 571 159 41 422 252 42 176 972 42 490 794
Motpost avskrivninger -31 368 368 -32 341 137 -32 341 137 -34 144 705      -36 654 165     -37 288 165     -37 411 165        
NETTO DRIFTSRESULTAT -46 250 488 17 359 516 15 670 095 -14 906 609 9 715 435 -9 738 373 8 885 039
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -2 792 846 0 -14 881 285 -                    -                   -                   -                      
Bruk av disposisjonsfond -7 001 379 -11 749 406 -12 599 406 -2 902 154        -2 932 134       -2 962 114       -4 623 261          
Bruk av bundne driftsfond -3 230 619 -8 492 313 -9 484 313 -7 302 890        -7 121 651       -6 693 702       -4 478 477          
SUM BRUK AV AVSETNINGER -13 024 844 -20 241 719 -36 965 004 -10 205 044 -10 053 785 -9 655 816 -9 101 738
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 -                    -                   -                   -                      
Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 -                    -                   -                   -                      
Avsatt til disposisjonsfond 41 031 049 2 316 414 17 342 120 24 956 670       18 077              19 131 505      -                      
Avsatt til bundne driftsfond 3 362 998 565 789                  3 952 789 154 983            320 273            262 684           216 699              
SUM AVSETNINGER 44 394 047 2 882 203 21 294 909 25 111 653 338 350 19 394 189 216 699
REGNSKAPSMESSIG MER-/ MINDREFORBRUK -14 881 285 0 0 0 0 0 0

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
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6: Investeringer – Konsekvensjustert Investeringsbudsjett og nye investeringstiltak  
2020 – 2023 
Budsjett 2020 består både av prosjekter overført fra 2019 og nye prosjekter. 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 
målet er å etterkomme vedtatte handlingsregler. Det blir en budsjettregulering i desember som vil påvirke det som blir overført fra 2019 til 2020. Dette 
påvirker ikke låneopptak og annen finansiering da prosjektene allerede er finansiert.  
 
Bevilgningsoversikt - Investering 

Revidert Overføres til Prosjekt-
Bevilgninger til Investeringer, FSK 291019-sak12 Budsjett 2019 2020 nummer
Investeringer i anleggsmidler 2019-overført til 2020 fra 2019 82 672 200               -48 960 300   27 807 300   10 000 000   11 153 000   -                
Til investeringer i anleggsmidler  - 2020-2023 36 356 250   60 156 500   36 984 500   7 750 000     
Investeringer i anleggsmidler VAR 2019-overført til 2020 fra 2019 41 704 575               -22 922 000   22 922 000   -                -                
Til investeringer i anleggsmidler VAR- investeringer 2020-2023 27 774 000   10 000 000   10 000 000   10 000 000   
Sum investeringer 124 376 775             -71 882 300   114 859 550 80 156 500   58 137 500   17 750 000   
RO0 og 1 - Politikk og administrasjon
IKT-SEKSJONEN  - Oppgradering programvare og utstyr 1 250 000                 6101 1 500 000     1 500 000     1 500 000     1 500 000     
Ipad KOMMUNESTYRE 185 000                    6107 -                -                -                -                
DIGITAL INFRASTRUKTUR - YTRE ENHETER 500 000                    6108 -                -                -                -                
OPPORDNING ARKIV/DIGITALISERING 4 539 400                 -2 700 000     6106 2 700 000     -                -                -                
DIGITALISERING TEKNISK (Kommunereformen) 362 500                    6110 -                -                -                -                
NYTT SAKS OG ARKIVSYSTEM 0 6111 1 062 500     -                
Sum RO0 og 1- Politikk og Administrasjon 6 836 900                 -2 700 000     5 262 500     -      1 500 000     -    1 500 000     -     1 500 000     
RO2 - Oppvekst
IT I SKOLEN 831 450                    0 6201 1 062 500     1 062 500     1 062 500     1 062 500     
UTSTYR NATURFAGSAL,FILLAN SKOLE -                           6213
UTSTYR GYMSAL, FILLAN SKOLE -                           6214
INVENTAR BARMAN SKOLE -                           6232
UTSKIFTING AV MOPEDER 0 6215 158 750        220 000        220 000        220 000        
Sum RO2 -  Oppvekst 831 450                    -                 1 221 250     -      1 282 500     -    1 282 500     -     1 282 500     
RO3 - Helse og Omsorg
UTVIDELSE CAR-PORTER OG PARK.PLASSER BAKSIDEN AV HITRA HELSETUN 2 000 000                 -2 000 000     6305 2 000 000     
INVENTAR HITRA SYKEHJEM 2 058 000                 0 6303
DIGITALISERING LEGEKONTOR 120 000                    0 6304
UTSTYR TRENINGSKLINIKK 125 000                    0 6311 -                125 000        -                
UTSTYR LEGEKONTOR ( Finansieres kommunereformen) 500 000                    0 6306
TRANSPORTMIDLER RO3 (BIL TIL UTKJ. TEKN.HJELPEMIDLER) 0 0 6302 600 000        
Sum RO3 - Helse og Omsorg 4 803 000                 -2 000 000     2 000 000     125 000        600 000        -                

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
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Revidert Overføres til Prosjekt-
Bevilgninger til Investeringer Budsjett 2019 2020 nummer
RO4 - Plan, landbruk og miljø
HITRA IND.PARK VEST PLANL.//UTVIKLING 500 000                    0 6402 -                 -                -                -                
HITRA INDUSTRIPARK VEST - UTBYGGING 6403+6454 774 000                    -774 000        6403+6454 774 000         -                -                -                
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 300 000                    6471 300 000         300 000         300 000         300 000         
TOMTEERVERV NÆRING-DOLMØYA -                           
GANG/SYKKELV. SANDSTAD/BADSTUVIK-FSAK65/19 180 000                    6472 -                 -                -                -                
HITRA FISKERIHAVN 1 250 000                 6414 -                 -                -                -                
BRANNBIL FILLAN 0 6482 -                 4 200 000      -                
BIL TIL SØR-FOSEN FEIERVESEN 0 6483 550 000         -                -                -                
GPS- TIL KART OG OPPMÅLING 0 6485 -                 375 000         -                -                
BRANNBIL SANDSTAD 0 6484 700 000         
Sum RO4 -  Plan, Landbruk og Miljø 3 004 000                 -774 000        2 324 000      4 875 000      300 000         300 000         
RO5 - Kultur
VEI OG MØLLESTUE VINDPARKEN 4 500 000                 -4 300 000     6544 4 300 000      -                -                -                
Nytt lydanlegg KINO 0 6504 -                 300 000         -                -                
Friluftsformål/Kulturminner/Universell utforming/KJ.prøve 460 000                    -460 000        6541 710 000         250 000         250 000         250 000         
KIRKER 2 000 000                 6571 500 000         500 000         500 000         500 000         
NYE PC'er UNGDOMSBASEN 0 6506 100 000         -                -                -                
Sum RO5 - Kultur 6 960 000                 -4 760 000     5 610 000      1 050 000      750 000         750 000         

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

 



 

 

29 

Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 – vedtatt den 29.10.19 – sak 12 

 

Revidert Overføres til Prosjekt-
Bevilgninger til Investeringer Budsjett 2019 2020 nummer
RO6 - Drift 
STRØMFORSYNING NEVERLIA 500 000                    -500 000        6801 500 000         
BYGGING AV 2-MANNSBOLIG BLÅSKOGVEIEN 4 480 000                 -4 380 000     6615 4 380 000      
Bofellessskap for demente - 14 plasser -                           6315 -                 17 144 000    21 472 000    -                
OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 1 000 000                 6712 1 000 000      1 000 000      1 000 000      1 000 000      
ENØK-tiltak kommunale bygg og anlegg 1 000 000                 6603 1 000 000      1 000 000      1 000 000      1 000 000      
Intrastrukturtiltak tettsteder 3 000 000                 -2 250 000     6803 2 250 000      1 000 000      -                
ENVEGSKJØRING FILLAN SENTRUM 530 000                    6716
LITJSLOKA, GANGVEI/FORTAU TIL FV714 4 865 000                 6720
LITJSLOKHEIA INFRASTR.-VEG/GANGV/SYKKELV. KSAK137-16 -                           6715
SALG AV BOLIGER/BOLIGTOMTER 80 000                      6606 80 000           80 000           80 000           80 000           
KJØP AV BOLIGER / BOLIGTOMTER 4 000 000                 6632 -                 -                -                -                
KSAK37-17- ANDELER HITRA BORETTSLAG -                           6631
SALG AV NÆRINGSAREAL -                           6429
STRØMUTTAK EL-BILER -                           6804
UTBYGGING OMSORGSBOLIGER UNG 21 153 000               -21 153 000   6381 -                 10 000 000    11 153 000    
HITRA HELSETUN - BOMILJØ3-VERANDA 250 000                    6625
HITRA STORKJØKKEN -                           6313
LESEROM PÅ BIBLIOTEKET -                           6618 -                 -                837 500         
FILLAN SKOLE, PROSJEKTERING REN. PERSONALFLØY 1 016 800                 -700 000        6212 700 000         
FILLAN SKOLE, PERSONALFLØY 5 000 000                 -5 000 000     6619 10 000 000    8 225 000      -                

KNARRLAGSUND OPPV.S BHG-OMBYGGING -                           6623 1 000 000      -                -                
STRAND SKOLE SLØYDSAL 156 250                    6624
VOGNBU STRAND BARNEHAGE 418 750                    6221
RENOVERING KVENVÆR OPPVEKSTSENTER -                           6622
OMBYGGING BARMAN OPPV.SENTER SKOLE -                           6231
FILLAN BRANNSTASJON 4 743 300                 -4 743 300     6629 4 743 300      -                -                
NY BRANNGARASJE FILLAN, se eksisterende prosjekt -                           6637 8 000 000      8 000 000      
HJULLASTER -                           6628 -                 1 000 000      -                
HELGEBOSTAD BRU-OPPGRADERING -                           6710 2 875 000      
HITRA HURTIGBÅTKAI-UTBEDRING/FORBEDRING 2 250 000                 6670
SENTRUMSPARKEN 3 193 750                 6805
MOBILMAST FJELLVÆR 400 000                    6636
Trekkrør for fiberkabler(KSAK137/16) 1 700 000                 6725 1 000 000      1 000 000      1 000 000      1 000 000      
KANTKLIPPER -                           6638 140 000         
HELSETUNET, GARDEROBER -                           6639 540 000         
SKJERMING MEDISINROM HELSETUNET 500 000                    6634
VENTEROM LEGEKONTOR-SKJERMVEGG,MØBLER OSV -                           6640 200 000         
FRILUFTSBARNEHAGE I FILLAN -                           6641 3 000 000      
OMBYGGING OG TILRETTELEGGING BIBLIOTEK; MERÅPENT -                           6642 250 000         
OPPGRADERING BRANNSENTRAL HELSETUNET -                           6643 162 500         
SOLSKJERMING STRAND OPPV.SENTER OG BHG -                           6644 250 000         
RENGJØRINGSMASKINER -                           6627 -                 
RENHOLDSBIL -                           6626 -                 -                -                -                
SKOLEKJØKKEN FILLAN/SFO -                           6645 125 000         
UTEOMRÅDER SKOLER/BARNEHAGER -                           6281 625 000         
RUS OG PSYKISK HELSE, BOLIGER -                           6646 15 800 000    10 000 000    

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
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Revidert Overføres til Prosjekt-
Bevilgninger til Investeringer Budsjett 2019 2020 nummer
RO10- VAR
NØDSTRØM FILLAN OG DOLMØY (ROS) 2 676 000                 -1 600 000     6737 2 000 000      -                -                
SPYLEVOGN OG KAMERA 780 000                    6727
HEGGVIKA/FJELLVÆR - DEL AV HOVEDPL. VANN -                           6728
TRANVIKAN KSAK 31-17 -                           6729
VANNFORSYNING LYNGLIA/SKAGET 585 000                    -585 000        6731 585 000         
SJØLEDNING HALLSET-INGEBORGVIK 407 000                    -407 000        6733 407 000         
VANNL. BUKTA-SÆTRA 1 385 000                 6734
LITJSLOKH. VANNFREMFØRINGKSAK80/17 -                           6735
VANN-OG AVLØPSL. SENTRUMSGATA/KRYSSING714 -                           6744
KNUTSHAUG, HEGGÅSEN og DOLMØY NÆRINGSOMRÅDE 6 000 000                 6745 500 000         
LÅSESYSTEM; ADGANGSKONTROLL (ROS) 500 000                    -500 000        6740 500 000         
Dolmøy VBA- ny utslippsledning m.m. 516 000                    -500 000        6741 800 000         
KASPARAUNET-VA TIL KONTAKTPUNKT 1 500 000                 -1 400 000     6736 1 400 000      
BOBILTØMMESTASJON 500 000                    -500 000        6738 500 000         
HOPSJØ TIL SMÅGE 16 400 000               -12 800 000   6730 12 800 000    
HOPSJØ TIL DOLM KIRKE 1 630 000                 -1 630 000     6747 1 630 000      
VA-ANLEGG SANDSTAD, SVARTHAVET 4 025 575                 6746
SJØLEDNING FOR RÅVANN TIL FILLAN VANNVERK 3 500 000                 -3 000 000     6739 12 000 000    
TRYKKØKNINGSSTASJON VED DOLMSUNDET 800 000                    6742
NYE TILTAK HOVEDVANNPLAN 500 000                    6726 6 000 000      8 000 000      8 000 000      
OVERTAKELSE PRIVATE VANNVERK 6756 3 000 000      
INVESTERINGSBEHOV SUNDE -                           6743 5 000 000      
HOVEDPLAN FOR VANN, AVLØP OG VANNMILJØ -                           6748 2 000 000      
PRØVETAKINGSPLAN NYE VANNVERK -                           6749 500 000         
TRYKKØKNING VANNFORSYNING ULVØYA -                           6751 2 904 000      
AUTOMATBOM VED LARSSKOGVANNET -                           6752 170 000         
SKIFTE AV MEMBRAN-DOLMØYA VBA -                           6753 1 000 000      1 000 000      
SKIFTE AV MEMBRAN-FILLAN VBA -                           6754 1 000 000      1 000 000      
SKIFTE AV MEMBRAN STRANDAVANNET VBA -                           6755 2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      
Sum VAR-området 41 704 575               -22 922 000   50 696 000    10 000 000    10 000 000    10 000 000    
Totale investeringer 124 376 775             -71 882 300   114 859 550  80 156 500    58 137 500    17 750 000    
Herav finansiering: Revidert Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Budsjett 2019
Momskompensasjon -13 422 800             8 587 600      -11 212 250   10% -13 745 300  17% -9 401 500    16% -1 156 500    7%
Fond -25 875 440             10 710 000    -17 017 300   15% -6 580 000    8% -                0% -                0%
Refusjon/salg fra private/infrastruktur -4 770 150               3 440 000      -3 420 000     3% -80 000         0% -80 000         0% -80 000         0%
Statlige tilskudd -9 125 000               9 125 000      -1 125 000     1% -16 300 000  20% -11 600 000  20% -                0%
Nye lånemidler -30 264 800             24 582 000    -42 791 600   37% -43 451 200  54% -37 056 000  64% -16 513 500  93%
Lånemidler, ubrukte -40 918 585             15 437 700    -39 293 400   34% -                0% -                0% -                0%

-124 376 775           71 882 300    -114 859 550 100% -80 156 500  100% -58 137 500  100% -17 750 000  

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
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7: Beskrivelse av tjenesteområdene 
Rammeområde 0 - Politisk virksomhet  
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 25 representanter fra 01.01.2020. 
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 utvalg og formannskapet. 
Formannskapet har 7 representanter. Utvalg for oppvekst og helse- og omsorg består av 5 
representanter mens utvalg for plan, landbruk og miljø består av 7 representanter. 
Foruten disse har man opprettet brukerråd (5 medlemmer),  eldres råd (3 medlemmer) og 
ungdomsråd (7 medlemmer) med lover og retningslinjer gitt i kommunestyret.  

Valg 
I handlings- og økonomiplanen er det justert for valgavvikling i 2021 og 2023.   
 
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 kapittel 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. 
 
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 
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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, KonSek Trøndelag IKS. Revisjonsselskapet kommunen 
bruker er Revisjon Midt-Norge SA. Begge selskapene er interkommunal hvor Hitra kommune er 
medeier.5 

I vedtatte budsjett er kontrollutvalgets budsjettvedtak hensyntatt. 

Økonomiske rammevilkår  
Tabell 17 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO0 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (78 735)            (615 976)                      (176 926)       (176 926)       (176 926)       (176 926)       
Utgifter 5 722 894        6 877 592                    6 382 063      6 692 181      6 702 308      7 112 425      
Netto ramme 5 644 159        6 261 616                    6 205 137      6 515 255      6 525 382      6 935 499       
 
Driftstilpasninger 2020 – 2023 

 
 

Tabell 18 - Årsverksoversikt 

Tjenesteområde 
Årsverk Årsverk Årsverk 

Merknader  
2020 2019 2018 

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

Kommunereformen   0,2 0,2   

Tilsammen 1,2 1,4 1,4   

• Ingen spesielle endringer og tilpasninger i perioden, ordinær politisk virksomhet 
• Ramme endret i 2021 og 2023 med utgifter til valg.  
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Mål for fireårsperioden 2020-2023 
Generelt for hele kommunen  
            HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

Måleindikator Resultat 
2018 

Resultat 2. 
tertial 2019 

Siste 
landssnitt 

Mål 
2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet                 

Antall lærlinger  13 12 X 16 16 16 16 16 
Beredskapsplanen skal rulleres 2 ganger pr år og 
legges fram for formannskapet til orientering. 1 0 X >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 

Det skal gjennomføres min. 1 lokal øvelse for 
beredskapsorganisasjonen annet hvert år 1 0 X >=1 >=1 X >=1 X 

Opplevd 
kvalitet 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen – hele kommunens organisasjon (skala 1 – 5) 

Oppgavemotivasjon 4,8 X 4,3(2018) X 4,8 X 4,8 X 

Relevant kompetanseutvikling 4,3 X 3,7(2018) X 4,4 X 4,5 X 

Mestringsorientert ledelse 4,1 X 4,0(2018) X 4,5 X 4,6 X 

Mestringsklima 4,3 X 4,1(2018) X 4,4 X 4,5 X 

Nærvær  

Nærvær Langsiktig mål  91,2% 92,4% X >=91,0% >=93,0% >=93,5% >=94,0% >=94,5 

Heltid versus Deltid                  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  83,3% 89,2% X >=86% >=90% >=90% >=90% >=90% 

Målt 
kvalitet 

Forbruk i forhold til budsjettramme  

Forbruk i forhold til budsjettramme – i %  97,0% 99,0% X <=100% <=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 best.  
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Rammeområde 1 - Administrasjon 
Rådmann Laila Eide Hjertø 
Assisterende rådmann Harald M. Hatle 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig/Enhetsleder 

Sentraladministrasjon Rådmann, kommunalsjefer, controller og beredskap Laila Eide Hjertø 
Økonomiseksjonen Budsjett og økonomiplan, økonomistyring, 

eiendomsskatt. Regnskap, lønn og fakturering/ 
innfordring. Kostrarapportering 

May Hårstad Lian – økonomisjef 
Kirsti Johnsen – seksjonsleder/ 
regnskapssjef  

Personalseksjonen Overordnet personellforvaltning, tillitsvalgtordning 
m.m.,  

Line Røkenes – Personalsjef 

Kommunikasjonsenheten IKT, servicetorg, sentralbord, arkiv m.m. Kjell Roar Sæther –Kommunikasjons- 
og beredskapssjef 
 

Overordnet planlegging Kommuneplan, arealplan og samfunnsplan Marit Aune – Kommuneplanlegger 

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 
opplæringslov, overordnet kommunal- og økonomisk planlegging, personalforvaltning, 
skatteinnkreving, regnskap og årsmelding, utvikling og drift av kommunens IKT-systemer, kunde- og 
postmottak, informasjon og arkiv. 
 

