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Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 26.10.2020  

Behandling: 
 
Styremøte i Hitra Storkjøkken KF 02.11.2020 

  

Tilstede: Jann Krangnes, Tom Skare, Anne Strøm, Ann Merete Østmark, Terese Kvalvik og Renate Hammer 

  

  

Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner drift- og investeringsbudsjettet for 2021 og handlings- og økonomiplan for 2021-2024 slik det framgår av 

budsjettdokumentet. 

  

  

 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
 
 

Innstilling: 

Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner drift- og investeringsbudsjettet for 2021 og Handlings- 
og økonomiplan 2021-2024 slik det fremgår av budsjettdokumentene, Bevilgningsbudsjett Drift, 
bevilgningsbudsjett Investering og Økonomisk oversikt Drift. 
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Side 3 
 

Bakgrunn for saken 
Hitra Storkjøkken er et selvstendig kommunalt foretak, heleid av Hitra kommune, med eget 
styre. 
Hitra Storkjøkkens budsjett er en del av Hitra kommunes budsjett, men er likevel et selvstendig 
budsjett, jfr. kommunelovens §9-8.  
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede 
økonomiske resultatet av driften. 
Storkjøkkenets budsjettrammer er basert på beregnede inntekter, som i henhold til vedtektene er 
fra salg av mat til helsetunets beboere og hjemmeboende, matleveranser, cateringvirksomhet og 
produksjon og salg av nisjeprodukter. 
Alle leveransene skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende ernæringspolitiske retningslinjer og 
kommunehelsetjenesteloven, samt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. 
 
 
Saksopplysninger 
Storkjøkkenets virksomhet er lagt opp i henhold til reell produksjon av mat for å kunne levere bestilte 
varer og ønsket/mulig salg. 
Leveransene til helsetunets beboere skjer direkte til avdelingene. Hjemmeboende får sine varer 
levert gjennom Frivilligsentralen. Cateringleveranser hentes/utleveres ved Storkjøkkenet. Produserte 
nisjeprodukter/varer selges i all hovedsak ved kontantsalg og vipps. 
 
Storkjøkkenets produksjon er omfattende og variert, det gir de ansatte både muligheter og 
utfordringer, men også et meget godt tilbud til Hitras befolkning. 
Det er fortsatt fin utvikling i produksjonen, nye behov tilpasses, det er noe endring i personalet, men 
likevel er bemanningen stabil, og de har alle fagutdanning. 
 
Hitra Storkjøkken er godkjent lærebedrift som tidligere har tatt imot lærlinger i kokkefaget. 
Lærlingeordningen har vært til stor nytte for foretaket, det har bidratt til rekruttering av fagperson i 
øyregionen. Det er mangel på kokker, og erfaring viser at de som har hatt lærlingetiden her, gjerne 
kommer tilbake, faktisk er en tidligere lærling ansatt i en stilling på Storkjøkkenet. 
Storkjøkkenet har totalt 4 årsverk, men har hatt en 100% stilling ubesatt siden 1. februar 2020. I tillegg 
er sykefraværet noe høyt i år. Det skyldes at en av de ansatte har vært helt eller delvis sykemeldt siden 
mars. Driftssituasjonen er som følge av dette sårbar ved ferieavvikling og i sykefravær. Vi må få på plass 
en kokk i 100% stilling fast fra januar 2021. Ut 2020 kan vi bruke vikarmidler. Det at vi er lite bemanning 
gjør at vi ikke kan videreutvikle produkter for å øke salget, noe vi har ønske om å gjøre.   
Lærlingeordningen har fra 2017 blitt vanskeliggjort ved at Storkjøkkenet måtte betale for lærlinger selv, 
og med dagens økonomi er det ikke mulig. I 2020 ble det bestemte at om storkjøkkenet har mulighet til 
å få lærling skal denne kostnaden dekkes av Hitra kommune. Vi håper å få lærling i løpet av 2021. 
Storkjøkkenet har en lærekandidat som er ferdig 31.08.2021. Det er svært viktig for rekrutteringen av 
nye kokker, og Storkjøkkenet, bør, som eneste godkjente lærebedrift på Hitra ta inn læringer hvert år. 
Det utarbeides menyer for faste kunder. Storkjøkkenet vektlegger å tilpasse den enkelte kundes ønsker 
og behov, noe som er krevende for å kunne ha så effektiv produksjon som mulig. Det hensyn tas svært 
mange behov og ønsker, både de som er sykdomsrelaterte og de som er av mer smaksmessige art. 
Frivilligsentralen bringer mat to dager i uka, et tilbud som er uvurderlig for alle parter, både for 
kundene, de frivillige, for Storkjøkkenet, ikke minst økonomisk. 
Ombyggingen av kantina var svært vellykket, den er nå et samlingssted både for beboere, ansatte, 
besøkende og alle frivillige. Koordinering av alle gode krefter gjøre det mulig å lage alle slags 
arrangementer, fra det helt enkle i hverdagen til en helaften. Det er mye som skjer for beboerne, og det 
å ha et trivelig treffsted tror vi er viktig for alle. I tillegg er det møtested for mange lag og 
organisasjoner, som også har fått et eget møterom i tilknytning til kantina. 
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Økonomi 
Den løpende driften skjer ut fra gunstige og nøkterne innkjøp, men kravet til ernæring og kvalitet 
følges alltid. Ernæring og kvalitet dokumenteres fortløpende i Storkjøkkenets datasystem. Oppfølgingen 
av systemet er tidskrevende, men må prioriteres. Mattilsynet har et løpende tilsyn, og alle prosedyrer 
for innkjøp, tillaging og oppbevaring av varer blir dokumentert. 
Matproduksjonen er krevende og omfattende, men det har vært lite av feil og mangler, samt 
lite tap og svinn. 
 
