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H A N D L N G S -  O G  Ø KO N O M P L A N  
2021 – 2024 

 

  

Hitra kommune har en klar forventning om økt attraktivitet, vekst og utvikling i 
årene som kommer, og det vil være vesentlig for kommunen som samfunn og 

organisasjon å ‘lene seg godt framover’. Som kommuneorganisasjon vil evnen 
til omstilling og tilpasning av kompetanse og ressursbehovet stå helt sentralt. 

Som kommunesamfunn har vi svært gode muligheter for å videreutvikle 
dagens næringer samt etablere nye – og gjennom dette øke tilflyttingen. 
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K O M M U N E S T Y R E T S  V E D T A K  
Hitra kommunestyre fattet slikt vedtak i K-sak 136/20 i møte den 10.12.2020: 

Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument: 

• Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift.  
• Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet. 

Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og 
rammetildelingen er netto driftsrammer. 

 
1. Betalingssatser og gebyrer 
 
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes 
i henhold til konsumprisindeksen. 

Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. 
Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021. 

Renovasjonsgebyr ReMidt IKS for 2021 fastsettes til: 
 

• Renovasjon husholdninger:     kr 3.320 eks. mva. 
• Renovasjon fritidshus:      kr 1.145 eks. mva. 
• Slamgebyr: 

o Oppmøtepris      kr 685 per anlegg, eks. mva. (O) 
o Tømming og behandling fra slamavskiller  kr 215 per m3, eks. mva. (P1) 
o Tømming og behandling fra tett tank   kr 370 per m3, eks. mva. (P2) 

 
Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og avløpssektoren, 
Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg godkjennes. 

2. Skatt 
 

a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut 
eiendomsskatt på: 
I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for 

petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte 
verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. 

II. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at 
produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De 
tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det 
særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 
og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre 
syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på 
det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.  
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Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 
 

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021. 

 

3. Renter/lån 

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 66.147.800, jfr. bevilgningsoversikt 
investering. 

Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%. Lån opptas når 
rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. 
økonomireglementet. 

Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som 
egen sak i kommunestyret. 

4. Lønns- og prisvekst 

I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%. Prisvekst 
på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en deflator på 2,7%  
(lønns- og prisvekst). 

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

6. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det 
enkelt rammeområde, slik: 

Utvalg for oppvekst:    Innenfor rammeområde 2  
Utvalg for helse og omsorg:   Innenfor rammeområde 3 
Utvalg for plan, landbruk og miljø:  Innenfor rammeområde 4 
Formannskapet:    Innenfor de øvrige rammeområder 

Vedtatte handlingsregler, som er veiledende for kommunens økonomistyring, vil bli behandlet på 
nytt i januar 2021. Tilsvarende også for måltall/styringskort for det enkelte rammeområde. 

Følgende oversendelsesforslag ble også vedtatt: 

Hitra kommune tar i bruk samme modell for utrykningsgebyrer som Rakkestad kommune. Ved 
utrykning fra brannvesenet som skyldes unødig utløsning av automatiske brannalarmer blir 
gebyrene som følger: 

Første gangs utrykning            0,- 
Ny utrykning i løpet av 30 dager   5.000,- 
To utrykninger i løpet av 60 dager   7.500,- 
Tre utrykninger i løpet av 90 dager  10.000,- 
Etter 90 dager nullstilles systemet 
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K O M M U N E D I R E K T Ø R E N S  I N N L E D N I N G  

God økonomistyring – vi har ikke råd til å la være  

God økonomistyring av kommunen, er selve fundamentet for at vi skal kunne utvikle 
hittersamfunnet og produsere forutsigbare, gode og effektive tjenester. God økonomistyring er helt 
avgjørende for å sikre handlingsrom både på kort og lang sikt. Mens økonomistyring foregår 
kontinuerlig, skal økonomi- og handlingsplanen legge grunnlaget for omfanget av ressursbruk, 
effektiv utnyttelse av ressursene, stabile og forutsigbare ressursrammer og raskere tilpasning av 
ressursbruken når rammevilkårene endres.   