Mål for 4-årsperioden 
Formannskapet vedtok i sak 71/17 strategier for administrasjonen, med bakgrunn i kommuneplanens 
organisasjonsmål, for perioden 2019 – 2022, målene videreføres også for årene 2020-2023. 
1. Gjennomgå og forbedre kommunens styringssystem (Kommuneplan – Handlings og økonomiplan 

– Årshjul) slik at det blir et operativt verktøy for kvalitetsutvikling. 
2. Gjennomføre digitale endringer (Digital transformasjon) i tråd med kravene i strategidokumentet 

Én digital offentlig sektor Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 
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 styringskortet for sektoren. 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/db9bf2bf10594ab88a470db40da0d10f/no/pdfs/digitaliseringsstrategi_for_offentlig_sektor.pdf
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Status og utfordringer 

Hitra kommunes administrasjon vi består av 22,3 årsverk fordelt på sentraladministrasjon, 
økonomiseksjonen, personalseksjonen og kommunikasjonsenheten.  
 
Sentraladministrasjon 
Sentraladministrasjonen består av rådmann, tre kommunalsjefer og en controller. En av 
kommunalsjefene innehar samtidig stillingen som assisterende rådmann. I tillegg inngår personalsjef, 
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 omsorg, Plan-, landbruk-, miljø- og brann. 
 
Økonomiseksjonen 
Økonomiseksjonen har det daglige ansvar for kommunens regnskap, herunder lønn, fakturering og 
innfordring. Seksjonen har også ansvar for regnskapene for Hitra Storkjøkken KF og Hitra kirkelige 
fellesråd. 
I tillegg til det daglige arbeidet, vil det fremover fokuseres på å flytte flere arbeidsoppgaver over til 
web-løsninger og digitale plattformer. Arbeidet med kommunereformen vil fortsette ut i 2020, da 
økonomiske transaksjoner og overføringer i Snillfjord kommune skal avsluttes og overføres til 
sammenslåingskommunene.  
 
Personalseksjonen 
Personalseksjonen ledes av personalsjef og har det daglige ansvaret for kommunens 
personalforvaltning. Seksjonen har pr. i dag 3 årsverk. I tillegg får seksjonen tilført 0,5 midlertidig 
årsverk ut 2020. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har en stillingsressurs på totalt ca. 2 
årsverk.  
 
Seksjonen har i 2019 gjennomgått og revidert kommunens lønnspolitiske retningslinjer, prosesser 
tilknyttet kommunereformen og påbegynt et utviklingsarbeid som kommunens nærværsteam.  
 
Seksjonen vil i 2020 jobbe med å videreutvikle nærsteamet, etablere intern opplæringsstrategi med 
tilhørende årshjul for nye medarbeidere og nye ledere, samt effektivisere saksbehandlingen. Videre 
vil seksjonen videreføre arbeid med digitale personalmeldinger. 
 
Kommunens ansatte deltar i flere kompetansehevingsprogram: 

• Videreutdanning i psykisk helse og rus for fagarbeidere med deltakere fra RO 3 Helse og 
omsorg 

• Lederutdanning for ledere i pleie- og omsorgstjenestene 
• Lederutvikling innenfor oppvekstsektoren 
• Videreutdanning for lærere i tråd med kompetanseløftet i skolen (statlig ordning). 

 
Seksjonen vil i tillegg fremdeles ha noen 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-
medarbeidere, arkiv og IKT-tjeneste. Seksjonen har i 2020 (etter sammenslåingen) 8 faste årsverk. 
Seksjonen ledes av kommunikasjons- og beredskapssjefen.  
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Digital transformasjon 
Strategien Én digital offentlig sektor er statens overordnede strategi for hvordan kommunene skal 
gjennomføre endringer (transformasjon) innenfor det digitale området: 

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og 
frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og 
legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å 
understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. 
(Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 – KMD 2019) 

 
Strategien fører til at kommunene må arbeide enda mer systematisk og målrettet for å nå målene i 
strategien. Investeringer innenfor digitalisering skal ha følgende effekter hvis de skal gjennomføres: 

• Gi bedre, samordnede, tjenester til innbyggere og næringsliv 
• Bidra til effektivisering av tjenestene 

 
Kommunikasjonsenheten skal  

• være pådriver for å finne løsninger som bidrar til bedre, samordnede, digitale tjenester og 
effektivisering 

• ha overordnet ansvar for å lede og samordne digitaliseringsprosesser i organisasjonen 
• samordne digitaliseringsprosjekter internt i organisasjonen slik at alle trekker i samme 

retning. 
 
Innenfor IKT-området er det gjennomført endringer i grunnstrukturene i kommunens datasystemer.  
I 2019 har IKT-avdelingen arbeidet med oppgradering av trådløsnettet i hele kommunen. Det er nå 
lagt til rette for at kolene kan ta i bruk iPader i stor skala i undervisningen. I tillegg er det gjort 
forbedringstiltak knyttet til risiko og sårbarhet i kommunens fibernett i Fillan. 
 
Tiltak i perioden 

• Oppgradering av lagringsenheter, både med hensyn til driftssikkerhet og lagringskapasitet. 
Inngående data krever stadig mer plass, særlig i de digitale arkivene. 

• Videre utvikling av kommunens arkivsystemer med oppgradering av sentralt digitalt arkiv. 
• Videre arbeid med å ta i bruk nye digitale verktøy innenfor kommunens tekniske sektor 

gjennom bedre kartløsninger kombinert med bedre løsninger for publikum. 
• Digitalisering av kommunens byggesaksarkiv har startet, og vil løpe inn i 2020. 
• Ta ut effekten av allerede anskaffede systemer gjennom å ta i bruk systemenes funksjonalitet 

fullt ut. 
 
Kommunikasjon  
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 
samt andre digitale tjenester til innbyggerne som digital post, digital faktura, Facebook, Instagram, 
LinkedIn og Twitter. Kravet til at innbyggerne skal kunne kommunisere digitalt med kommunen øker 
stadig.  
 
Arkiv  
Kommunen har 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). Noe av 
arbeidet med avslutting av eksisterende arkiv vil løpe inn i 2020, da produksjon i dagens base vil løpe 
ut året. Arbeidet ses derfor i sammenheng med ressurser i forbindelse med etableringen av ny 
kommune. 
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Kommunen vil starte ny arkivperiode i alle arkiver fom. 01.01.2020. Der er gjennomført en mindre 
oppgradering av sak- og arkivsystemet. Kommunen vil likevel måtte skifte system relativt snart da 
eksisterende system (ePhorte) er i ferd med å bli avviklet. 
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Administrasjon  
 
 
Fakta: 
X = ingen måling  

• Sykefravær noe høyere enn målsetning i 2019 
• Forbruk i forhold til ramme er OK. 

 

              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

Brukere 

Måleindikator Resultat 2018 Resultat 2. 
tertial 2019 

Siste 
landssnitt 

Mål 
2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – interne tjenester (skala 1 -6)  
Interne tjenester, IKT,2017 5,1 X 4,9 X 5,2 X 5,3 X 
Interne tjenester, Økonomi 5,2 X 5,1 X 5,3 X 5,3 X 
Interne tjenester, personal 4,7 X 4,9 X 5,0 X 5,0 X 
Interne tjenester, kommunikasjonsenheten 4,8 X 5,2 X 5,0 X 5,2 X 

Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet 
«Ren revisjonsberetning» Ja X X Ja Ja Ja Ja Ja 
Alle innbyggere skal kunne ha innsyn i 
tilgjengelige kommunale saker gjennom ny 
portalløsning (fra 01.01.2022) 

X X X X X X 1 1 

Nærvær  
Nærvær  91,1% 94,6% X >=96% >=96% >=96% >=98% >=98% 
Kompetanse- og rekrutteringsstrategi skal 
rulleres hvert år (etableres innen 01.07.20) Ikke gjennomført X X X 1 1 1 1 

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

3 1 X >=3 >=2 >=2 >=2 >=2 

Intern opplæringsstrategi skal være etablert 
for nyansatte 

Nyansattopplæring 
igangsatt Igangsatt X 1 1 1 1 1 

Heltid versus Deltid  
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (ekskl. 
tillitsvalgte) 90,9% 100,0% X 100% 100% 100% 100% 100,0% 

Økonomi Målt 
kvalitet 

  

  Forbruk i forhold til budsjettramme – i %  95,7% 95,9% X <=100% <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Økonomiske forutsetninger 
Tabell 19 – Økonomisk utvikling i netto rammer  
RO1 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (7 183 539)       (8 062 399)                   (7 107 173)     (7 147 887)     (7 188 601)     (7 229 313)     
Utgifter 30 153 664       33 324 235                   34 818 172    35 530 140    36 242 120    36 954 095    
Netto ramme 22 970 125       25 261 836                   27 710 999    28 382 253    29 053 519    29 724 782     

Driftstilpasninger 2020-2023  
• 0,2 årsverk som prosjektleder kommunereformen (rådmann) tilbake til administrasjon 
• Økning på 1,5 årsverk i kommunikasjonsenheten 

 
Tabell 20 - Årsverksoversikt 

Tjenesteområde 
Årsverk Årsverk Årsverk 

Merknader  
2020 2019 2018 

Sentraladministrasjon 5,10 4,90 4,80 inkl. 10% beredskapsleder 

Kommuneplan 1,00 1,00 1,00 Kommuneplanlegger 

Kommunikasjonsenheten 7,20 5,70 5,80 
IKT, servicetorg, sentralbord og 
arkiv (i tillegg 1 prosjektstilling 
på sak/arkiv fram til 01.05.2020) 

Økonomiseksjonen 4,00 4,00 4,00 

Regnskap, lønn, fakturering og 
innfordring. Hitra kommune, 
Hitra storkjøkken og Hitra 
kirkelige fellesråd 

Personalseksjonen 4,97 4,90 4,90 Personal og tillitsvalgte (i tillegg 
1 prosjektstilling) 

Totalt 22,27 20,50 20,50   
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Rammeområde 2 – Oppvekst 
Kommunalsjef Gunn Røstad 

Område Sentrale fagområder Enhetsleder 

PP-tjenesten Kompetanse- og sakkyndighetsarbeid Lena L. Antonsen 
Barnevern  Barnevernkuratortjeneste 

Barnevernadministrasjonen, tiltak 
overfor barn og familie. 

Mari Wedø Jektvik 

Fillan skole Grunnskoledrift, SFO, leksehjelp og 
mopedskole. 

Hege Østmark 

Strand oppvekstsenter 
 

Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Bjørg Jakobsen 
Linda Postholm 

Barman oppvekstsenter 
 

Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Elin Sivertsen 
Eva Braseth 

Knarrlagsund oppvekstsenter 
 

Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Kenneth Nordgård 
Laila Bye 

Kvenvær oppvekstsenter Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Annette Lindroos 

Hemnskjela oppvekstsenter Grunnskoledrift, SFO og leksehjelp. 
Barnehagedrift 

Mona Elisabeth Eriksen 
 

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 og Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 har lederne i 
samarbeid med oppvekstkomiteen utarbeidet følgende to mål for fireårsperioden: 
 

• Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter. 
• Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt 

for menneskeverdet og naturen 
 
Oppvekstsektoren skal kjennetegnes av: 

1. Tidlig innsats gjennom forebygging og tverrfaglig samarbeid i nær forståelse med hjemmet 
«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.» 
 
I løpet av de to siste årene er det etablert nye samhandlingsarena mellom barnehage, skole og 
hjelpetjenestene for barn og unge. Dette i tillegg til at det i planperioden skal etableres en barn – og 
familietjeneste, gjør at lederne foreslår å slå sammen fokusområde 2 og 4 til «Tidlig innsats gjennom 
forebygging og tverrfaglig samarbeid i nær forståelse med hjemmet.» 
 
Et godt barnehagetilbud er tidlig innsats for alle barn, spesielt for barn som av ulike grunner trenger 
særlig støtte og omsorg. Antall ansatte i hitrabarnehagene, deres holdninger, verdier og syn på 
barnet, og deres formelle – og erfaringsbaserte 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 og skolene på Hitra skal sørge for at barn og ungdom som 
trenger ekstra støtte tidlig, får den sosiale, pedagogiske og fysiske tilretteleggingen som er nødvendig 
for å etablere et inkluderende og likeverdig tilbud. Dette skal gjøres med fokus på relasjonsbygging 
og samhandling på alle nivå.  Vi skal møte barn, unge og foreldre/foresatte med en helhetlig 
tilnærming og se den enkeltes behov i barnehage/skole, i fritiden og i familien i en sammenheng.  
 
Tiltak i planperioden:  

• Etablering av Barn- og familietjeneneste organisert under oppvekstområdet. 
• Barneverntjenesten blir organisert som en del av oppvekstområdet. 
• Plan for et godt, trygg og inkluderende skolemiljø implementeres i skolen, samtidig som det 

utarbeides en tiltaksplan for et inkluderende barnehagemiljø. 
• Det etableres felles rutiner for foreldresamarbeid i hitraskolen, hvor forventningsavklaring 

vektlegges. 
• Videreutvikling av tiltaksteam og ressursteam i barnehager og skoler.  
• «Rett hjelp tidlig», et samarbeid med Øyvind Kvello ved NTNU (2019-2023). Barnehagene er i 

gang med første året med opplæring av gjennomføringsmodell for tidlig innsats. Følgende 
tiltak inngår i arbeidet: 

o Vurdering av saker som barneverntjenesten jobber med 
o Endring av praksis før henvisning av saker til det kommunale hjelpeapparatet fra 

grunnskolene i kommunen, gjennom etablering av ressursteam. 
o Arbeid med elever som har skoleangst/skolevegring 
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o Veiledning på saker på tvers av tjenesteområdene 
o Veiledning i enkeltsaker i barneverntjenesten 
o Opplæring i en gjennomføringsmodell for Tidlig innsats i barnehagen 
o Opplæring i en gjennomføringsmodell for Tidlig innsats i skolen  

 
 

2. Mestring gjennom skaperglede, engasjement og utforsking 
Høsten 2019 la regjeringen fram Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang», om 
praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. «Regjeringen vil heve 
kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i 
barnehagen, skolen og lærerutdanningen. Strategien retter seg primært mot arbeid med de praktiske 
og estetiske fagområdene, kunst, kultur og kreativitet og kropp, bevegelse, mat og helse i barnehagen 
og fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse i skolen. Regjeringen uttrykker 
også noen forventinger til hvordan barnehage – og skoleeiere skal bidra til å styrke det praktiske og 
estetiske innholdet og arbeidsformene i barnehagen og skolen. 
 
Barnehage og skole skal legge til rette for barn og unges læring og mestring gjennom utforming av 
allsidige miljø som fremmer lyst til å leke og være kreative. Miljø og aktiviteter skal være tilpasset 
enkeltbarnet og barnegruppen. Derfor foreslår lederne å se mestring og læring i et praktisk og 
estetisk perspektiv, og legge til rette for bruk av ulike kvaliteter, interesser og styrker hos barn og 
unge.  
 
I Stortingsmeldingen Fag-Fordypning – forståelse (Meld. St 28 (2015-2016) foreslår Regjeringen å 
fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. De nye læreplanen skal 
tas i bruk fra 2020.  
 
Tiltak i planperioden: 

• Ta i bruk Lokal tverrfaglig læreplan for hitraskolen. Skaperglede, engasjement og utforsking 
skal prege arbeidet og gi barn og unge kunnskap om natur, kultur og historien på Hitra.  

• Håndbok i begynneropplæring skal implementeres i hitraskolen som en del av språkstrategien 
• Det utarbeides en tiltaksplan for digital kompetanse i barnehage og i skolen som del av 

digitaliseringsstrategien 
• Barnehagene fortsetter arbeidet med Pedagogisk dokumentasjon og videreutvikler arbeid 

med relasjonsbygging og det fysiske miljøet som en ressurs 
• Elever i 1.til 4.årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, 

skal få intensiv opplæring, slik at forventa progresjon blir nådd 
 

 
3. Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling 

Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for lederne, og erfaringsdeling og 
kompetanseheving i lærende nettverk vil ha stort fokus i de nærmeste årene. Ledelsen på 
oppvekstområdet har hovedansvaret for gode lek og læringsmuligheter i barnehagen og å skape 
gode læringsresultater og god undervisningspraksis i skolen. Ledelsen har også et ansvar for å legge 
til rette for å utvikle en kollektivt orientert kultur både i barnehage og skole, gjennom samarbeid, 
refleksjon og erfaringsdeling.  
 
I tillegg til nye fagplaner er en ny Overordna del fastsatt av Kunnskapsdepartementet, som vil gjelde 
fra 2020. Dette arbeidet krever ledelse av lærernes læring og utvikling av lærernes 
profesjonsfellesskap. Det samme gjelder for arbeidet med pedagogisk dokumentasjon og 
digitalisering i barnehagen. 
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Tiltak i planperioden: 
• Lærende nettverk på 1.-4 kl og lærende nettverk for pedagogiske ledere i barnehagen 

videreutvikles i tråd med intensjonene i språkstrategien og digitaliseringsstrategien 
• Det legges til rette for kompetanseheving om Lærende møter og om ansattes læring og 

profesjonsfelleskap 
• Det legges til rette for å ta i bruk Udir sin nettbaserte kompetansepakke som støtte for ledere 

og lærere i arbeidet med Fagfornyelsen og læreplanverket 
• Det vurderes om det skal etableres lærende nettverk også for lærere på mellom – og 

ungdomstrinnet. 
• Oppvekst deltar i kompetansehevingstiltak i regi av Orkdal/Øy 

 

 

www.kunnskapsbasert praksis.no 

 
 
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) 
 
Status på barnehageområdet for 2019 
Alle barn med rett til plass etter statens kriterier har fått plass i 2019. Andel barn med annet morsmål 
enn norsk, engelsk, svensk og dansk 26,4% i 2018. Barnehagene er godt i gang med kompetansetiltak 
gjennom lærende nettverk i: 

• Lokal strategi for språk, lesing og skriving 
• Pedagogisk dokumentasjon som metode 
• Digitaliseringsstrategi 

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
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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•  Rett hjelp tidlig i samarbeid med Øyvind Kvello 
 

Befolkningsframskrivingen viser en liten økning av barn i barnehagealder fram mot 2025, med en 
nedgang mot 2040. Andel småbarnsplasser har økt i omfang det siste året. 41% av alle plasser er 
småbarnsplasser dvs 139 storbarnsplasser og 96 småbarnsplasser.  
 