Produksjonen påvirkes av etterspørselen, nye produkter lanseres for salg, de fleste blir populære, men 
det er ingen selvfølge. Leveransene til helsetunets beboere og hjemmeboende er nå på det nivået som 
kan forventes, for hjemmeboende synes antallet nå å være stabilisert på et nivå som ikke vil øke i 
inneværende økonomiplanperiode. 
 
Fiskmatproduksjonen er avhengig av tilgang på råstoff, som er veldig varierende. I løpet av året er det 
ca. 4-5 måneder det ikke er optimalt å lage fiskmat grunnet temperaturene i sjøen, i tillegg til at 
krabbesesongen har blitt lengre. Det er ingen tvil om at etterspørselen er stor, men kundene kjøper 
andre produkter når det ikke er fiskmat av hvitfisk å få kjøpt. Produksjonen av saltfiskball har økt, og 
det er med på å dekke opp for manglende fiskmatproduksjon. Nye produkter som fiskesuppe, gratenger 
og seilaks er blitt veldig godt mottatt. De ansatte er stadig offensiv for å finne nye produkter, og det er 
dette som er nødvendig for å dekke inn tapte inntekter og økte utgifter.  
 
Cateringvirksomheten øker også, stadig flere ønsker leveranser i ulike sammenhenger, en av grunnene 
er at det få eller ingen andre leverandører som kan levere det samme som Storkjøkkenet innen 
catering. Catering er et vanskelig område, det er krevende å drive dette så effektivt som ønskelig, det å 
tilfredsstille kundene og samtidig ha god nok inntjening er vanskelig balansegang. 
Driften så langt viser at foretaket har hatt evnen til å tilpasse seg de endringer som har skjedd og skjer, 
hvilket tilsier at det også vil skje i årene framover.  
 
Alle priser fastsettes ut fra beregninger, foretaket skal i utgangspunktet driftes i balanse.  
Fremlagt budsjett er basert på de kunnskaper og erfaringer som foretaket har. Budsjetteringen er så 
reell som mulig, men det er bevissthet om å ikke sette inntektene for høyt. Nøkternhet i alle ledd gjør 
at innkjøp foretas så gunstig som mulig, samtidig som kvalitet og ernæring vektlegges. 
 
Vurdering 
Den framlagte planen gir et realistisk bilde og en nøktern framskriving av økonomien fremover.   
 
Daglig leder anbefaler at styret godkjenner framlagt handlings- og økonomiplan for perioden 2021-
2024, der første år er årsbudsjettet for 2021. 
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