Hitra kommune har en klar forventning om økt attraktivitet, vekst og utvikling for årene som 
kommer. Satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gir retningen; Hitra som bosted, som 
næringskommune, som destinasjon og som organisasjon. I en politisk drevet organisasjon slik som 
Hitra kommune, er rolleklarhet og god styringsdialog avgjørende for at man jobber i samme retning 
og mot felles mål. Helhetlig styring og ledelse av organisasjonen har stor betydning for at vi når 
forventningene. Dimensjonene planlegge, organisere og lede er viktig for å sikre styringsevnen og 
foreta de riktige prioriteringer også framover. God økonomistyring utgjør selve grunnmuren i vår 
helhetlige styring. De økonomiske handlingsreglene våre er viktige verktøy i den langsiktige 
styringen av Hitra kommune, og dette må ivaretas over tid. Gjennom det kan vi sikre leveranse av 
forutsigbare tjenester. 

Evnen til omstilling  

Et tilbakeblikk på året 2020 forteller oss at evnen til omstilling er avgjørende for et 
kommunesamfunn. Siden i mars har vi vært sterkt preget av pandemisituasjonen. Hittersamfunnet 
og organisasjonen har vist stor evne til å takle omstilling. Akkurat det er svært betryggende i en så 
krevende situasjon, som omfatter absolutt alle. At så utfordrende situasjoner som dette oppstår, 
utfordrer ressurssituasjonen og tydeliggjør hvor avgjørende det er at kommunen har økonomisk 
bærekraft.  

Selv om svært mye fungerer godt i vår organisasjon, er det store muligheter for forbedring. Ikke 
minst handler dette om at vi videreutvikler en samhandlende organisasjon, som arbeider ut fra vår 
felles visjon, retning og målsetninger – der fellesnevneren er økt attraktivitet. Innenfor alle 
tjenestene våre har vi behov for å jobbe mer med kommunikasjon, rolleklarhet, å rekruttere og 
beholde kompetanse, effektivisere arbeidsprosesser, bedre utnyttelsen av eksisterende systemer 
samt styrke leder- og medarbeiderskapet, for å nevne noe. I dette er det gode partssamarbeidet 
sentralt. Videre har vi behov for enda tettere samhandling med frivillige og næringsaktører, og vi 
har det aller beste utgangspunktet i slik som dette allerede fungerer.  

I alt det vi jobber for er det er menneskene i hittersamfunnet og i organisasjonen som utgjør de 
aller viktigste ressursene. God økonomistyring skal fremme de menneskelige ressursene. Dette blir 
ofte ‘avglemt’ når ordet omstilling har stor plass i hverdagen. Poenget er at de menneskelige 
ressursene skal komme mer til sin rett når vi forbedrer og effektiviserer ulike arbeidsprosesser – 
ikke motsatt. Det er gjennom organisasjonen og menneskene i den at kommunen kan og skal ivareta 
samfunnsoppdraget på best mulig måte. Det er gjennom de direkte møtene med kommunens 
innbyggere, brukere og aktører den vesentligste delen av tjenesteytelsen foregår, og slik vil det 
være i årene som kommer. 
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Handlingsrom  

I både planlegging og gjennomføring oppleves det alltid krevende å få rammene og ressursene til å 
samsvare med tjenestebehovet. Fra overordnede myndigheter er det klare forventninger om 
effektivisering av kommunal sektor, og videre klare signaler om at kommunene må legge til grunn 
svak vekst framover. Som andre kommuner opplever også vi i Hitra at de statlige 
rammeoverføringene ikke strekker til.  