I 2018 ble det vedtatt ny bemanningsnorm i barnehageloven og en skjerpet pedagogtetthet i 
«Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehager».  Det skal være en ansatt pr tre 
barn under tre år eller seks barn over tre år. Barnehagene har fra august 2018 tilpasset seg ny 
bemanningsnorm. Konsekvensen for barnehagene førte til at småbarnsavdelingene gikk ned fra 13 
barn til 12 barn, noe som resulterte i en nedgang på totalt 7 småbarnsplasser, fra gammel til ny 
norm. 
 
Dispensasjoner pr aug 2019: 

- En dispensasjon fra krav om utdanning til ped leder 
- En dispensasjon fra krav om norskferdigheter § 18b Lov om bh. 

 
 
Tabell 21 - Antall barn i barnehagen pr 1.aug 2019 

År Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær Hemnskjela Sum 
Høst 2019 81 50 49 33 8 12 233 
Høst 2018 87 48 43 33 5  216 
Høst 2017 80 44 46 23 8  201 
Høst 2016 66 47 45 29 7  194 
Høst 2015 54 48 54 33 10  199 

 
Som vi ser av tabell 21 har antall barn i barnehagen økt med 20 barn fra 2017 til 2019. Det er en 
større økning enn det som har vært de siste fire årene.  

 
Tabell 22 - Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehagen. 

Alder 2016 2017 2018 

1-5 år 26,9% 26,6% 26,4% 
 
Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen har ifølge tabellen over holdt seg på samme nivå de 
siste tre årene. Vi ser en økning i løpet av inneværende år, spesielt ved de tre småbarnsavdelingen 
ved Fillan barnehage.  
 
Tabell 23 - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 

Kommune 2016 2017 2018 

Hitra 77,9% 77,9% 72,4% 

Trøndelag 79,2% 79,6% 81,9% 
Landet 78,5% 80,0% 83,0% 

 
Som vi ser av tabell 23 er det færre minoritetsspråklige barn som benytter barnehagene i Hitra 
kommune, enn landsgjennomsnittet og i Trøndelag. Det kan bety at det er flere som benytter seg av 
kontantstøtten og som velger å være hjemme.   
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Tabell 24 - Flerspråklige barn i barnehagene 
 
Antall barn i barnehage 
Hitra kommune= 221 

1. 
Flerspråklige, statlig 
definisjon/BASIL 
Antall barn / % 

2. 
Flerspråklige, en foreldre med annet 
morsmål 
Antall barn / % 

Barman - 49 barn 8 barn =   16 % 12 barn =  24 % 
Fillan -  81 barn 31barn=   38% 4 barn =      5 %  
Strand  - 50 barn 13 barn=  26% 4 barn =      8 % 
Knarrlagsund  33 barn 11 barn = 33% 9 barn =     27% 
Kvenvær -  8 barn 2 barn =   25% 2 barn =     25% 
SUM Hitra kommune 65 barn = 29 % 51 barn =   23 % 
Dette er en oversikt som vi har utarbeidet ut fra egne tall. Det er viktig å legge til rette for god 
språkutvikling og forberede for en god skolestart for barn med flerspråklig bakgrunn. Området må ha 
større fokus, spesielt når det gjelder overgangen mellom barnehagen og skolen.  
 
Tabell 25 - Andel barn, eksklusiv minoritetsspråklige barn som får ekstra ressurs, i forhold til alle barn i kommunale 
barnehage  

 2016 2017 2018 
Hitra  4,1 2,5 1,4 
Trøndelag 4,7 4,1 2,9 
Landet 4,5 3,6 3,7 

 
Andelen barn som får ekstra ressurs har variert i løpet av de tre siste årene i Hitra kommune. Tallene 
fra 2016 og 2018, viser en lavere andel enn i 2016, og lavere enn landet og Trøndelag. Når andelen 
barn som får ekstra ressurs i barnehagen er såpass lav, er det viktig at barnehagene har en tett dialog 
med hjelpetjenestene i kommunen, og at kompetanse på området sikres. Samarbeidet med Øyvind 
Kvello om «Rett hjelp tidlig», bidrar til å etablere en god samhandling på tvers av fagmiljøene hvor 
kunnskap bygges og etableres i barnehagen.  
 
Tabell 26 - Netto driftsutgifter  
 2015 2016 2017 2018 Økning i kr og % i 

perioden 
Netto driftsutgifter 24,9 mill. 29,4 mill. 33,1 mill. 37,6 mill. 12,8 mill.    ( 51,5%) 
 
Tallene er tatt direkte ut fra regnskapstallene, men er ikke korrigert for fond og andre interne 
utgifter. Den store økningen på barnehageområdet gjelder utvidelse med tre avdelinger ved Fillan bh, 
samt så å si fulle barnehager ved oppvekstsentrene. Økningen har vært størst på småbarn som krever 
en større voksentetthet.  
 
Utfordringer på barnehageområdet i planperioden 

• Pr. august 2019 fyller kommunen retten til barnehageplass i tråd med Barnehageloven. I år er 
barnehagene tilnærmet fylt opp pr. august.  Kommunale vedtekter gir utvidet rett til 
barnehageplass fra barnet fyller 1 år, noe som kan bli en utfordring for barnehageåret 
2019/2020. 

• Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen er høyt. Erfaringer viser at det gir utfordringer 
spesielt i forhold til barns språkutvikling.  

• Andel minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehagen eller starter når barnet nærmer seg 
skolestart, gir språklige utfordringer når barna starter på skolen 

• Rekruttere og beholde kvalifiserte vikarer både i forhold til lengre vikariat og 
tilkallingsvikarer. 
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• Rekruttere flere menn inn i hitrabarnehagen 
• Det er behov for ressurser og kompetanse på det spesialpedagogiske feltet. 
• Det er behov for ressurser til oppfølging av Nasjonale faglig retningslinje for mat og måltid i 

barnehagen.  
• Digitaliseringsstrategien skal omsettes i praktisk handling, det er krevende spesielt i forhold 

til nettkapasitet og kompetanse. 
• Tid til kompetanseheving og utviklingsarbeid for alle ansatte er en utfordring. 
• Moderasjonsordningen i barnehagene gir usikkerhet i fht. inntektene i budsjettet. Kan 

medføre mindreinntekt på foreldrebetalingen i 2019. 
• Det er behov for kapasitetsøkning i barnehagen, spesielt i forhold til Fillan krets. Etablering av 

en friluftsbarnehage tilknyttet Fillan barnehage, vil være et viktig tiltak på kort sikt.  



47 

Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 – vedtatt den 29.10.19 – sak 12 

Styringskort barnehage 2020-2023 

Fakta 
• Alle som ønsker plass i barnehagen har fått plass ved fylte ett år, i tråd med kommunale vedtekter. Dette kan bli en utfordring i 2020, grunnet kapasitetsutfordringer. Det er et økt press spesielt i forhold til Fillan bh. 
• Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehagen er langt lavere sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
• Andel barn i barnehagen som får ekstra ressurs er lavere sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
• Det er i all hovedsak gode barnehagebygg med fine uteområder rundt den enkelte barnehage.  
• Barnehagene er godt i gang med samarbeidet med Øyvind Kvello ved NTNU om «rett hjelp tidlig». 
• Barnehagene viderefører det regionale samarbeidet om Pedagogisk dokumentasjon. 
• Barnehagene er godt i gang med Lokal strategi for språk, lesing og skriving.  
• Det er god økonomistyring på barnehageområdet. 

 

 

              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 
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Brukertilfredshet – foreldre i barnehagen gjennomført i november 2018 
Resultat for bruker "tilfredshet" bolk 9 X X X X 4,5 X 4,5 X 
Respektfull behandling bolk 7 X X X X 4,4 X 4,4 X 
Informasjon bolk 4 x X   X 4,2 X 4,2 X 
Helhetsvurdering, total sum 9 bolker x X 4,5 X 4,4 X 4,4 X 
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Faglig kvalitet  
Barnehagen tilrettelegger for barns språkutvikling, 
spm. 20 x X 4,6 X 4,6 X 4,6 X 

Barnehagen oppmuntrer barns nysgjerrighet og 
lyst til å lære, spm 19 x X 4,7 X 4,7 X 4,7 X 

Barnehagen legger til rette for allsidig lek og 
aktivitet, spm. 13 x X 4,7 X 4,7 X 4,7 X 

Barnet har venner i barnehagen, spm. 12 x X 4,7 X 4,7 X 4,7 X 
Barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen, 
spm. 7 x X 4,7 X 4,7 X 4,7 X 

Barn får være med å påvirke innholdet i 
barnehagen/ medvirkning, spm. 21 x X 4,1 X 4,4 X 4,4 X 

Foreldre får tilgang til samtaler og flerfaglig 
kompetanse ved behov. 

NYTT 
SPM: X x X 4,7 X 4,7 X 

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

NYTT 
SPM: X x X 4,7 X 4,7 X 
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Andel barn over 1 år søkt barnehageplass med 
plass innen 1 måned etter søknaden  100% 100% X 100% 100% 100% 100% 100% 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 
(Basil) 42,7% X 43,40% 43% 43% 43% 43% 43,0% 

Andel styrere med godkjent 
barnehagelærerutdanning  89,0% X 89,80% 100% 100% 100% 100% 100,0% 

Andel pedagogiske ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning X X X 95% 95% 100% 100% 100,0% 

Nærvær – RO2 Oppvekst 
Nærvær  91,7% 93,9% X >=93% >=93 % >=93 % >=93 % >=95% 
Heltid versus Deltid – RO 2 Oppvekst 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 85,4% 86,4% X >=86 % >=87% >=88% >=88% >=90% 

Ø
ko

no
m

i Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 2 Oppvekst 

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  98,1% 97,6% X <=100 
% <=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) 
 
Status på skoleområdet for 2019  
Målingene i kommunebarometeret, nasjonale prøver, elevundersøkelsen og egne erfaringer viser at 
skolene må ha større fokus på et systematisk og målrettet arbeid, faglig og sosialt og økt fokus på 
elevenes læringsutbytte. Gjennom etablering av lærende nettverk for lærerne i hitraskolen er det 
etablert et systematisk og målrettet arbeid. Gjennom erfaringsdeling internt i egen kommune og i 
møte med forskning og andre fagmiljø, videreutvikles kompetansen og systematikken i hitraskolen og 
læringstrykket økes.  
 
Skolene er godt i gang med: 

• Implementering av Håndbok i begynneropplæring som del av Strategi for språk, lesing og 
skriving 

• Plan for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø  
• Vurdering for læring og endring av vurderingspraksis 
• Utvikling av digitale ferdigheter på alle trinn i skolen 
• Tverrfaglige tiltaksteam og ressursteam er etablert i skolen som et godt system for tverrfaglig 

samhandling og forebyggende arbeid 
• Utprøving av gratis skolemåltid  

 
Tabell 27 - Grunnskolene har hatt et stabilt elevtall de siste årene 

År Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær Hemnskjela Sum 
2019 288 71 54 42 11 12 478 
2018 288 65 61 51 12  477 
2017 277 69 62 57 12  477 
2016 298 75 68 55 10  506 

 

Tabell 28 - Gruppestørrelser etter årstrinn 
Årstrinn 2015 2016 2017 2018 

Hitra     
1.-4.trinn 10,9 9,0 9,8 9,1 
5.-7.trinn 9,9 9,8 10,3 11,4 

8.-10.trinn 18,8 14,4 13,2 10,8 
     

Trøndelag     
1.-4.trinn 13,8 13,4 13,0 12,6 
5.-7.trinn 13,7 13,8 13,4 12,9 
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8.-10.trinn 14,4 14,1 14,6 14,3 
     

Landet     
1.-4.trinn 13,2 13,0 12,6 12,3 
5.-7.trinn 13,0 13,2 13,0 12,9 

8.-10.trinn 14,1 14,1 14,3 14,2 
 
Sammenlignet med landet og Sør Trøndelag, ligger Hitra kommune lavere i gruppestørrelse i 2019, på 
alle årstrinn i grunnskolen. Som vi ser ligger mellomtrinnet nærmere Trøndelag og landet for øvrig, 
enn på de andre trinnene.  
 
Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet 2018 en norm for lærertetthet på skolenivå. 
Skolene i Hitra lå innenfor normen da den ble innført og ressursene videreføres på 2019 nivået i 2020 
budsjettet. I og med at skolene har redusert antall enkeltvedtak for spesialundervisning de siste to 
årene (halvert), er det viktig at den nye praksisen omkring tilpasset opplæring får nødvendig tid til å 
etableres som en varig ordning. 
 
Tabell 29 - Utvikling av andel spesialundervisning de siste fire årene 

Spesialundervisning 2015 2016 2017 2018 
Hitra 12,0 11,3 12,2 6,6 
Landet 7,9 7,8 7,9 7,9 

Sammenlignet med landet, har skolene i Hitra kommune ligget langt over landet med antall elever 
som får spesialundervisning i flere år.  Denne situasjonen har endret seg siden 2018 og ligger nå noe i 
underkant av landsgjennomsnittet. Det er satt i gang en større satsing på tilpasset opplæring ved at 
skolene ser på hvordan de kan styrke kvaliteten på tilpasset opplæring i nært samarbeid med PPT, 
slik at færre elever må inn i et alternativt undervisningsopplegg. Det er etablert tiltaksteam ved alle 
skoler og rutinene mellom PPT og skolene er endret. Målsettingen er at innsatsen og ressursbruken 
skal dreie bort fra spesialundervisning og over til tilpasset opplæring.  
 
Tabell 30 - Utvikling av andel særskilt norskopplæring de siste årene 

Særskilt norskopplæring 2015 2016 2017 2018 
Hitra 4,5 8,1 5,0 6,2 
Landet 5,3 5,6 5,5 5,2 

Etter opplæringsloven § 2-8 har elever med annet morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt 
norskopplæring inntil de har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen. 
Elevene kartlegges kontinuerlig for å vurdere om de har gode nok ferdigheter i norsk. Når 
ferdighetene er tilstrekkelig, faller retten til særskilt språkopplæring bort. Som vi ser av tallene 
varierer tallet noe mer for Hitra kommune enn det gjør for landet. I 2019 er det 6,2 % av elevene som 
har vedtak om særskilt norskopplæring.  
 
Tabell 31 – Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 

2015 2016 2017 2018 

Hitra 38,8 41,1 39,2 39,4 
Landet 40,7 41,1 41,1 41,7 

 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng har gått ned de siste tre årene, men vi har ambisjoner om å 
komme opp på landsgjennomsnittet igjen, slik vi gjorde i 2016. Med økt fokus på læringsutbytte og 
iverksetting av rett hjelp tidlig blant annet gjennom intensiv opplæring, har vi tro på en positiv 
utvikling. 
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Utfordringer på skoleområdet i planperioden 

• Skolen må styrke og videreutvikle sin kompetanse og undervisningspraksis når det gjelder 
elever med minoritetsspråklige bakgrunn, spesielt på småskoletrinnet 

• Skolene har behov for sosialfaglig kompetanse for å møte barn og unges behov på en bedre 
måte 

• Foreldresamarbeidet må styrkes og forventninger må avklares 
• Fillan skole har arealutfordringer på 1.-4.trinn og for lite areal til arbeidsplassene for lærerne 

og møterom  
• Å rekruttere og beholde pedagoger og faglærte vikarer i skolen er en utfordring. Dette gjelder 

særlig pedagoger på 1.-7 trinn. 
• Samhandlingen og overgangen mellom grunnskolen og videregående skole må styrkes. Det 

samme må overgangen mellom 7.trinn og 8.trinn.  
• Det er tilfeller av mobbing, trusler og krenkende atferd i skolen. Arbeidet må intensiveres og 

rutiner må forbedres. 
• Skolen må fortsatt ha fokus på forebyggende og tverrfaglig samarbeid 
• Digitaliseringsstrategien skal omsettes i praktisk handling – det er krevende i forhold til 

nettkapasitet, kompetanseheving og økonomi.  
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Styringskort skole 2020-2023  

Fakta 
• Elevtallet i skolen har vært stabilt over flere år.  
• Andel elever som mottar spesialundervisning har gått ned fra 12, 2% i 2017 til 6,6% i 2018.  
• Fremdeles ligger grunnskolene under landsgjennomsnittet i målinger når det gjelder grunnleggende ferdigheter og trivsel. 
• Det er god økonomistyring på skoleområdet 
• Skolene er godt i gang med å følge opp Håndbok for begynneropplæring i hitraskolen og plan for et godt, trygt og inkluderende skolemiljø 
• Skolen er helt i startfasen av arbeid med Ny Generell del av læreplanen og Fagfornyelsen  
• Gruppestørrelsen på alle trinn ligger lavere enn Trøndelag og landsgjennomsnittet og grunnskolen ligger innenfor lærernormen på 16 elever pr lærer på 1.-4.trinn og 21 elever pr lærer fra 5.-10.trinn. 

 

              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 
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  Måleindikator Resultat 
2018 

Resultat 2. 
tertial 2019 

Siste 
landssnitt 

Mål 
2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 
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Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Sist gjennomført høst 2018 

Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen 4,3 X 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 

Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme 4,8 X 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Jeg har inntrykk av at lærerne har positive 
forventinger til mitt barns læring og utvikling. 4,6 X 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får nok 
faglige utfordringer 4,3 X 4,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 

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

4,1 X 4,3 4,4 4,6 4,8 5 5 

Skolen håndterer mobbing av elever på en 
god måte 3,9 X 4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,0 

Faglig kvalitet 2018 Elevundersøkelsen 5. kl. (skala 1-5) 

Trives du på skolen? 4,1 X 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 
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Har du noen medelever å være sammen 
med? 4,5  NY 4,7 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 

Opplever du at lærerne behandler deg med 
respekt? 4,2 NY 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 

Snakker lærerne med deg om hva du bør 
gjøre for å bli bedre i fagene? 3,8 X 3,7 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom 
hvordan jeg utvikler meg i faget. 3,6 X 3,5 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 

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

4,2 Ny 4,2 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 

Har du selv vært med å mobbe en eller flere 
elever på skolen de siste månedene 4,9 NY 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen 
de siste månedene? 4,4 X 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 

Jeg får hjelp til leksene mine hjemme 4,4 X 4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 

Nasjonale prøver 5.trinn - lesing 44 X 50 50 50 50 50 50 

Nasjonale prøver 5.trinn - engelsk 45 X 50 50 50 50 50 50 

Nasjonale prøver 5.trinn - regning 47 X 50 50 50 50 50 50 

  

  

Nærvær 91,8% 93,9% X >=93 % 94% 94% 94% <=95% 

  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - RO2 
Oppvekst 85,5% 86,4% X >=87% >=88% >=88% >=88% >=90% 

  

Andel lærere med godkjent pedagogisk 
utdanning (kostra) X X 86,2%* >=90% >=90% >=90% 95% >=100% 

Økonomi 
Forbruk i forhold til budsjettramme i % 97,9% 

97,6% 
X <=100% <=100% <=100% <=100% <=100% 
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PP-tjenesten  

PP-tjenestens mandat er å hjelpe barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling i 
forhold til barn med særlige behov, i tillegg til å gjøre sakkyndig arbeid der loven krever det ovenfor 
barn i før skolealder, elever i grunnskole og voksenopplæring. Et av formålene med PP- tjenesten er å 
bidra til mestring og inkludering og være medaktør til tidlig og rett hjelp til barn og unge som trenger 
det. Som en del av dette videreføres et tett samarbeid med barnehage og skole, og andre 
hjelpetjenester.  
 
Fra 2018 har PP- tjenesten hatt en fast kontaktperson med tid tilstede på hver enhet. Målet er å 
hjelpe enkeltbarn- og elevers mestring, utvikling og læring, og samtidig styrke barnehagen og skolen 
som organisasjon i forhold til arbeidet med barn og elever med særlige behov.  Tidlig innsats er å 
hjelpe ut fra to dimensjoner: tidlig i alder og tidlig i utvikling av et problem.  PP-tjenesten er nå 
tettere på enhetene gjennom faste møter på skolens og barnehages arena. Dette som en del av det 
forebyggende arbeidet.  
 
Tjenesten erfarer at det i løpet av 2018/2019 er en nedgang i antall saker der det bes om utredning 
om spesialundervisning, men at skolene vurderer at flere elever har eller kan få utbytte av den 
ordinære opplæringen etter endret praksis. Henvisningene handler i større grad om behov for hjelp i 
forhold til kartlegging og tiltaksutvikling i forhold til enkeltelever og grupper av elever. Dette er en 
utvikling som er tilstrebet over år og nå ser vi tydelige endringer av samhandlingen mellom skolene 
og PP-tjenesten. Se tabell 31 under. 
 

Tabell 32 – Utredning for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning 

Type henvisning 2016/17 2017/18 2018/19 
Ber om utredning for spesialpedagogisk 
hjelp/ spesialundervisning 

44 34 19 

Aktive enkeltsaker 94 97 101 
 

Oversikten viser at antall henvisninger om utredning for spesialpedagogisk hjelp har gått ned fra 2016 
til 2019. PPT og helsestasjonen deltar fast i tiltaksteam i skoler og barnehager og det jobbes 
målrettet og systematisk med tidlig innsats og gruppetiltak i skole og barnehage. Denne endringer i 
tillegg til kompetanseutvikling i samarbeid med Øyvind Kvello og «Rett hjelp tidlig», gjør at 
kommunen kan bistå barn, unge og deres familier på et tidligere tidspunkt og med tiltak som er 
bedre tilpasset den enkeltes behov. Tjenesten bistår barnehager og skoler med kompetanseutvikling 
gjennom prosjekter, kurs og andre former for utviklingsstøtte og vil gjennom denne endringer 
videreutvikle tjenesten som en kompetanseaktør på oppvekstområdet.  

Barnevern 
Barnevern skårer godt på de fleste kvalitetsmålinger, mellom annet på Kommunebarometeret. 
Viktigst likevel er at barneverntjenesten har utviklet seg slik politisk og administrativ ledelse i 
kommunen har ønsket, til beste for barn og familier i kommunen. Det har siste årene vært mange 
meldinger mottatt av barnevernet, nivået på meldinger har i perioder ligget på over det doble av 
nasjonalt snitt. Det er tatt grep for å søke å redusere dette tallet, mellom annet er det gjennomført 
en analyse på hva innhold meldingene har, og hvem som da bør være mottaker i kommunen.  
 
I 2019 har det vært gjennomført flere frivillige omsorgsplasseringer, noen av de aktuttplasseringer, 
for å bistå familier i krise. Slike plasseringer medfører økte kostnader for barneverntjenesten i 2020. 
Det er høsten 2019 foretatt en bemanningsmessig driftstilpasning for å møte dagens utfordringer og 
utfordringer totalt sett i ny kommune.  
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Barnevern, som var den svakeste deltjenesten i flere år, har hat sterk framgang og framstår nå som 
en tjeneste med og faglig kvalitet og med god dialog med samarbeidspartnere og brukere lokalt. Ved 
inngangen til 2020 sliter tjenesten likevel med kapasitet grunnet mange nye saker. 
Barneverntjenesten er organisatorisk flyttet til oppvekstområdet fra og med 01.01.2020.  
 
Prosjekt «Etablering av barn – og familietjeneste». 
Prosjektet skal i tråd med kommunens verdigrunnlag, mål og strategier, etablere en barne- og 
familietjeneste i Hitra kommune. Målet med arbeidet er bedre tverrfaglig koordinering og 
samhandling til det beste for barn, unge og deres familier. En viktig oppgave for prosjektleder er å 
legge til rette for god kommunikasjon og samhandling på tvers av tjenester, fag og profesjoner. Dette 
gjelder internt i den nye enheten og i møte med ulike samarbeidspartnere. Det må i denne 
sammenheng vurderes og avklares behov for samlokalisering av tjenestene som skal inngå i den nye 
barne- og familieenheten.  
 
Hitra kommune har tydelige mål om tidlig innsats, forebyggende arbeid og helhetlig tilnærming 
gjennom tverrfaglig og flerfaglig samarbeid. Det vises spesielt til prosjektet «rett hjelp tidlig» 2019-
2023, et samarbeid med Øyvind Kvello. Prosjektet vil stå sentralt i kommunens tverrfaglig satsing på 
tidlig innsats. Før beslutning om etablering av en egen enhet, skal den enkelte enhetsleder ivareta 
ansvaret for fag, økonomi og personal på sitt område. 

Skolefritidsordning  
Hitra kommune driver 5 grunnskoler som alle driver skolefritidsordninger (SFO) og leksehjelp. Antall 
barn i skolefritidsordningene (SFO) varierer noe for hvert år. Knarrlagsund har langt færre på SFO 
dette året bl annet på grunn av at de ikke har elever på 2 trinn. 
  
Tabell 33 – Antall barn i skolefritidsordning 

År Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær Hemnskjela Sum 
Høst 2019 37 14 26 7 3 7 94 
Høst 2018 36 11 24 14 2  87 
Høst 2017 27 12 24 21 1  85 
Høst 2016 25   9 16 22 3  75 
Høst 2015 22 11 20 15 5  73 

 

Leksehjelp  
Alle skoler i Hitra kommune har leksehjelp i 2019 og antallet som deltar varierer noe for hvert år. 
Hemnskjela har ikke leksehjelp.  
 
Tabell 34 – Antall barn som har leksehjelp 

År Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær Hemnskjela Sum 
Høst 2019    30   5   8      5      3         0 51 
Høst 2018    33   2   6      5      0    46 
Høst 2017    36   4 11      8      2     61 
Høst 2016    33 11   5      8      0    57 
Høst 2015    31   2   8      5      0     46 

 
Tabell 35 - Sykefravær 
 2016 2017 2018 2019 (pr sept) 
Oppvekst 8,8% 8,3% 8,2% 6,1% 
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Det har vært et økt fokus på nærværsarbeid i kommunen de siste to årene, med etablering av nye 
rutiner, kompetanseutvikling og en tettere oppfølging av den enkelte medarbeider på enhetsnivå. 
Samarbeidet med legene og etablering av «alternative arbeidsoppgaver» før sykmelding, har ført til 
økt nærvær og et mer stabilt arbeidsmiljø i flere enheter. Oppvekst var pilot i dette arbeidet og vi ser 
tydelige endringer og en reduksjon av sykefraværet i sektoren. Vi har ambisjoner om ytterligere 
reduksjon, selv om flere enheter ligger under 5 % pr i dag. Et lavere sykefravær øker kvaliteten i skole 
og barnehage og skaper en større trygghet både i arbeidsmiljøet for de voksne og ikke minst for barn 
i barnehagen og elever i skolen.  

Økonomiske forutsetninger  
Tabell 36 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO2 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (24 925 327)      (20 947 987)                  (19 967 289)   (18 966 516)   (19 122 898)   (19 281 276)   
Utgifter 116 323 082     121 370 308                 143 045 598  145 895 828  149 586 009  153 276 244  
Netto ramme 91 397 755       100 422 321                 123 078 309  126 929 312  130 463 111  133 994 968   

 
Driftstilpasninger 2020-2023 
I hovedsak er 2020 budsjettet en videreføring av dagens drift på oppvekstområdet, med følgende 
tilpasninger: 

• Hemnskjela oppvekstsenter blir en del av Hitra kommune fra 01.01.20 
• Barneverntjenesten overføres oppvekst fra 01.01.20 
• Prosjektet «Etablering av en barne- og familietjenesten» blir en del av oppvekst fra høsten 

2019 
• Noe økning i forhold til spesialpedagogisk hjelp ved Strand barnehage 
• Noe økning i forhold til særskilt norskundervisning, elevtiltak, elever fra andre kommuner og 

studiehjemmel ved Strand skole 
• Økt antall elever i andre kommuner og barn i barnehagen i andre kommuner  
• Økt skoleskyss i forbindelse med Hemnskjela oppvekstsenter  
• Gratis skolemåltid  
• Bokbussen  
• Tidligere øremerka midler til tidlig innsats ligger i budsjettene til den enkelte skole 
• Økning av antall barnehageplasser gjennom etablering av en friluftsbarnehage tilknyttet Fillan 

bh 
• Etablering av flere arbeidsplasser for ansatte, endring/utvidelse av areal ved 1.-4.kl og flere 

møterom ved Fillan skole 
• Barnevern har hatt en sterk økning i barn med hjelpebehov i 2019 og belastningen på 

tjenesten er stor. Utviklingen må følges nøye i 2020, det kan bli nødvendig med 
bemanningsmessige økninger ut over det som nå er lagt inn som følge av ny kommune 
(0,6årsverk) 
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Tabell 37 - Årsverksoversikt 
Tjenesteområde Årsverk 

2020 
Årsverk 

2019 
Årsverk 

2018 
Merknader 

PP-tjenesten 6,10    7,10  7,10 Reduksjon i forhold til endring av 
kommunestruktur 

Barnevern  7,00   Ny tjeneste fra 01.01.20. Årsverk tilpasning 
til økt antall saker og behov i ny kommune. 
Årsverk i 2019 var 6,4, 2018 5,4 og 2017 5,0. 

Fellesutgifter 
oppvekst  

 1,10    1,10  1,25 Ingen endringer 

Fillan skole  
50,20 

 
51,20 

 
46,81 

I stedet for å kjøpe tjenester fra 
kulturskolen, har Fillan skole tilsatt en lærer 
fra kulturskolen - økning på 0,80 årsverk. 
Reduksjon av årsverk grunnet endring av 
elevtiltak. 

Strand 
oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

 
14,44 
15,96 

 
12,11 
14,34 

 
12,39 
15,12 

Elevtiltak, særskilt norskopplæring, 
studiehjemmel og elever fra andre 
kommuner. 
Enkelttiltak barn i barnehagen 

Barman 
oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

 
14,14 
13,50 

 
14,15 
13,56 

 
13,94 
13,74 

 
 
Ingen endringer  

Knarrlagsund 
oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

 
10,76 
  9,00 

 
10,35 
  9,00 

 
10,32 
  8,81 

 
Elevtiltak i skolen  
Ingen endringer i barnehagen 

Kvenvær 
oppvekstsenter 
-skole 
-barnehage 

 
  2,60 
  2,90 
 

 
2,85 
3,50 

 
2,00 
2,96 
 

 
Ingen endringer 

Fillan barnehage 24,00 24,11 19,79 Ingen endringer 
Hemnskjela 
oppvekstsenter 
-skole 
- barnehage 

 
  3,50 
  4,50 

  Ny enhet fra 01.01.2020 

Hitra Leirskole   0.80   0,80 % Hitra Leirskole lå ikke inne i 
oversikten for 2019 

Totalt 180,50 163,37 154,23  
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Rammeområde 3 - Helse og omsorg  
Kommunalsjef Harald M. Hatle 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig/Enhetsleder 

Helse, familie og 
rehabilitering 

Helsestasjon, legekontor, medisinsk treningsklinikk og 
friskliv, læring og mestring, jordmortjeneste, 
rehabilitering m/ fysioterapi- og ergoterapitjenester og 
hjelpemiddelkoordinering, 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. Heldøgns omsorg til 
innbyggere med spesielle behov. Lærlingeveileder. 

Anne Strøm 

NAV Råd og veiledning, økonomisk hjelp og sosiale lån. Elin Reppe (statlig ansatt) 
Hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp 
(m/støttefunksjoner) 

Hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. 
(hjemmehjelp). Aktivitørtjenester. Hukommelsesteam. 

May Britt Sollie 

Tjenester 
funksjonshemmede 

Øytun bofellesskap, Øytun barnebolig (institusjon), 
Bolig Sunde. 
Avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, 
omsorgslønn og brukerstyrt assistent (BPA). 

Anne- Marie Klingenberg 

Oppfølgingsenheten Oppfølging av unge og voksne med rusproblemer, 
psykiske problemer og sammensatte helseutfordringer. 

Elin A. Wahlvåg 

Forvaltningsenhet Kartlegging av behov og tjenestevedtak pleie og omsorg 
samt vederlagsbetaling sykehjem mm. Tildeling av 
kommunale boliger, startlån, bostøtte mm. IKT Helse 
med velferdsteknologi. Koordinerende enhet og mottak 
av E – meldinger fra spesialisttjenestene.  

Ann Merete Østmark 

   
   

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. Hitra kommune har videre 
samarbeidsavtaler med andre kommuner (Skaun, Orkdal og Frøya) og DalPro AS om tjenesteyting på 
vegne av Hitra kommune. 
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Kommunens satsingsområder 2019 – 2022 
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 

4) Gi et likeverdig tjenestetilbud til alle i ny kommune fra og med 2020 

 

Status og utfordringer 
Helse – og omsorgstjenestene i Hitra kommune kjennetegnes i hovedsak av god kvalitet og høy 
effektivitet.  I kommunebarometeret for 2019 (2018) fikk Hitra slike plasseringer på kvalitet: 
 
Tabell 38 – Fra kommunebarometeret – helse og omsorg  

Tjeneste 2018 2019 Kommentarer 

Sosiale tjenester 50 100 Relativt høye sosialutgifter, mange unge enslige 
som mottar hjelp. Ansatt en prosjektmedarbeider, 
med delfinansiering fra staten, for å jobbe spesielt 
opp mot gruppen unge uten fast arbeid. 

Pleie og omsorg 3 2 Fortsatt veldig god skår. Økning i antall eldre samt 
yngre funksjonshemmede gir et sterkt press på 
tjenesten, og det må påregnes betydelig 
ressursøkning i årene fremover for å kunne 
opprettholde dagens standard. 

Helse 195 285 Relativt svak plassering som bør forbedres i 
handlingsplanperioden. Lite ledig kapasitet hos 
fastleger, økt antall opphold på sykehus, få ferdig 
utdannede helsesykepleiere og utfordringer knytta 
til riktig registrering av vaksinasjon vesentlige 
årsaker. 

*plassering blant alle kommuner, en er best, 422 svakest 

 

Helse – og omsorgstjenestene i Hitra har over flere år levert kvalitativt gode tjenester til en lav 
enhetspris.  
 
Helsetjenestene har hatt en tilbakegang i kvalitetsrangering i Kommunebarometeret.  
 
Årsakene er sammensatte, som lav legedekning, høye tall for innleggelse i sykehus, få utdannede 
helsesøstre og problemer med rapportering av vaksinasjonstall. Det er et mål å bedre resultatene i 
helsetjenestene i handlingsplanperioden innenfor tilgjengelige budsjettressurser.  
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Handlingsplan for helse – og omsorg har for øvrig har følgende hovedutfordringer og 
hovedprioriteringer: 

- Ressurser til å møte nye og store utfordringer innenfor barnevern – betydelig kostnadsvekst 
- Ressurser til å gi gode og likeverdige tjenestetilbud til alle i ny kommune fra 2020 
- Ressurser til å møte sterk økning i ressursbehov innenfor pleie – og omsorgstjenestene – ny kommune, 

økning i brukertall og mer ressurskrevende brukere som følge av tidligere utskriving fra sykehus av 
innbyggere med store bistandsbehov 

- Ressurser til å møte sammensatte sosiale utfordringer i kommunen 
 
Inntektsside i budsjettet: 
Endringer i inntektssystemet og prosjektfinansiering knytta til kommunereformen gir en estimert 
inntektssvikt innenfor helse – og omsorg på mellom 2,5 og 3 mill kroner fra 2019 til 2020. 
 
Vesentlige forhold: 

- Innlemming av øremerkede tilskudd     1,3 mill kroner 
- Legetjenenestene       0,7 mill kroner 
- Lærlinger        0,9 mill kroner 

 
Sum          2,9 mill kroner 
 
Inntektsbortfall gir behov for en svært streng prioritering av ressursbruk på de ulike deltjenestene i 
planperioden. Det er likevel helt nødvendig å prioritere ressurser til barnevern samt sikre at alle i ny 
kommune kan motta lovpålagte tjenester fra 2020. Det betyr samtidig at det i handlingsplan ikke er 
rom for å ta inn ønskede og prioriterte tiltak knytta til sosialtjenesten i NAV, helsetjenestene, 
oppfølgingstjenesten og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Det vil bli avviklet egne møter mellom Hitra kommune og Fylkesmannen høsten 2019 knytta til 
refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Her kan kommunen få betydelige reduserte 
inntekter i planperioden som følge av nasjonale innstramminger og endringer i bruk av skjønnsmidler 
i Trøndelag knytta til fylkessammenslåing. Inntektsanslag for refusjon ressurskrevende tjenester er 
redusert fra budsjett 2019 til budsjett 2020. 
 
 
 
Tjenestetilbud til innbyggere i nye Hitra kommune fra 2020: 
I forhold til tjenestenivå 2019 og gjennomførte kartlegginger av brukere og tjenestebehov i del av 
Snillfjord kommune er det lagt til grunn følgende minimum økte bemanningsbehov, som er lagt inn i 
budsjett, for 2020 i ny kommune: 
 
Helsetjenestene (inkl. økt jordmor ressurs)     2,6 årsverk 
Hjemmetjenester og heldøgns omsorg      8,0 årsverk 
Bolig Sunde         4,7 årsverk 
 
Sum                      15,3 årsverk 
 
 
Det er ikke foreslått organisatoriske endringer innenfor helse – og omsorgstjeneste som følge av ny 
og større kommune fra 2020. 
Ressursendring innenfor hjemmetjenestene er lagt inn i tråd med faktiske vedtak for nye innbyggere. 
For heldøgns omsorg er det lagt inn årsverk basert på normtall og befolkningssammensetning hos 
nye innbyggere. Tilbudet vil bli gitt ved at det blir tatt i bruk dobbeltrom ved korttidsavdeling fram til 
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nytt bofellesskap demente er ferdigstilt, da vil ressursen benyttes til å dekke deler av 
bemanningsbehov innenfor nytt og utvidet tilbud. 
 
 
Administrativ organisering - endringer 
Som del av naturlig utvikling og for å sikre best mulig tverrfaglig samhandling flyttes barnevern fra og 
med 2020 fra helse – og omsorgstjenestene til oppvekst. Barnevern jobber i hovedsak med barn og 
unge og i stor grad samme målgrupper som ansatte og ledere innen oppvekstområdet og en flytting 
synes derfor naturlig. Prosjektleder som jobber med etablering av egen enhet for barne – og 
familietjenester vil tilsvarende rapportere til kommunalsjef oppvekst i prosjektperioden.  Disse 
tjenestene beskrives i handlingsplan under oppvekstområdet. 
 