I dette bildet er det viktig å 
huske at Hitra – på tross av 
å ligge usentralt – ligger 
svært godt plassert; midt i 
Norge, midt i leia! Havet og 
sjømatnæringen bidrar til 
arbeidsplasser, aktiviteter, 
innbyggere og inntekter til 
hittersamfunnet. Med 
bakgrunn i de lokaliteter 
som er etablert i Hitra 
kommune for oppdrett av 
laks, mottar kommunen pr 
nå sin andel av de 
inntektene som årlig 
fordeles i gjennom det 
såkalte havbruksfondet. 
Ordningen er basert på at 
havbrukskommunene og 
fylkeskommunene skal få 
betalt for at oppdretterne 
bruker havarealene til 
kommunene. Framover vil 
dette fortsatt være en viktig inntektskilde for Hitra, men mest sannsynlig på et lavere nivå enn i 
dag. En annen inntektskilde for kommunen er eiendomsskatten (vindkraft, nettanlegg, oppdrett og 
gassledning).  

Om vi ser både bakover og framover – for årene 2018-2024 – er det sannsynlig at Hitra kommune 
har inntekter fra disse kildene på godt over 350 millioner kroner. Dette gir handlingsrom, men krever 
at vi forvalter midlene på en måte som faktisk bidrar til økt attraktivitet, vekst og utvikling. Den 
beste kilden til å øke inntektene ut over dette, vil være at vi blir flere hitterværinger og får på plass 
flere næringsetableringer. Selv med flere innbyggere og dagens inntektskilder, vil det i planperioden 
2021-2024 være nødvendig å redusere kommunens driftsnivå og dermed styrke framtidig 
handlingsrom og muliggjøre leveransen av framtidsrettede og bærekraftige tjenester. Det vil komme 
behov for nye investeringer og tjenester også etter denne økonomiplanperioden, og det gjelder å 
være godt forberedt. Med økonomi- og handlingsplanen for perioden 2021-2024, legger vi et solid 
grunnlag for å få det til.  

 

Ingjerd Astad 
kommunedirektør   

Bilde 1: Sentrumsparken 
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1  M E D  B L I K K E T  R E T T E T  F R A M O V E R  
Budsjettet og økonomiplanen utgjør vesentlige grunnlag for styringen av Hitra 
kommune, både på kort og lang sikt, og er dermed svært viktige verktøy i 
styringsdialogen.  

Budsjettet vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplanen gjelder for fire år og viser hvordan 
midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden. Både budsjettet og økonomiplanen skal 
gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver for 
kommunens virksomhet.  

Økonomiplanen skal gi informasjon om økonomiske rammebetingelser og forutsetninger, økonomisk 
utvikling i planperioden, planlagte investeringer, fokusområder og prioritering/tildeling av ressurser 
på de ulike tjenesteområdene.  

Budsjettet og økonomiplanen skal understøtte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel; 
Hitra som bosted, som næringskommune, som destinasjon og som organisasjon – dette godt 
oppsummert i visjonen Hitra når du vil! Verdiordene oppleve, høste, smake, leve og skape skal 
understøtte målene. 

Økonomiplanens 4-års perspektiv er lovpålagt. Likevel er det slik at skal vi oppnå de langsiktige 
målene trenger vi jevnlig å løfte blikket og skape bilder på hvordan Vårt Hitra skal se ut fram i tid. 
Ut fra overskriften Strategi 2030 har både folkevalgte og ledere skapt felles framtidsbilder for Vårt 
Hitra. Kommuneplanens satsingsområder, samfunnsanalysen, befolkningsutviklingen og Hitra i Tall 
lå til grunn for felles utgangspunkt og innsikt. 

Strategi 2030 er oppsummert i figuren nedenfor, og gir oss et felles bilde på hva vi skal jobbe mot, 
hva vi skal forsterke og utvikle, hva vi skal prioritere for å oppnå det og hvilke målbare effekter det 
skal ha. Dette kan oppsummeres i de 3 A’er: attraktivitet – attraktivitet – attraktivitet – for næring, 
bosted og besøk. Sentralt i dette står bærekraft i alt vi gjør.  