 
Kommentarer knytta til den enkelte tjenesteenhet: 
 
Helse og Rehabilitering 
Legedekningen er styrket med 1 fastlegehjemmel og tilhørende hjelpepersonell. I 2019 dekkes 
utgiftene til bemanning og tilpasning av fellesnemdmidler kommunereform. Styrkingen vil gjøre 
tjenesten mindre sårbar, sikre ivaretagelse av vaktansvar og kommunale legeoppgaver samt 
håndtere økning i innbyggertall i ny kommune fra og med 2020. Flere leger skal ut i spesialisering i 
perioder i løpet av året. Ordningen med turnuslege videreføres. 
 
Helsestasjonen har blitt tildelt prosjektmidler til styrking av skolehelsetjenesten, dette blir et 
prioritert område sammen med oppvekst. En ansatt er i videreutdanning til helsesykepleier. Barne- 
og familieveileder (psykisk helse barn/unge) og ledig stilling kommunepsykolog vil bli organisert 
under tjenesten i påvente av ny enhet barn/unge. 
Jordmor: Fortsatt vertskommuneavtale med Frøya, ønske om noe økt ressurs (0,5 åv) deler av året 
for å ivareta forpliktelse til hjemmebesøk jfr. nasjonale faglige føringer og for å kunne jobbe mer 
forebyggende. 
 

 
På grunn av svært stor økning i henvisninger styrkes psykisk helsetjenesten med 1 fagstilling våren 
2020. Tjenesten vil, når ny enhet barn/unge iverksettes, tilby oppfølging til voksne over 18 år. Det 
samarbeides tett med oppfølgingstjenesten om oppgavefordeling ut fra behov. Tjenesten deltar på 
ett pilotprosjekt som omhandler digital hjemmebehandling på tvers av nivå og har også blitt tildelt 
tilskudd for å se på digitale løsninger lokalt.  
 
Det offentlige helsearbeidet for fysioterapeuter økes med 0,5 årsverk deler av året for å ivareta økt 
behov i ny kommune. Hjelpemiddeltekniker økes til hel stilling av samme grunn. I tillegg til fokus på 
rehabilitering jobbes det aktivt forebyggende på mange felt i samhandling med andre tjenester både 
individuelt og i grupper.  
 
 
Voksenopplæring: Det gis tilbud om intro-opplæring, norskkurs samt miljøarbeid. I tråd med lovkrav 
samt forventinger i arbeidsmarkedet tilbys det grunnskoleopplæring, da det erfares at mange elever 
fortsatt har manglende grunnleggende ferdigheter etter introperioden. På grunn av vedtak om ingen 
nye bosettinger i 2019-2020 bygges tjenesten ned etter hvert som elevene fullfører introperiode 
(innsparing 2,5 åv fra august).  
Lærlinger: Grunnet flere lærlinger som er kommet langt i utdanningsløpet og bortfall inntekter, vil 
lærlingeordningen få en netto kostnadsvekst på opp imot 1 mill kroner fra 2019 til 2020. 
 
Det er tatt inn 7 nye lærlinger høsten 2019 og budsjettert med inntak av inntil 5 elever høsten 2020. 
Det kan innebære at ikke alle søkere får lærlingeplass.  
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Medisinsk treningsklinikk: Redusert kapasitet på grunn av nedtrekk 1 årsverk treningsveileder gjør at 
ansattetilbudet Fit@Work utgår. Tilbudet til øvrige henviste videreføres, økt tverrfaglig fokus med 
andre tjenester gir sammensatte tilbud som f.ex gruppetilbud/kurs. Det samarbeides med private 
aktører og frivillige organisasjoner for å sikre videre tilbud etter endt kommunalt tilbud.  
 
Hjelpemidler/ergoterapitjenester: Godt utstyrt korttidslager sørger for kort ventetid på hjelpemidler. 
Behov av noe økning på hjelpemiddelsiden (0,2 åv) for å dekke oppgaver i ny kommune. Ønsket 
økning ergoterapitjeneste (0,5 åv) er ikke med i budsjett. 
 
Kreft- og diabetessykepleier: Små men viktige stillingsressurser. Behov for økt kreftsykepleieressurs 
(0,2 åv) for å ivareta økt etterspørsel og pårørendearbeid. Diabetesressursen økes også noe (0,2 åv) 
for å kunne jobbe mer forebyggende blant annet gjennom gruppetiltak sammen med 
frisklivstjenesten. 
 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse og består av aktivitør, hjemmehjelp (praktisk bistand) og 
hjemmesykepleie. Hjemmetjenesten er i kontinuerlig endring i takt med brukernes behov for 
tjenester. Det drives koordinerende arbeid med samarbeidspartnere for at brukerne skal få et riktig 
og godt tilbud på et lavest mulig omsorgsnivå. Behovet for hjemmetjenester har de siste årene økt 
betraktelig og tjenesten utfordres på kompetanse og ressurs. Flere tjenestemottakere ønsker å bo 
hjemme så lenge de klarer, selv med alvorlige sykdommer som krever avansert sykepleie. Flere av 
dem som før anses å vær en sykehjemspasient håndteres i hjemmet eller i bofellesskapet med 
punkttjenester fra hjemmetjenesten.  
 
1 Januar 2020 er vi forberedt på en kommunesammenslåing med deler av Snillfjord kommune. 
Hjemmetjenesten blir større i distrikt og omfang brukere. Vi utfordres på å koordinere enheten ved 
bruk av kompetanse og lange distanser.  
For å imøtekomme kommunesammenslåingen har enheten økt med 0,5 årsverk praktisk bistand og 
3,5 årsverk for å yte hjemmetjeneste dag og aften mandag til søndag. Etter en gjennomgang og faglig 
vurdering blir 2,75 årsverk knytta til bomiljø 1 tilbakeført sykehjemmet fra 2020. Isolert sett fører 
dette til bemanningsnedgang i hjemmetjenestene og vekst i sykehjemmet.  
 
Vi er i gang med kompetanseheving på 8 helsefagarbeidere som tar videreutdanning innen psykiatri 
og rus. Videre ser vi stort behov for å få rekruttert kreftsykepleier og psykiatrisk sykepleier.  
Vi er også med i et prosjekt i regi av NTNU som omhandler SKUV «Systematisk, klinisk undersøkelser 
og vurdering». Dette øker vurderings- og undersøkelseskompetansen blant sykepleierne. Dette er et 
pilotprosjekt som varer i 2 år. Vi er nå inne i 2 år i prosjektet. En sykepleier er satt inn i 10% stilling til 
NTNU i regi av dette.   
 
Samarbeidet med Dalpro om dagtilbud til demente videreføres i 2020. Det er opprettet et samarbeid 
med frivillighetssentralen som åpner opp for dagaktivitet til eldre og demente en dag i uka. 
 
Hitra sykehjem 
Hitra bofellesskap og sykehjem har ved utgangen av 2019; 35 sykehjemsplasser og 18 personer som 
bor i bofellesskap. I 2020 vil sentrale oppgaver bestå i: 
 

- I samarbeid med hjemmetjenesten sikre likeverdige tjenester til tjenestemottakere i nye 
Hitra kommune. 

- Kontinuerlig kvalitetssikring slik at enheten beholder status som sertifisert Livsgledehjem. 
- 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. 
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- Kompetanseutviklingstiltak på fagarbeidernivå og høyskolenivå 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 møtes nå gjennom bolig – og 
tjenestetilbud i Hitra bofellesskap og sykehjem.  Noe styrking av årsverk med bakgrunn i 
brukerbehov/ressurskrevende tjenester i de nye brukergruppene. 
 
 
NAV 
Etter at kostnadene til økonomisk sosialhjelp økte betydelig i 2017, har økning fortsatt også inn i 
2019. Økning i bruk av økonomisk sosialhjelp på Hitra har vært betydelig sterkere enn nasjonale 
snittall. Noen av de mest tydelige forskjellene som kan forklare noe av økningen på Hitra: 
 

- Høy arbeidsledighet 
- Frafall i skole, lav utdanning, mange havner utenfor et yrkesliv i endring 
- Høye boutgifter – dyrt å kjøpe og dyrt å leie, spesielt i kommunesenteret 
- Mange enslige, små husholdninger  

 
Det er iverksatt tiltak innenfor kommunalt NAV, med en ny stilling som fokuserer på rådgiving og 
aktivitetsskapende tiltak sammen med lokalt næringsliv. Videre er det oppretta stilling som jobber 
konkret med boligformidling, tilrettelegging for kjøp av bolig med Husbankfinansiering og tilskudd, 
leie – eie i kommunale utleieboliger mm. 
 
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. I tillegg til arbeidskvalifisering av unge må 2020 ha fokus på integrering av nye innbyggere. 
 
NAV har bedt om styrking av bemanning i 2020, men med budsjettrammene som er lagt og behov for 
å prioritere likeverdige tjenestetilbud i ny kommune, har dette ikke vært mulig å imøtekomme ut 
over prosjektstilling som er videreført ut 2020. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF) 
Hitra kommune har hatt en økning i antall innbyggere med psykisk utviklingshemming siste årene. 
Flere nye brukere i handlingsplanperioden vil utfordre Hitra kommune både på kompetanse og 
kapasitet. Det er ikke lagt inn nye stillinger i handlingsplanperioden for å møte økning i antall 
brukere. Aktivitetstilbudet er redusert i 2019. 

Ordningen med refusjon av kostnader gjennom «Ressurskrevende tjenester» har gitt enheten 
betydelige utfordringer siste årene, gjennom at det som gir grunnlag for refusjon er sterkt innsnevret. 
Hitra kommune har avviklet eget møte med Fylkesmannen i høst, hvor tema har vært forventa 
reduksjon i refusjon til Hitra kommune med kr 5,5 mill. i 2021 og ytterligere nedgang fram mot 2025. 

Inntektssvikt siste årene har medført at det ikke har vært rom for nye stillinger i tjenesten. Dette gir i 
dag en svært vanskelig driftssituasjon, som vil kunne skape store utfordringer i det daglige i 2020.  

Ny brukergruppe – «ungdommer som faller utenfor», som ikke mestrer skole eller lærlingeløpet. En 
ny brukergruppe som ikke er psykisk utviklingshemmet, men som ofte trenger mye bistand til å 
mestre hverdagen. Denne gruppen tjenestemottakere trenger mye tilrettelegging. Det er behov for 
nytenkning og det er behov for mere helhetlig tjenester -og mere hverdagslige utfordringer. ADL, 
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hvor også dagens krav til å kommunisere på data, søke bistand, svare på mail, alle typer hverdagslige 
utfordringer. For å dekke kompetansebehovet for denne «nye» brukergruppen er det behov for flere 
vernepleiere og sosionomer. Enheten inn i fremtiden er avhengig av rett kompetanse på rett plass, og 
et godt samarbeid med øvrige tjenester.  Dette fordrer også økt dag tilbud for brukerne også 
gjennom VTA plasser.  

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. 
 
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 Et viktig tiltak overfor målgruppen er trygge og tilfredsstillende 
boligløsninger. Svært mange som oppfølgingstjenesten yter tjenester til har vansker med å komme 
inn i boligmarkedet, både mht. kjøp og leie.   Erfaringene over tid med slike boliger samlokalisert med 
boliger til andre svake grupper er dårlige. Dette aktualiserer en løsning med botilbud utenfor Øytun – 
området. Det ligger forslag om bygging av boliger på «branntomta» i Fillan i investeringsbudsjettet. 
 
Nytt fra aug 2019 er tidlig innsats for barn og unge, vi jobber tett sammen med oppvekst for å gi unge 
som sliter i skolehverdagen en alternativ læringsarena. 2 ansatte ved OT følger opp disse elevene 
med praksisrelatert undervisning. Dette er et opplegg som tilpasses den enkeltes elev interesse, 
målet er å gi følelse av mestring og at skolen skal bli en arena som forbindes med mestring.  
 
Vi fortsetter videre med prosjektet kjør for livet, dette er et fritidstilbud til målgruppen som sliter 
med ensomhet på fritiden, kjør for livet gir ungdommene en tilhørighet, følelse av å tilhøre en gruppe  
på lik linje med et fotball lag. Her har vi venteliste, ungdommene står i kø for å få plass. Tilbudet gis 
av to ansatte ved OT torsdag 15-21. Pr dagsdato er det hovedsakelig bil og verksted som er fokus, 
men andre kommuner har utvidet tilbudet til eks hest, friluftsliv osv.  
April 2019 startet vi arbeidet med ruskontrakt, det vil si ungdommer 15-18 år som blir tatt med 
narkotika vil i stedet for å få bot få tilbud om samtaler hos oss og oppfølging av rusprøver. Dette er et 
ledd i finne årsaken til hvorfor ungdommen ruser seg og gripe tak i problemet tidlig. Ungdommen 
slipper bot og får da dette ikke på vandelsattesten. Dette er et landsomfattende prosjekt.  
 
 
Forvaltningsenheten 
Enheten ble etablert i 2013 som en tjeneste med ansvar for å ta imot søknader om, utrede, og fatte 
vedtak om helse – og omsorgstjenester. Dette skal sikre korrekt og likeverdig behandling for alle som 
søker tjenester i kommunen. 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.  
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Enheten er etter etablering tillagt mange nye oppgaver, slik som: 
- Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 
- Individuell plan 
- Ta imot og håndtere meldinger om utskriving fra sykehus mm (E-meldinger) 
- Kartlegging ved alle nye søknader om omsorgstjenester 
- Råd og veiledning til utførertjenestene 
- Boligforvaltning (med leie – eie), startlån og bostøtte 

 
Enheten koordinere også rammeområdets digitale virksomhet, slik som drifting, oppgradering og 
fornyelse av fagprogrammer. Enheten tenkes også ha en rolle i videre utviklingsarbeider knytta til 
velferdsteknologi. 
 

På lag med frivillige                           
Hitra kommune har i dag skriftlige avtaler eller formalisert samarbeid med flere lokale 
organisasjoner. I budsjett for 2020 er det lagt inn ressurser til å utvide dagtilbud for hjemmeboende 
demente en dag i Fillan, i tillegg til videreføring av dagens tilbud på DalPro. Samarbeidsavtaler med 
Hitra frivilligsentral, LHL og Livsglede for eldre forutsettes videreført.  
 
I tillegg til samarbeid knytta til dagtilbud for demente i Fillan vil det også bli iverksatt aktivitetstilbud 
for andre grupper innbyggere sammen med Hitra frivilligsentral. 
 
Bærekraft 
Hitra kommune driver i hovedsak kostnadseffektivt på fleste kommunale deltjenester. I tabell under 
med tittel enhetskostnader vises kostnadsnivå målt mot alle norske kommuner, 6 er best, 3,5 
snittnivå nasjonalt. Små kommuner og kommuner med stort areal vil normalt ha høyere 
enhetskostnader enn geografisk små og store folkerike kommuner. 
 
Innenfor pleie – og omsorgstjenestene er kommunen blant de mest kostnadseffektive i Norge. Når 
det i tiden framover blir betydelig flere eldre og flere som skrives ut tidlig fra sykehus med betydelige 
oppfølgingsbehov i kommunen må ressursene til pleie – og omsorg forventes å øke betydelig. Det bør 
vurderes å lage en egen plan for oppbemanning av omsorgstjenestene. 
 
Tabell 39 – Kommunebarometeret - enhetskostnader 
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Helse – og omsorgstjenestene er fra svært kostnadseffektive (PLO) til middels kostnadseffektive 
innenfor sosialtjeneste og helse. Økning i utbetalinger på området økonomisk bistand gjør at 
kostnadene pr innbygger øker. Det vil være satsingsområde i handlingsplanperioden å få redusert 
årsaker og omfang på dette området.       
 
Høsten 2019 er 79% av de som mottok stønad fra NAV enslige. Totalt er det betalt ut vel 400.000 i 
bistand pr mnd. Hitra kommune har ansatt en person som jobber med boligspørsmål, i tillegg til at 
det jobbes aktivt for å få folk som mottar stønad over i arbeid eller kvalifiserende tiltak.  
Både kommune, lokalt næringsliv og NAV Stat må engasjeres aktivt i dette arbeidet.  Bolig og arbeid 
synes være kritiske faktorer, en oppdatert boligsosial plan må gi retning for kommunens rolle og 
oppgave. Boliger rus/psykisk helse er svært viktig å få realisert sett mot de utvidede oppgavene 
kommunen er tillagt som følge av samhandlingsreform rus og psykisk helse fra 2018. 
 
 
En relativt kostbar legetjeneste og lite uttelling for forebyggende og helsefremmende arbeid 
(medisinsk treningsklinikk) gjør at kostnadseffektiviteten innenfor helse er på nasjonalt snittnivå.  
 
Med dagens situasjon i legemarkedet og med mål om å fortsatt beholde en stabil legedekning på 
Hitra synes det vanskelig å redusere standarden i denne deltjenesten på kort sikt. 
 
Status for tjenestene høsten 2019: 
Hjemmetjenesten har hatt sterk vekst i antall brukere siste to år, samtidig som brukerne blir mer 
ressurskrevende som følge av tidlig utskriving fra sykehus. 
 
Tabell 40 - Nøkkeltall for ambulerende hjemmetjenester for perioden 2016 til 2018 

 

 
 
 
 
 

Det er sannsynlig at antallet brukere og den enkelte brukers ressursbehov vil øke i årene fremover. 
 
Hitra bofellesskap og sykehjem har over tid hatt beboere som venter på heldøgns omsorg i 
korttidsavdelingen grunnet manglende kapasitet, spesielt innenfor demensomsorgen. Pr medio 
oktober er det 7 personer som har vedtak om langtidsplass som venter på tilbud, i tillegg til de som 
har søkt og fått avslag eller ikke er vurdert. I tillegg kommer korttidsinnleggelser ved utskriving fra 
sykehus. Det er spesielt innenfor demensomsorgen at kommunen i dag ikke får til å gi fullgode tilbud. 
Å ha langtidsplasser, og kanskje enda mer viktig korttidsplasser, er avgjørende for at 
hjemmetjenestene og pårørende kan fungere i hverdagen. 
 
Omsorgsbolig (Hitra borettslag) 
14 venter på omsorgsbolig i Hitra borettslag pr oktober 2019.  
 
 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 

Praktisk bistand* 101 130 120 

Hjemmetjenester* 191 215 264 

Trygghetsalarm* 144 144 141 
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Oppsummering bærekraft                                                                                                                     
Målsetting om å redusere kostnadene innenfor sosialtjenesten i handlingsplanperioden.  
 
Det er et mål å gi flere eldre og pleietrengende bistand til å kunne fungere tilfredsstillende, og med 
trygghet og verdighet, lengst mulig i egen bolig. Aktiv og god bruk av velferdsteknologi vil ha fokus i 
handlingsplanperioden. Dette er helt avgjørende i et bærekraftperspektiv for kommunen. En 
videreføring av dagens standard vil kreve mellom 60 og 70 sykehjemsplasser eller tilsvarende i 
kommunen frem mot 2040. Det må søkes å redusere dette behovet noe sett i et 
bærekraftperspektiv. 
 
For å dekke noe av økningene og for å dekke stadig mer krevende oppfølging i kommunen må 
påregnes nye og vesentlig økte kostnader innenfor pleie – og omsorgstjenestene. Dette dekkes også 
gjennom demografiendringer tatt inn i statlige budsjetter for kommunesektoren. Kommunen bør 
vurdere å utarbeide et eget bærekraftmål for denne sektoren
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Styringskort Pleie og omsorgstjenestene 2020-2023  
 
X = tall foreligger ikke 
 
 

 
 

              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

Brukere 

  Måleindikator Resultat 
2018 

Resultat 
sep19 

Siste 
lands-
snitt 

Mål 
2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – institusjon (skala 1 -6)  

Trivsel X X 5,4 X 5,2 X X 5,4 

Brukermedvirkning X X 4,9 X 5,1 X X 5 

Respektfull behandling X X 5,4 X 5,1 X X 5,4 

Helhetsvurdering X X 5,4 X 5,0 X X 5,4 

Brukertilfredshet – hjemmetjeneste (skala 1-6) 

Brukermedvirkning X 5,6 4,7 X X 4,8 X X 

Respektfull behandling X 5,9 4,8 X X 5,2 X X 

Helhetsvurdering X 5,9 5,3 X X 5,3 X X 

Tilgjengelighet X 5,8 5 X X 5,1 X X 

Brukertilfredshet – TNF (mennesker med nedsatt funksjonsevne) (skala 1-2, 1 best) 

Trivsel X høst 19 1,2 1,2 X X 1,2 X 

Brukermedvirkning X høst 19 1,3 1,3 X X 1,3 X 

Respektfull behandling X høst 19 1,1 1,1 X X 1,1 X 

Helhetsvurdering X høst 19 1,2 1,2 X X 1,2 X 

Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet 

Andel årsverk med 
fagarbeiderutdanning (eller 
tilsvarende) 

48 X 40 55 55 55 55 55 
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Andel årsverk med minimum 
høyskoleutdanning 32 X 35 35 37 40 42 42 

Netto drift til omsorg, andel av 
totale driftsutgifter 29,9 X   31 32 33 33 33 

Legetimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,97 X 0,55 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 1 X 0,39 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

  

Målt 
kvalitet 

Nærvær - RO 3 Helse og omsorg 

  Nærvær    90,0% X >=89% >=90% >=91% >=91% >=92 

  Heltid versus Deltid – RO 3 Helse og omsorg 

  Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
(sektor)   83% X >=76% >=80% >=84% >=84% >=84% 

Økonomi Målt 
kvalitet 

Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 3 Helse og omsorg 

Forbruk i forhold til budsjettramme i 
%  102,1% 100,8% X <=100% <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Styringskort Helse, familie og rehabilitering 2020-2023  
 
Kort statusvurdering fra statistikk og analyser og innbyggerundersøkelser 
x-ingen måling eller ingen resultater 

 
 
              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

Brukere 

Måleindikator Resultat 
2018 

Resultat 2. 
tertial 2019 

Siste 
lands-
snitt 

Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – Familiens hus, helsestasjonen (skala 1-6) 

Respektfull behandling utsatt 2019 Høst 19 5,5 X X 5,3 X X 

Tilgjengelighet utsatt 2019 Høst 19 5,2 X X 5,2 X X 

Samordning utsatt 2019 Høst 19 5,2 X X 5,4 X X 

Helhetsvurdering utsatt 2019 Høst 19 5,3 X X 5,3 X X 

Brukertilfredshet – Familiens hus,  skolehelsetj. foreldre/foresatte (skala 1 -6)  

Tilgjengelighet utsatt 2019 Høst 19 4,5 X X 4,6 X X 

Brukermedvirkning utsatt 2019 Høst 19 5,2 X X 5,2 X X 

Respektfull behandling utsatt 2019 Høst 19 5,2 X X 5,2 X X 

Helhetsvurdering utsatt 2019 Høst 19 4,9 X X 5,0 X X 

Brukertilfredshet – Familiens hus  skolehelsetj. elever 9. og VG2  (skala 1 -6) 

Trivsel utsatt 2019 Høst 19 - X X 5,0 X X 

Brukermedvirkning utsatt 2019 Høst 19 5,1 X X 5,1 X X 

Respektfull behandling  utsatt 2019 Høst 19 5,5 X X 5,5 X X 

Helhetsvurdering utsatt 2019 Høst 19 4,6 X X 4,6 X X 

Brukertilfredshet Familiens hus/psykisk helse – brukere under 18 år (skala 1-6) 

Tilgjengelighet utsatt 2019 Høst 19 3,7 X X 3,7 X 4 

Informasjon utsatt 2019 Høst 19 3 X X 3,0 X 3,3 
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Samordning utsatt 2019 Høst 19 3,7 X X 3,7 X 4 

Helhetsvurdering utsatt 2019 Høst 19 3,7 X X 3,7 X 4 

Brukertilfredshet – Ergo – og fysioterapi   (skala 1 – 6) 

Brukermedvirkning utsatt 2019 Høst 19 5,1 5,1 X X 5,1 X 

Respektfull behandling utsatt 2019 Høst 19 5,7 5,4 X X 5,4 X 

Samordning utsatt 2019 Høst 19 5,2 5,2 X X 5,2 X 

Helhetsvurdering utsatt 2019 Høst 19 5,3 5 X X 5,0 X 

Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet 

                  

Fysioterapeuter pr 10000 
innbyggere 10,7 10,7 9,4 10 10,0 11,0 11,5   

Årsverk leger pr 10000 
innbyggere kommh. 16,6 16,6 10,9 >16 >16 >16 >16   

Netto driftsutgifter til forebygging, 
skolehelse, helsestasjon pr innb. 

 kr            
609  kr609  Kr 633 Over 

landssnittet Over landssnittet Over landssnittet Over landssnittet   

Nærvær RO3 Helse og omsorg 

Nærvær  91,3% 90,0% X >=89% >=90% >=91% >=91% >=91% 

Medarbeidere 

  Heltid versus Deltid – RO 3 Helse og omsorg 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
(sektor)   82,6% X >=83% >=84% >=84% >=84% >=84% 

Kompetanse 

Andel årsverk med minimum 
høyskoleutdanning 88% 88% X >=88% >=88% >=88% >=88% >=88% 

Økonomi Målt 
kvalitet 

Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 3 Helse og omsorg 

Forbruk i forhold til 
budsjettramme i %  102,1% 100,8% X <=100% <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Økonomiske forutsetninger: 
Tabell 41 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO3 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (74 983 719)      (71 884 424)                  (63 557 466)   (62 948 421)   (63 951 376)   (64 969 032)   
Utgifter 179 067 038     184 264 928                 184 594 016  188 496 529  193 248 670  198 000 853  
Netto ramme 104 083 319     112 380 504                 121 036 550  125 548 108  129 297 294  133 031 821   

Driftstilpasninger 2020-2023  
Helse – og omsorgstjenestene får en betydelig reduksjon i egne inntekter i 2020 som følge av innlemming 
av øremerkede tilskudd inn i rammeoverføringene til kommunene, beregnet til å utgjøre nær 3 mill. kroner 
fra 2019 til 2020. Inntektsbortfallet gjør at kvalitetsstandarden for innbyggere i nye Hitra blir noe lavere 
enn i dagens kommune på enkelte tjenesteområder. 
 
Kapasiteten innenfor omsorgstjenestene er lav målt mot antall innbyggere 80+, en gruppe som vil vokse 
kraftig framover. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en beregningsmodell for framskriving av 
tjenestebehov i kommunene. Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2017 og 
hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2018. I beregningene av tallet 
på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og 
standard på tjenestene som i 2017.Behovsøkning er skissert til 24 årsverk for Hitra for å dekke økte behov 
som følge av flere brukere fra 2017 til 2025, 75 årsverk fram mot 2040.  Denne prognosen er basert på 
dagens kommune. I handlingsplan er det i 2020 lagt inn ressurser tilsvarende 3 nye årsverk, ut over det 
som skal dekke nye innbyggere i ny kommune. Det må avsettes midler til ytterligere opptrapping i årene 
fremover skal en kunne møte kravene som følge av flere eldre og endret utskrivingspraksis fra sykehus. 
 
TNF og Oppfølgingstjenesten 
Reduserte inntekter for helse – og omsorg fra 2019 til 2020 medfører at planlagte tiltak innenfor 
rusomsorgen og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er mulig å gjennomføre. Økt 
brukertall innenfor disse tjenestene fra 2019 til 2020, uten tilsvarende bemanningstilpasning, gjør at 
kommunen må redusere vesentlig på kvaliteten for å kunne gi tilbud til både gamle og nye brukere.  
 
NAV 
Sosialtjenesten i NAV har lav bemanning sammenlignet med andre kommuner og nasjonalt snitt når dette 
korrigeres mot folketall i vår kommune. NAV har framsatt behov for 2 nye stillinger: 
 

- 1 stilling oppfølging av flyktninger 
- 1 stilling oppfølging av ungdom (videreføring av prosjektstilling som går til medio 2020) 

 
Det er ikke funnet rom for nye stillinger i 2020 selv om en ser behovet for et styrket lokalt NAV. 
 
Sosialhjelpsbudsjettet har siste årene hatt en betydelig økning i ressursbruk. Det er budsjettert med en 
nedgang i ressursbruk fra 2019 til 2020. 
 
Helsetjenestene 
Ikke funnet rom for å styrke alle helsetjenestene i tråd med behov beskrevet i utredning helsetjenester i ny 
kommune. Økning i ergoterapi er ikke med, det betyr en reell kvalitetsreduksjon innenfor dette området. 
Økt fysioterapiressurs (50%), diabetes – og kreftsykepleier (20%) er inne i budsjett, likeledes er 
hjelpemiddelkoordinator økt med 20%. 
 
Voksenopplæringa bygges betydelig ned neste år, videre reduseres det ett årsverk på medisinsk 
treningsklinikk fra 3,2 til 2,2 årsverk. 
 
 
Pleie – og omsorg 
I store deler av 2019 har pleie – og omsorgstjenestene slitt med for lav kapasitet i forhold til behov og 
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etterspørsel. Dette har resultert i at kommunen har hatt ferdigbehandlede pasienter på sykehus og at det 
har vært mange pasienter som har ventet på plass innenfor heldøgns omsorg som har opptatt plass på 
korttidsavdeling.  Det er lagt inn tre nye årsverk i pleie – og omsorgsbudsjettet for å løse noe av veksten i 
brukertall som følge av tidligere utskriving fra sykehus og økt antall eldre. På sikt er dette del av 
bemanningen i nytt bofellesskap for demente. 
 
Det er lagt inn ressurser i hjemmetjenestene til å dekke dagens vedtak for hjemmesykepleie og praktisk 
bistand for nye innbyggere fra 2020. Det er videre lagt inn ressurs til å dekke heldøgns omsorg for nye 
innbyggere, foreløpig løst gjennom bruk av dobbeltrom i dagens korttidsavdeling ved Hitra helsetun.  
 

Tabell 42 - Årsverksoversikt 
Tjenesteområde    

Årsverk 

      2020 

  
Årsverk* 

    2019 

  
Årsverk 

    2018 

Merknader  

Merkantil støtte 
(IKT Helse, merkantil funksjon og 
vikarpool) 

2,7 3,8 3,8 Midlertidig reduksjon knytta til permisjon og 
overføring av IKT helse til forvaltning. 

Helse, familie og rehabilitering 30,8 31,6 33 Reduksjon i dagens bemanning, voksenopplæring 
og treningsklinikk samt IKT Helse (overført til 
forvaltningskontor). Nye årsverk knytta til ny og 
større kommune. 

Barnevern 0 6,4 5,4 Oppvekst fra 01.01.2020 

NAV 4,0 3,9 3,6 Prosjektstilling 50% medtatt ut 2020.  

Hjemmetjeneste og heldøgns 
omsorg i sykehjem og 
bofellesskap 

88,0  79,9 80,9 Slått sammen årsverk hjemmetjeneste og 
institusjon fra 2020. 

8 nye årsverk i hjemmetjenestene og Hitra 
sykehjem og bofellesskap for å dekke 
minimumsbehov i ny kommune. 

Tjeneste for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

37,5 32,9 33,2 Bolig Sunde medtatt i bemanning for 2020, for 
øvrig ingen endringer. Nye krevende brukere uten 
nye ressurser medfører kvalitetsreduksjon. 

Oppfølgingstjenesten 10,7 10,7 10,7 Økte behov, men ikke funnet rom for økning. 

Forvaltningskontor 5,0 3,0 3,0 Overført ett årsverk IKT Helse samt ny stilling 
boligforvaltning. 

Totalt 178,7 172,2* 

 

173,6* Økningene er i all hovedsak knytta til 
tjenestetilbud til nye innbyggere. 

    *korrigert for mindre feil i tekstdel og tabell, budsjett 2019 
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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, viltnemda, 
planadministrasjon, plantjeneste, byggeledelse, byggesakstjeneste, 
kart- og oppmålingstjeneste, brannvern/feiing, frilufts kart og trafikksikkerhet. 

Dag Robert Bjørshol 
  

Formål og lovgrunnlag 
Utvalg for plan, landbruk og miljø er politisk ansvarlig for rammeområdet, 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, akuttberedskap, tilrettelegging av arealer 
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 innsats på flere plan, men rent praktisk må matrikkel, 
planregister, regler for arealforvaltning og beredskap osv. avklares og tilpasses. I 2020 vil det 
praktiske arbeidet med kommunereformen bli prioritert innenfor alle enhetens fagområder. 
Enhetene plan/ brann/ VAR/ drift har i 2019 vært på «bli kjent» tur i den delen av Snillfjord som skal 
overføres til Hitra kommune fra 01.01.2020.    

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 2020 vil det fortsatt være fokus på bærekraftig bruk av arealer i kommunens sjøarealer, det skal 
være et spesielt fokus på bolyst for alle de som bor eller besøker Hitra. Høy prioritering og 
oppmerksomhet vil fortsatt være på etablering av nye boligfelt i pressområder, samt 
næringsutvikling. Avdelingen skal tilrettelegge for en aktiv og framtidsretta næringsutvikling som drar 
veksler på bolyst og trivsel, samt etablering av nye næringsområder og havneområder (utvidelse 
kysthavn). 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. Dette blir mer og mer utfordrende, men KOSTRA rapporteringene gjennom tid 
viser at enheten opererer innenfor lovverkets rammer for tidsfrister. Hovedutfordringen er fortsatt 
tilsyn ved pågående utbygginger samt små muligheter for overlapping i fagfelt.   

Planenheten har de senere år hatt stort fokus på fysiske tiltak relatert til trafikksikkerhet. Dette 
fokuset videreføres inn i 2020. I 2019 ble det spesielt fokusert på kjøp av arealer for etablering av 
gang- og sykkelveg på Sandstad/ Badstuvika samt i Lervågen på Fillan. På Dolmøya tilrettelegges det 
for en kortere gang- og sykkelveg langs Fv- 714 i forbindelse med opparbeidelse av vann/ avløp/ 
overvann innen Dolmøy næringsområde. Videre ble det i 2019 etablert gang- og sykkelveg innen 
Litjslokheia boligfelt og ned til Fv-714, samt langs deler av den kommunale veilenken  
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Enhetene 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.  

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 
ved eiendomsoverdragelser slik at det tilrettelegges muligheter for kjøp av tilleggsjord for 
videreutvikling. Viltpåkjørsler og beiteskader vil fortsatt ha fokus i et samarbeid med utmarksrådet og 
grunneiere. 

Teknisk komite er foruten formannskapet det politiske organet som har flest saker til behandling. 
Klagesaker samt dispensasjonssaker preger fortsatt 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.  
 
Byggeledelse/prosjektering 
Kommunens administrasjon bygger ut tiltak i tråd med bestilling fra politisk nivå. Flere definerte 
prosjekt er nå i sin avslutningsfase. Videre utbygging av Hitra kysthavn/ Hitra Industripark vil bli fulgt 
opp når 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 2020 bli høyt prioritert.  

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 feiervesen og forebyggende brannvern med 
totalt to årsverk faglærte feiere. Det arbeides fortsatt med utredning av felles brann- og feiervesen i 
Øyregionen. Fra 01.01.2020 vil Hitra kommune også få ansvaret for drift av Sunde brannstasjon 
medfølgende 8 mannskaper.   

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 og forebyggende brannvern, har ført til at vi 
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nå utfører feiing og boligtilsyn både i Frøya og Hitra kommune. For Hitras del er det innført feiing 
også av fritidsboliger, for Frøyas del innføres dette fra 01.01.2021.  

Usikkerhetsmomenter innen politidekning samt manglende statlig opplegg for videre opplæring av 
brannmannskaper har skapt en del frustrasjoner innen brannstyrken. Nytt nødnett har blitt innført, 
men har etter Hitra brann- og redning sin mening, fortsatt klare begrensninger. Dette har Hitra 
brann- og redning prøvd å få rettet opp via henvendelser til direktoratet, som er ansvarlig for nettets 
dekning. Dekningen på Hitra har blitt dokumentert av egne dekningsmålinger, ansvarlig departement 
har prøvd å justere antenner uten at dette har medført noen bedring.   

Referert fra KOSTRA - Kommunens karakter  
Hitra er blant de 50 beste kommunene innen Kostra registreringene. Kommunen har litt færre 
byggesaker hvor fristene oversittes enn gjennomsnittet i Kommune-Norge. Prosessen for søknader 
med 3 ukers behandlingsfrist er litt raskere enn gjennomsnittet.  
 
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 litt under snittet i Hitra med 14.431,- 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 fortsatt mange kommuner som ikke 
leverer gode nok data på dette området, noe som selvsagt øker usikkerheten.  
 
Komplette byggesaker med 3 ukers frist er registrert med 11 dagers behandlingstid i 2018.  
Øvrige kommuner bruker i snitt nesten hele tiden de har til rådighet.  
 
Saksbehandlingstiden for reguleringssaker ligger omtrent på landsnittet med 23 uker, lovkravet er 26 
uker.  
 
Et nytt nøkkeltall som er tatt 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 på tilsyn.  
 
KOSTRA har fra 2018 tatt med saksbehandlingsgebyr for enebolig. Dette er en kostnad som varierer 
fra under kr 4.000 hos de rimeligste kommunene, til over kr 25.000 i de dyreste kommunene.  Hitra 
kommune ligger på kr 14.431,- på en ordinær bolig.  
 
Mål for fireårsperioden 
Hovedmålsetting for rammeområde 4 er å oppleves som effektiv og serviceinnstilt på tjenesteyting 
og tjenesteproduksjon for områdene som inngår i rammeområdet. 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. Målet er fortsatt å 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. Trafikksikkerhet på våre barns skolevei vil 
måtte ha et høyt fokus for avdelingen. Hitra brann- og redning skal inneha den kompetansen samt 
det utstyret som skal til, for å yte en kvalitetsmessig assistanse ved behov. Utbygging av ny 
brannstasjon og lukking av avvik på eksisterende stasjon vil gi brannvesenet et løft.   

Enheten skal videre disponere kompetente medarbeidere innenfor alle tjenesteområdene. 
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Styringskort Plan, landbruk, miljø og brannberedskap 2020-2023  
Fakta 
 
• X = ingen måling 
• Saksbehandlingstid i enheten er innenfor lovkrav 
 

 
              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

Fokus-
områder   Måleindikator Resultat 

2018 
Resultat 2. 
tertial 2019 Landssnitt/lovkrav Mål 

2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Brukere 

Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6) 
Resultat for bruker NY NY X X 5,0 X 5,0 X 
Respektfull behandling NY NY X X 5,0 X 5,0 X 
Informasjon NY NY X X 5,0 X 5,0 X 
Helhetsvurdering NY NY X X 5,0 X 5,0 X 

Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet (siste måling er Kostratall 2018)  

Saksbehandlingstid byggesak, 
der søknaden er komplett 11 dager Kostra 2019 21 dager <20 

dager <20 dager <20 dager <20 dager <20 dager 

Saksbehandlingstid byggesak, 
avhengig av andre myndigheter 
eller planavklaring 

49dager Kostra 2019 84 dager <60 
dager <60 dager <60 dager <60 dager <60 dager 

Saksbehandlingstid private 
reguleringsplaner 23 uker Kostra 2019 26 uker <22 uker <22 uker <22 uker <22 uker <22 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling 5 uker Kostra 2019 16 uker <10 uker <10 uker <10 uker <10 uker <10 uker 

Leveranse geodata/kart Innen frist 1-2 dager X 3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 

Målt 
kvalitet 

Nærvær 
Nærvær  96,1% 97,8% X >=98 % >=98 % >=98 % >=98 % >=98 % 

  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  100,0% 95,0% X >=100 
% >=100 % >=100 % >=100 % >=100 % 

Økonomi Målt 
kvalitet 

Økonomi 
Forbruk i forhold til 
budsjettramme – i % 99,6% 97,8% X <=100% <=100% <=100% <=100% <=100% 
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Økonomiske forutsetninger  
Tabell 43 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO4 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (8 559 057)       (9 503 346)                   (10 772 110)   (11 493 717)   (11 269 505)   (11 467 150)   
Utgifter 16 793 446       18 157 227                   20 308 241    21 267 078    21 697 812    22 141 009    
Netto ramme 8 234 389        8 653 881                    9 536 131      9 773 361      10 428 307    10 673 859     

Driftstilpasninger 2020-2023 
• Feiegebyr er ikke økt, uendret fra 2019 
• Andre gebyr økt med deflator 3,1% 
• Brannvesen har økt med ca. kr 1 mill. i kostnader på grunn av kommunesammenslåing (8 stillinger 

– Brannvesen Sunde) 
• Jordbruk øker med 0,5 årsverk og plan øker med 0,5 årsverk. 

 

Tabell 44 - Årsverksoversikt 
Tjenesteområde Årsverk 

2020 
Årsverk 
   2019 

Årsverk 
  2018 

Merknader  

Jordbruk 1,5 1,0 1,0  
Natur- og miljøforvalter 1,5 1,5 1,5  

Byggeledelse 2,0 2,0 2,0  

Byggesakstjenesten 2,0 2,0 2,0  

Kart- og 
oppmålingstjenesten 

1,5 1,5 1,5  

Kommunalsjef  
Utvikling 
/planlegging/brannsjef 

1 1,0 1,0  

Plantjenesten 1,5 1,0 0,8  

Brannvern og redning, feiing 6,2 4,1 4,0  

Totalt 17,2 14,1 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 Utlån av bøker, 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 2018 totalt 7.306 besøkende fordelt på 272 forestillinger. Besøkstallet er det høyeste som 
noen gang har vært registrert på kinoen.  
 
Det ble innført 5 kinoforestillinger pr. uke f.om. høsten 2017, med 2 barne- og 3 voksenforestillinger 
pr. uke. (onsdag, fredag og søndag). Denne er videreført som en fast visningsplan for Hitra kino.  
 

Billettsalget ble digitalisert f.o.m. januar 2017, og kinoen fikk samtidig egne infoskjermer plassert på 
biblioteket, ungdomsbasen og Kystmuseet. I 2018 ble dette utvidet med skjermer på Rådhuset, 
Hurtigbåtterminalen, Legesenteret og Hitrahallen slik at det totalt nå er 9 infoskjermer fordelt rundt 
om i kommunen. 

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.  

Kommunen overtok i mai 2017 kinokiosken, og en ser at kiosken har dårlige lokaliteter for en offensiv 
drift. Kiosken er en viktig del av kinoopplevelsen, og med manglende relevante lokaliteter får en ikke 
utviklet kiosken slik en ønsker. 
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Det er oppnevnt et utvalg som skal se på kinodriften og komme med forslag til hvor kinoen skal 
lokaliseres og hvordan den skal driftes framover. Utvalget skal være ferdig med arbeidet våren 2020. 

Fokusområder: 
1) Det er behov for teknisk oppgradering av Hitra kino med utskifting av lydanlegg og 

lerret, og en mer tidsmessig kinosal. Utvalget som skal se på videre drift av kinoen må 
se på både lokalisering og drift.   

2) Kinokiosken har utfordringer med plassering/lokaler i tilknytning til kinoen. 
3) Økt kinotilbud med alternativt innhold (sports- og kulturarrangementer direkte på 

kinoen) er noe som vil være en naturlig videreutvikling av innholdet på Hitra kino.  
 
Ungdomsbasen  
Er f.o.m. høsten 2018 styrket med en egen stilling som klubbleder. Basen holder åpent 4 dager pr. 
uke, mandag til torsdag fra kl. 14:30 – 18:00 med tilsammen 14,0 timer åpningstid. 
Basen er først og fremst et sted hvor ungdommene møtes for å være sosiale med hverandre etter 
skoletid.  Mange benytter også Basen som en vente- og oppholdsplass mens de venter på å gå til 
andre aktiviteter. De spiser mat og gjør gjerne skolearbeid før de drar videre til de ulike aktivitetene. 
 
Det er mest egenorganisert aktivitet på basen, hvor voksenpersonene legger til rette for ulike valgfrie 
aktiviteter. De ansatte organiserer aktiviteter som for eksempel quiz, bingo, kakebaking/matlaging og 
bordtennis/ airhockey-turneringer. En kveld i uka er Bandrommet åpent og ungdommene får 
mulighet til å prøve ulike instrument og synge i mikrofon.  For øvrig er de ansatte samtalepartnere, 
veiledere og rådgivere.  
 
Gjennom den styrkningen av kompetanse som en nå har gjennomført vil basens rolle som en viktig 
møteplass øke. Besøket ved Ungdomsbasen var i 2018 totalt 3.176 besøkende, noe som er det 
høyeste som noen gang har vært. 
Det arbeides også med å utvide åpningstiden til en dag kveldsåpent pr. uke, hvor en har mer fokus på 
klubbaktiviteter. 
 
Fokusområder: 

1)     Utvikle basen til en viktig møteplass for ungdommen, samtidig som en utvikler innholdet i 
basen i samarbeid med ungdommen og Ungdomsrådet. 

2)     Utvidet åpningstid med åpent 1 kveld pr. uke. 
 
 
Allment kulturarbeid 
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 2019 
er beløpet fra Hitra kommune kr 569.000,-. 
 
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. Samlokalisering av 
flere aktiviteter, som f.eks. scene/sal, kino i tilknytning til kultursenteret gir store driftsfordeler og 
bør vurderes i det videre arbeidet med å utvikle kultursenteret. 
 
Kulturmidlene har de senere år vært redusert pga. behov for driftstilpasninger på kulturområdet. Det 
bør vurderes om tilskuddene til lokale lag og foreninger igjen skal øke dersom budsjettet gir rom for 
det. 
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Fokusområder: 
For å få til en videre utvikling av kulturområdet er det nødvendig å se på den fysiske organiseringen 
av området. En spredt drift gir en ineffektiv drift, det må derfor i det videre arbeidet med 
kulturområdet vurderes:   

o Hvor skal kinoen og kinoens lokaler ligge? 
o Danseundervisningen trenger lokaler, kan Gymsalen på Fillan innredes til det? 
o Undervisningen i visuelle kunstfag trenger bedre og større lokaliteter 
o Skal en utvikle atelier og gallerivirksomheten i kommunen, den som i dag ligger på 

biblioteket? 
o Biblioteket trenger en egen lesesal 
o Hitra trenger en egen kultursal til 200 – 250 personer 

 
Et langsiktig arbeid bør igangsettes for å få dette til. 
En utbygging av kultursenteret vil gi en best mulig og effektiv drift (f.eks. med kjøp/leie av tilliggende 
lokaler, ev. bygge i høyden). Alternativt kan en samlokalisering av kino og bowlingen bygget rundt en 
felles kiosk kan også vurderes. 
 

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. oktober 2019 er det registrert 115 elever i 
kulturskolen med til sammen 141 elevplasser. 
 
Fagmangfoldet i Kulturskolen er nå som følger: 

• Musikk (sang, piano, gitar, ukulele, bass og slagverk), 60 elever 
• Dans (ulike stilarter), 61 elever 
• Visuelle kunstfag (tegning, maling, animasjon, etc.), 16 elever 
• KultArr (arrangørgruppe), 4 elever 

 
Kulturskolen når i tillegg en rekke av kommunens barn og unge gjennom ulike prosjekter som f.eks. 
«Kulturskolebesøk i barnehagene», SFO-prosjekt og danseprosjekt i grunnskolen.  
 
Kulturskolens drift omfatter også ansvar for ulike arrangementer som UKM, Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, og andre arrangementer som Hitterkveld og Hitra 
kulturfestival m.m. Aktivitetsnivået innen avdelingen er svært høyt.  
 
Kulturskolen mangler pr. i dag gode lokaler for undervisning i visuelle kunstfag, og gruppene her må 
begrenses pga. for små lokaliteter.  
Også dansetilbudet som har stor rekruttering burde hatt nye lokaler. Pr. idag har en valgt å flytte 
undervisningen fra Meierisalen til Fillan Grendahus pga. at gulvet i Meierisalen ikke har vært egnet 
for dans. Grendahuset har et bedre gulv og kan også ta imot større dansegrupper. 
 
I distriktene har det vært et ønske om å få egne Musikkbinger i mange år, dette ble bl.a. tidligere 
foreslått av Ungdomsrådet.  
 
Kulturskolen ønsker å videreutvikle fagmangfoldet. Pr. i dag mangler skolen et soloinstrument og 
teater som et egne tilbud.  
 
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 en del av denne satsningen. 
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Fokusområder: 
Økt fagmangfold i kulturskolen 
Messingblåsepedagog for å ta vare på og videreutvikle det gode korpsmiljøet i kommunen, men like 
viktig for å gi et soloinstrument tilbud til de som søker kulturskolen. Etter de signaler som er gitt fra 
skolekorpset i kommunen vil de mangle dirigent f.o.m. høsten 2020. Det er derfor foreslått en ny 
stilling for messingblåser som et nytt driftstiltak f.o.m. høsten 2020. 
Teaterpedagog for å ivareta det gode teatermiljøet på Hitra.  
Dersom en prioriterer disse 2 stillingene vil en ha nærmest en «fullt» utbygget kulturskole på Hitra. 
Lokaliteter  
Det trengs nye lokaler for dans og visuelle kunstfag. 
 
 
BIBLIOTEKET 
Biblioteket er i dag plassert i Hitra kultursenter (fra 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:  

o «Samfunnsengasjerende»  
o  «Den naturlige møteplassen» 

 
Bibliotekets lokaler brukes mer og mer som en møteplass. Det er 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. 
 
Digital veiledning 
Biblioteket gir regelmessig grunnleggende datakurs for befolkningen som har lite eller ingen 
kunnskap i bruk av digitale verktøy.  
I tillegg gir biblioteket gratis veiledning hver torsdag fra kl. 11 - 14. 
 
Spre leseglede  
Biblioteket prøver aktivt å spre leseglede enten ved skolebesøk, høytlesning eller forfatter besøk. 
Hitra bibliotek er også med på «SommerLes» kampanjen.  I tillegg har biblioteket 2 leseombud som 
besøker Blåfjell med lesestunder regelmessig. Vi jobber også med å skaffe flere som kan være 
«Leseombud», slik at vi kan utvide aktiviteten her. 
 
Fokusområder: 
Meråpent bibliotek 
Tilby innlevering, utlån, reservasjon, møteplass og bruk av biblioteket utenfor ordinær åpningstid. 
Biblioteket skal bli tilgjengelig for de som har problem med å bruke biblioteket i de vanlig 
åpningstider. 
Leserom 
Det er et stort behov for leserom (stille rom). Dette er foreslått som et nytt investeringstiltak i 
budsjettet for 2020. 
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Styringskort Kultur 2020-2023 
Fakta 

• X = ingen måling  

 

              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 
Fokus-

områder Måleindikator Resultat 
2018 

Resultat 2. 
tertial 2019 

Siste 
lands-
snitt 

Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Brukere 

Opplevd 
kvalitet 

Brukertilfredshet – bibliotek (skala 1-6) Brukerundersøkelse gjennomført høsten 2018 

Service 5,0 X 5,4 X 5,5 X 5,5 X 
Brukermedvirkning 5,2 X 4,9 X 5,2 X 5,2 X 
Informasjon 5,3 X 4,6 X 5,3 X 5,3 X 
Helhetsvurdering 5,6 X 5,3 X 5,6 X 5,6 X 

Brukertilfredshet – Foresatte kulturskolen (skala 1-6)  

Resultat for bruker X Høst 2019                    
5,0  5,0 X 5,1 X 5,1 

Respektfull behandling X Høst 2019                    
5,6  5,6 X 5,6 X 5,6 

Informasjon X Høst 2019                    
4,8  4,8 X 4,9 X 4,9 

Helhetsvurdering X Høst 2019                    
5,1  5,1 X 5,2 X 5,2 

Målt 
kvalitet 

Faglig kvalitet 

Andel grunnskoleelever som 
benytter kulturskoletilbud (Norm – 
30 %) 

23,1% 
(1.10.18) X 15,59% > 30 % > 30 % > 30 % > 30 % > 30 % 

Venteliste ved kulturskolen i forhold 
til elevtall 

7,14% 
(1.10.18) X X < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % 

Kinobesøk pr. år (5488 i 2017) 7306 3165 X > 6200 > 6200 > 6200 > 6200 > 6200 

Kinobesøket hittil i år i forhold til i 
fjor x -39,00% -10,80% > 0% > 0% > 0% > 0% > 0% 

Antall kinoforestillinger pr. år 272 176 X > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 
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Utlån (alle medier) pr. innbygger 
Bibliotek  4,8 3,6 4,3* (2016) > 5,1 > 5,1 > 5,1 > 5,1 > 5,1 

Besøk pr. innbygger Bibliotek 7,83 4,36 4,6* (2016) > 6,5 > 6,5 > 6,5 > 6,5 > 6,5 

Antall aktive barn og unge i 
idrettslag (6-19 år) 546 X X > 814 > 814 > 814 > 814 > 814 

Tilskudd til idrettsanlegg i 
kommunen (spillemidler) 

        299 
000  X X > 300’ > 300’ > 300’ > 300’  > 300’  

Besøk i Ungdomsbasen pr. år             3 
176  1179 X >1700 >1700 >1700 >1700  >1700  

Tiltak mot utenforskap blant barn  
(antall tilbud i opplevelseskortet) 12 12 X 11 12 12 12 12 

Målt 
kvalitet 

Nærvær 
Nærvær 90,3% 98,3% X >=95 % >=97 % >=97 % >=97 % >=97 % 

Heltid versus Deltid -  RO5 Kultur 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 60,0% 58,4% X >=93% >=93% >=93% >=93% >=93% 

Økonomi 
Målt 

kvalitet Forbruk i forhold til budsjettramme – RO 5 Kultur 

  Forbruk i forhold til budsjettramme i 
%  97,1% 96,8% X <=100 % <=100 % <=100 % <=100 % <=100 % 
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Økonomiske forutsetninger  
Tabell 45 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO5 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (4 867 951)       (3 850 243)                   (2 525 162)     (2 547 828)     (2 570 497)     (2 593 162)     
Utgifter 19 243 420       19 599 256                   18 955 955    19 266 141    19 576 346    19 886 521    
Netto ramme 14 375 469       15 749 013                   16 430 793    16 718 313    17 005 849    17 293 359     

Driftstilpasninger 2020-2023 
• Tilskudd til kirkelig virksomhet og tilskudd til andre trossamfunn, økt med kr 206.000 
• Drift i 2020 tilpasset i forhold til fondsbruk i 2019 

 

Tabell 46 - Årsverksoversikt 
Tjenesteområde Årsverk 

2020 

Årsverk 

2019 

Årsverk 

2018 

Merknader  

Allmenn kultur 0,60 0,60 0,60  

Hitra kino 1,10 1,00 1,00  

Bibliotek 2,30 2,20 2,20  

Kulturskolen 5,60 (4,70) 5,90 5,90 NB! 90 % stilling overføres Fillan skole 

Barne- og 
ungdomsarbeid 

1,30 1,20 1,20  

Totalt 10,90 (10,0) 10,90 10,90 (høst) 

10,50 (vår) 
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Rammeområde 6 - Drift 
Enhetsleder Tor Magne Langø 
Felles drift og vedlikehold (FDV) 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig 

Driftsadministrasjon Bygg, veg, kai, eiendommer, grøntanlegg, 
parker, FDV-dokumentasjon (Forvaltning, 
drift og vedlikehold) 

Tor Magne Langø 

Vaktmestertjenesten Utførende vedlikehold FDV-leder Tommy Nylander 
Renholdstjenesten Utførende renhold Morten Opsahl 
 

Formål og lovgrunnlag 

Formål 
Formålet for Driftsavdelingen er å holde kommunens bygg, anlegg og eiendommer i tilfredsstillende og 
tiltalende stand slik at kommunens enheter og andre aktører har et godt grunnlag for å utøve sine 
tjenester. 

Lovgrunnlag 

Avdelingen er underlagt flere HMS-krav i form av sertifiseringskurs og lovpålagte driftsmessige kurs ved 
oppgaveutførelse. Mange av disse kursene er gjentagende med ulike intervaller og noen er varige.  
Avdelingen er også underlagt forebyggende tiltak basert på internkontroll og ROS-analyser. 

Status og utfordringer 

Status 
Fokusområde for driftsavdelingen er best mulig utnyttelse av økonomiske og personellmessige 
ressurser.  
Gjennom omorganiseringen av enheten dreies fokus for enheten mer over på rent vedlikeholds- og 
renholdsarbeid, samt forebygge større vedlikeholdsbehov ved å utarbeide vedlikeholdsplaner.    
 
Det er utarbeidet leveranseavtale i 2018 i samarbeid med vaktmester- og renholdsteam og som har vært 
ute til høring hos enhetene.   
Leveranseavtalen har blitt benyttet i 2019, men er under fortløpende evaluert slik at vi for en 
velfungerende leveranseavtale som alle har en felles forståelse for. 
 
Vedlikeholdsplan for bygg og anlegg er under utarbeidelse. Vi har valgt et nytt felles drifts- og 
vedlikeholdssystem (FDV system) fra FDV huset Famac. 
 Vi er nå i en fase der vi registrerer alle bygg, tekniske anlegg, utearealer, veier og kaier. Intensjonen er å 
ha dette på plass innen utgangen av året. 
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Dette vil gi oss veldig god kontroll i forhold til kommende planlagte vedlikehold (PLV).  Dette er 
kartlagte/planlagte aktiviteter som vi ser i en 5 års periode. 
FDV-systemet vil også gi god oversikt for både bruker og enhetsleder slik at de kan melde inn 
feilmeldinger som måtte dukke opp slik at vi for en sporbarhet/dokumentasjon sett i forhold til 
oppfølging. 
 
Utfordringer 
Tjenesteytingen er avhengig av nødvendig tildelte ressurser. Det fokuseres på gode og forutsigbare 
samarbeidsformer (leveranseavtalen) innenfor drift- og vedlikeholdsoppgaver og tydeligere 
ansvarsfordeling.  Ansvarsfordelingen mellom Driftsavdelingen og andre enheter klargjøres gjennom 
brukeravtaler på renhold og vaktmestertjenester.   
 
Et usikkerhetsmoment for 2020 vil fortsatt være utgifter til vintervedlikehold. Nye avtaler er kontrahert 
og beredskapsutgifter er større enn tidligere år, samt økning på timepriser. I takt med 
samfunnsutviklingen og renovering av eksisterende bygningsmasse samt bygging av nye bygg, installeres 
det flere og flere tekniske anlegg som krever serviceavtaler og overvåking, noe som øker 
driftskostnadene.   
 
Vi har kjørt en prosess sammen med driftsavdelingen I Snillfjord kommune. Dette for å være godt 
forberedt ift kommunesammenslåingen 1.1.2020. Tall i budsjett fra bygg, veier og kaier er hentet fra 
Snillfjord kommune. Slik sett har vi ingen erfaringstall og forholde oss til. 
 
  
Vaktmestertjenesten 
Historisk sett har vaktmestertjenesten og renholdstjenesten hatt en økning av arealer og oppgaver uten 
tilførsel av ressurser.  Med bakgrunn i kommunereform økes tjenesteomfanget ytterligere.   
 
Som et resultat av dette samt etterslepet av vedlikehold får vi tilført ytterligere et årsverk i 
vaktmestertjenesten. Intensjonen med dette er at vi skal være i stand til å ta prosjekter i egen regi. 
Naturlige prosjekter vil være mindre og middels oppdrag.  
Det arbeides kontinuerlig med en utnyttelse av de ressurser vi innehar da sett i sammenheng med riktig 
fokus, riktig prioriteringer, basert på en god analyse. 
 
Avdelingen fikk på plass en ny enhetsleder 1.5.2019. Fra og med 1.1.19 ble det gjennomført en 
omorganisering slik at vi nå også har en 100% FDV-lederstilling.   Dette er nødvendig for å ta igjen 
etterslep på registreringsarbeider i fagsystemet, utarbeide vedlikeholdsplan og koordinere oppgaver og 
mannskap innenfor vaktmestertjenesten, og vedlikeholde saksgangen i fagsystemet.  
Denne organisasjonsmessige endringen frigjør tid til å utøve selve vedlikeholdsoppgavene. 
 
Renholdstjenesten 
Høy fokus på sykefravær vil være et sentralt tema i 2020 som det har vært i 2019.  
Fokus 2020 vil være og opprettholde de gode nærværstallene, samt å ta godt imot de nye ansatte som 
blir overført fra Snillfjord kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen. Har vært gode møter 
og samtaler som ledd i forberedelsene til dette. 
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Mål for fireårsperioden 
• Iverksette og evaluere leveranseavtalen og se disse i sammenheng med måleparameter interne 

tjenester. 
• Innføre og ta i bruk nytt fdv system på en strukturert måte som sikrer optimal og effektiv drift av 

forvaltning og drift av bygningsmassen 
• Ta i bruk utarbeidet hovedplan for veg hvor ny kommune må være utgangspunktet. Lage måling 

på ytelsen basert på sentrale mål i hovedplanen. 
• Legge grunnlag for økt nærvær. 
• Legge til rette for økt stillingsstørrelse der det er praktisk mulig. 
• Ha et balansert regnskap i henhold til tildelt ramme. 
• Høy fokus på valg av energivennlige løsninger. 
• Fokus på varmegjenvinning. 
• Fokus på å redusere netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning pr innbygger.  Dette må ses i 

sammenheng med brutto driftsutgifter hvor vi ligger 50% lavere enn landsgjennomsnittet. 
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Styringskort Drift 2020-2023  
Fakta:  
X = ingen måling 

 

                HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

Fokus-
områder   Måleindikator Resultat 

2018 

Resultat 2. 
tertial 
2019 

Siste 
landssnitt 

Mål 
2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Brukere 
Opplevd 
kvalitet 

                    
  Interne tjenester, renhold X X 5 4,8 4,8 X 4,9 X 

  Interne tjenester, 
vaktmester X X 4,8 4,7 4,7 X 4,8 X 

  

Målt 
kvalitet 

                    

  
Antall vannprøver med 
avvik fra krav 
(svømmebasseng) 

0 0 X 0 0 0 0               0 

  Energikostnader pr m2 
bygg  X  X              

110,0  
             
112,0  

             
110,0  

             
109,0  

             
108,0  

                   
107,0  

  Energikostnader fornybare 
løsninger  X  X  95,8  96,4 96,2 96,0 95,8 95,5 

  

Målt 
kvalitet 

  

  Nærvær  86,2% 92,4% X >=93 % >=93,5% >=94,0% >=94,5% >=95%  

    
  Gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse 88,0% 89,9% X >=95 % >=95% >=95% >=95% >=95%  

Økonomi Målt 
kvalitet 

  

Forbruk i forhold til 
budsjettramme i %  105% 115,2% X <=100 % <=100 % <=100 % <=100 % <=100 % 
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Økonomiske forutsetninger 
Tabell 47 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO6 Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (14 616 088)      (4 518 539)                   (4 058 820)     (4 058 820)     (4 058 820)     (4 058 820)     
Utgifter 25 807 714       30 343 066                   34 446 133    35 388 309    36 040 494    36 693 209    
Netto ramme 11 191 626       25 824 527                   30 387 313    31 329 489    31 981 674    32 634 389     

Driftstilpasninger 2020-2023 
 Økte kostnader som følge av utvidelse (nye veier og bygninger) kr 3,9 mill., herunder 100% stilling 

driftstjenesten (økte arbeidsoppgaver på grunn av kommunesammenslåing og endring tjenesteavtale 
med kirken 

 Leie av modulbygg Fillan skole, kr 400.000 (2. halvår 2020) 
 

Tabell 48 - Årsverksoversikt 
Tjenesteområde Årsverk 

2020 
Årsverk 

2019 
Årsverk 

2018 
Merknader  

Driftsadministrasjon 1,00 1,00 1,00  
Vaktmestertjenesten 7,80 6,80 6,80  

Renholdstjenesten 15,91 15,36 15,67  

Total 24,71 23,16 23,47  
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Rammeområde 10 - Vann, avløp og renovasjon (VAR) 
Enhetsleder Øivind Johansen 

Område Sentrale fagområder Daglig ansvarlig 

Administrasjon Oppfølging sentrale krav, tilsyn etc. Daglig 
ledelse av enheten. Budsjett og 
personalansvar. Planlegging, prosjektansvar 
mm.  

Enhetsleder 

Administrasjon Ansvar for oppdatering av gebyrgrunnlaget 
for kommunale gebyr, fakturering, 
oppfølging, saksbehandling vann og 
avløpssøknader, kundeveiledning. 
Vannmålerarkiv mm. 

Sekretær 

Uteseksjon   Arbeidsleder vann og avløp. 
Prosjektoppfølging, planlegging av de 
daglige driftsoppgaver. Kundekontakt. 
Oppfølging av utbyggingsprosjekter mm. 
Drift av ledningsnett 

Arbeidsleder/oppsynsmann 
vann og avløp 

Uteseksjonen Daglige driftsoppgaver. Oppfølging og drift 
av vannbehandlingsanleggene og 
prøvetaking + oppfølging av 
avløpspumpestasjoner og kommunale 
slamavskillere. Drift av ledningsnett 

Driftsoperatører/ fagarbeidere 
vann og avløp 

 

Formål og lovgrunnlag 
Enheten for vann, avløp og renovasjon (VAR) har som formål å levere godt og sikkert drikkevann og 
ivareta avløphandteringen til kommunens abonnenter innenfor de krav som stilles av lover og 
forskrifter og av kommunestyret. Renovasjonstjenesten handteres av HAMOS, men vi er avhengig av 
et godt samarbeid for kunne kvalitetssikre tjenesten.  
 
Status og utfordringer 
Fokus for enheten VAR 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 den omorganiseringen som har skjedd er det økte muligheter for å 
spisse enheten mot selve driften og det forebyggende arbeidet. Behovet er økende i forhold til 
veksten innen fagområdene. Kvalitetssikring og oppdatering av gebyrsystemet er avgjørende for å 
kunne gi en effektiv og god tjeneste til våre innbyggere.  
 
Vannforsyning: 
Primært er vår oppgave å drifte og vedlikeholde all offentlig infrastruktur innen vann og avløp i Hitra 
kommune.  Pr. i dag har vi ansvaret for 3 avanserte kommunale vannbehandlingsanlegg som leverer 
en vannkvalitet innenfor de nasjonale krav som stilles til vannkvalitet, til våre abonnenter og til de 
viktige næringsmiddelbedriftene i kommunen, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. For at dette skal 
kunne skje, krever det at vi har kompetente fagfolk som kan sikre driften på en forsvarlig og god 
måte. 
I tillegg til selve vannbehandlingen må vi sikre våre vannkilder med nødvendig tilsyn. Vi har også 7 
høydebassenger som sikrer vannkapasiteten. Disse tenger tilsyn og vedlikehold.  
 
Mye arbeid legges ned i drift av det kommunale vannledningsnettet. Vi har ca. 10 mil med 
hovedvannledninger, ca. 6 mil med sjøledninger og ca. 450 kummer med div innretninger. Størrelsen 
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på vannledningsnettet er økende sett i forhold til vedtatt hovedplan for vannforsyning, samt at 
ønsket om kommunalt vann fra befolkningen på Hitra som ikke har dette, er økende.  
Drift og vedlikehold av vannledningsnettet innebærer lekkasjesøking med utbedring av skader og i 
tillegg nødvendig rehabilitering og utskifting av vannledninger.  
Dette arbeidet er meget viktig for å kunne opprettholde en god og sikker vannkvalitet fram til 
forbrukeren i Hitra kommune. 
 
Ved årsskiftet 2017 ble nye Sandstad vannbehandlingsanlegg satt i drift. Dette er et flott 
vannbehandlingsanlegg som vil kunne levere godt drikkevann i lang tid fremover. På grunn av økt 
leveringskapasitet vil dette kreve økt tilsyn og vedlikehold i forhold av anlegget. Økt bemanning og 
kompetansebygging vil bli viktig i årene som kommer.  
I løpet av 2020 vil vi foreta en revisjon av vår hovedplan for vannforsyning. En viktig del av dette 
arbeidet vil være å se på de private vannverkene i kommunen samt forsyningsområdene til de 
kommunale vannverkene. Forventet avsluttet i løpet av 2020. 
 

Avløp: 
Omfanget av kommunale avløpsanlegg er i dag basert på store slamavskillere i tettbygde strøk. Disse 
krever tilsyn og vedlikehold og blir tømt etter et avtalt intervall. I tillegg har vi pr. i dag 6 
avløpspumpestasjoner som har jevnlig tilsyn. Disse krever i perioder vedlikehold for å kunne fungere 
optimalt.  

Avløpsområdet i Hitra kommune har til i dag ikke hatt like stort fokus som man har på vannforsyning. 
Dette må få økt fokus i tiden fremover.  
Lovverket som regulerer fagområdet er forurensningsforskriften med avløpsforskrift og 
vanndirektivet.   
 
En av hovedutfordringene vil være å få på plass en registrering og utbedring av avløpsløsningene i 
spredt bebyggelse. Dette vil omfatte både privatboliger og hyttebebyggelser. Det ble utarbeidet et 
prosjektnotat på bestilling fra rådmannen sommeren 2016. I dette prosjektnotatet ble det beskrevet 
hvilke utfordringer man har på dette området, og hvilken organisering samt behov for tilførte faglige 
ressurser som må til å få utført dette arbeidet.  
 
Saneringsplan for avløpsledningsnettet må utarbeides Her kan det være utfordringer som innebærer 
utbedringer av feilkoblinger og innlekkasje av overvann på ledningsnettet, utbedring av kummer, øke 
ledningsdimensjoner mm. Dette vil være krevende ressursmessig. Vi vil få økt nedbør på grunn av 
klimaendringene. Dette må vi tilpasse til hvordan vi planlegger i fremtiden.  
Hitra kommune har vedtatt utarbeidelse en hovedplan for avløp og vannmiljø som vil være en 
kommunedelplan. Dette arbeidet startes opp høsten 2019. Vil være avsluttet i løpet av 2020. 
 
Hovedplanarbeidet vil vise hvor store utfordringer man har på avløpsområdet. Vi har sjøområder 
rundt Hitra som vi må passe på ikke blir tilført unødvendige forurensninger. 

Behovet for økt fokus på avløpsområdet i Hitra kommune er helt nødvendig. Oppgavene i forhold til 
opprydding på avløpsområdet i forhold til lokal forurensning og drift i årene fremover vil øke. 
Behovet for økt fagkompetansen på området er tilstede.  

Også økt krav til arbeidsmiljøet for driftsoperatørene innen avløp, med eksponering av kloakkgasser 
mm, vil sannsynligvis kreve at man må være to personer tilstede når man skal ned i 
kloakkpumpestasjoner, avløpskummer, tanker etc. Dette kan også påvirke behovet for økt 
bemanning etter hvert. 
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Renovasjon: 
Driftsavdelingen har i dag ansvaret for å følge opp etterbruken av Aurdalen avfallsdeponi. Dette 
innebærer oppdatering av internkontrollen, oppfølging av pålegg fra Fylkesmannen, tilsyn, 
prøvetaking av vann og gass samt rapporteringer mm.   

Utfordringsbildet for vann og avløpssektoren i Hitra kommune: 
Ledningskartverket for vann og avløp krever kontinuerlig oppgradering og ajourhold. Dette er en 
meget viktig oppgave som krever nøyaktighet og god kunnskap. Denne informasjonen brukes daglig 
av private utbyggere m.fl. Det kreves at denne type informasjon til enhver tid må være riktig.  
Denne oppgaven er i dag lagt til planavdelingen, men bør vurderes å bli en oppgave som VAR 
enheten tar over. Det vil si at nye ledninger og kvalitetssikring/oppretting av eksisterende ledninger i 
kartverket blir ivaretatt av enheten VAR.   
 
Internkontroll er etablert og må videreutvikles i tråd med de gjeldene krav vi blir stilt ovenfor. Dette 
gjelder vannverkene, ledningsnettet, vannkildene, dam sikkerhet mm.  
 
Beredskapsplanlegging, risikovurderinger og øvelser er en viktig oppgave som må ivaretas. Dette har 
fått stort fokus i den senere tid. Dette vil klart vedvare og må tilpasses vår virkelighet. Vi har nylig 
revidert vår beredskapsplan med et handlingsprogram med tanke på sikringen av det offentlige 
vannforsyningsanleggene.  
 
Vi må også forholde oss til ny Damforskrift i forbindelse med den nye demningen til Strandavatnet på 
Sandstad. Dette krever opplæring, tilsyn, internkontroll og rapporteringer. Etter krav fra NVE er 
enhetsleder etter opplæring, godkjent som Vassdragsteknisk ansvarlig i Hitra kommune. 
 
Avløpsområdet i Hitra kommune har til nå vært drevet med tilsyn av installasjoner en dag pr. uke. 
Dette gjelder kloakkpumpestasjoner og i senere tid sentrale slamavskillere i kommunen. Dette 
fagområdet må man være forberedt på å bemanne opp i takt med de krav og planer som vil komme.  
 
Sanering av eksisterende ledningsnett på vann og avløp er en viktig oppgave for å kunne 
opprettholde en akseptabel drift og funksjonalitet fremover.  I tillegg vil klimaendringer gi økt 
nedbørs intensitet som vil påvirke vårt arbeidsområde. For å møte disse utfordringene, må det 
utarbeides saneringsplaner for ledningsnettet på vann og avløp. 
 
Ved årsskiftet 2019/ 2020 vil vi slå oss sammen med 1/3 av Snillfjord kommune. Dette vil medføre 
økt ansvar og driftsutfordringer som må ivaretas av vår enhet. Hovedplan for vann og avløp vil være 
et viktig dokumentasjon på de utfordringer som ligger i sammenslåingen i forhold til den daglige 
driften samt nødvendige fremtidige investeringer.  
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Styringskort Vann/Avløp 2020-2023  
Fakta:  
 

 
 
              HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANPERIODEN 2020-2023 

  Måleindikator Resultat 
2018 

Resultat 2. tertial 
2019 

Siste 
landssnitt 

Mål 
2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

  

Resultat for bruker 4,7 X 4,8 X 5,0 X 5,1 X 

Tillit og respekt 5,2 X 5,2 X 5,2 X 5,3 X 

Informasjon 4,3 X 4,3 X 4,8 X 5,0 X 

Helhetsvurdering 5,0 X 5,1 X 5,2 X 5,3 X 

Service og tilgjengelighet 4,8 X 4,5 X 5,0 X 5,2 X 

Målt 
kvalitet 

                    
Antall vannprøver med avvik fra krav 0 0 X 0 0 0 0 0 

Antall hovedledningsbrudd vann 3 0 X 0 0 0 0 0 

Antall tilstopping og tilbakeslag i 
avløpsledninger 0 0 X 0 0 0 0 0 

Målt 
kvalitet 

                    
Nærvær  85,8% 99,4% X >=95% >=99% >=99% >=99% >=99% 

                    

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 100% 100% X 100% 100% 100% 100% 100% 

Målt 
kvalitet 

  

Forbruk i forhold til budsjettramme i %  100% 100% X 100% 100% 100% 100% 100% 
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Økonomiske forutsetninger  
Tabell 49 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
RO10 - VAR Regnskap 2018 Revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter (26 352 370)      (30 950 379)                  (32 478 127)   (34 649 463)   (35 508 472)   (35 818 927)   
Utgifter 26 352 370       30 950 379                   32 478 127    34 649 463    35 508 472    35 818 927    
Netto ramme -                  -                              -               -               -               -                

Driftstilpasninger 2020-2023  
 1 ny stilling 
 Økte kapitalkostnader på grunn av investeringsnivå, ca. kr 2 mill. 
 Gebyrnivå 2020, 6% økning innenfor vann og 7% økning innenfor avløp 
 Hovedplan Vann, kartlegge alle anlegg og behov for investeringer og vedlikehold 

 

Tabell 50 - Årsverksoversikt 
Tjenesteområde Årsverk 

2020 
Årsverk 

2019 
Årsverk 

2018 
Merknader  

Administrasjon 3,0 3,0 2,0 Enhetsleder, sekretær og ingeniør 
kommunalteknikk (Opprettes i slutten av 2019) 

Uteseksjon 5,0 4,0 3,0 3 årsverk går pr. i dag + 1 årsverk vakant i 2018. 
Ny stilling i 2019 + 1 ny i 2020. 

Totalt 8,0 7,0 5,0  
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Hitra kirkelig fellesråd sitt forslag til budsjett 2020- 2023  

Vedlegg 2: Hitra Storkjøkken KF – forslag til Budsjett 2020-2023 

Vedlegg 3: Kontrollutvalget, forslag til Budsjett 2020-2023 

Vedlegg 4: Budsjettnotat Selvkost – vann og avløp og andre gebyrbelagte områder 

Vedlegg 5: Organisasjonskart 
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