De målbare effektene er økte fødselstall, økt tilflytting i aldersgruppen unge voksne og økt antall 
arbeidsplasser.  
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For å understøtte Strategi 2030 går vi inn på momenter som er overbyggende for hele samfunnet, og 
videre vil det for hvert rammeområde i dette dokumentet settes det fokus på: HVA skal vi oppnå 
– HVORFOR er det viktig – HVORDAN skal vi gjøre det.    

1.1 Dette ligger til grunn for dokumentet: 

 Kommuneplanens samfunnsdel skal i et langsiktig perspektiv angi mål for utviklingen i 
kommunen og gi retningslinjer for sektorenes planlegging. 

 Ny planstrategi vil beskrive hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere frem mot 2024. 
Det er behov for gjennomføring av flere store planprosesser og strategisk arbeid i 
kommunestyreperioden med fokus på helhetlig og fremtidsrettet arbeid med utfordringene 
vi ser foran oss. 

 Hitra i Tall gir overblikk over utviklingstrekk og status for kommunen 
 Samfunnsanalysen (Telemarksforskning) setter fokus på økt attraktivitet, gjennom 

endring, nyskaping og forbedringer 
 Revidert økonomiplan 2020-23 
 Forslag til statsbudsjett for 2021 og nasjonale føringer 

Befolkningssammensetning og aldersbæreevne 

Utviklingen i folketall og ikke minst sammensetningen i de ulike aldersgruppene har stor betydning 
for hvordan Hitra kommune har mulighet til å prioritere ressursene sine framover, hvilke strukturer 
vi velger og hvordan vi skal organisere tjenestene. Hitra kommune tar utgangspunkt i SSB sine 
befolkningsframskrivinger. I tillegg til å være veiviser for hvordan ressursene bør prioriteres, sier 
dette også noe om hvilke forventninger kommunen kan ha til framtidige rammeoverføringer basert 
på folketall og sammensetning.  

Vår aldersbæreevne er under press. Vi vet med rimelig sikkerhet at det blir langt flere eldre i vår 
kommune. Det vil med stor sannsynlighet innebære økt press på tjenestene innenfor helse og 
omsorg. Tabellen nedenfor viser hvor viktig det er at vi utfordrer dette bildet og tallfester målene 
for økt antall fødsler, økt tilflytting av unge voksne og økning i arbeidsplasser: 

 

Hitra kommune har altså en klar forventning om økt attraktivitet, vekst og utvikling i årene som 
kommer, og det vil være vesentlig for kommunen som samfunn og organisasjon å ‘lene seg godt 
framover’. Som kommuneorganisasjon vil evnen til omstilling og tilpasning av kompetanse og 
ressursbehovet stå helt sentralt. Som kommunesamfunn har vi svært gode muligheter for å 
videreutvikle dagens næringer samt etablere nye – og gjennom dette øke tilflyttingen. 
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1.2 Digital infrastruktur, forutsetning for vekst 

Teknologiutvikling har gitt og vil gi hele hittersamfunnet nye muligheter for videre vekst.  Bedriftene 
tar ny teknologi i bruk som effektiviserer produksjon og arbeidsprosesser – og videre skaper 
grunnlag for nyetableringer. Kommunen yter og utfører mange tjenestene på nye måter allerede, 
og vi har på langt nær tatt ut potensialet i dette. Teknologi og digitale løsninger gir store muligheter 
for effektivisering av arbeidsprosesser i kommunen, og ikke minst legger det til rette for å forenkle 
og forbedre kontakten mellom kommunen og innbyggerne, og vil bidra til at flere tjenester kan ytes 
der folk bor. Dette kan bidra til økt brukertilfredshet og kvalitet, og lavere ressursbruk. Samtidig er 
det viktig huske at ny teknologi og nye arbeidsprosesser krever nye systemer og kompetanse til å 
håndtere og samordne systemene. Ikke minst krever det infrastruktur for nett og mobil i hele 
kommunen.   

Pr i dag har Hitra svært lav dekningsgrad på nett og mobil. Hitra kommune er av de kommunene i 
fylket med lavest dekning på bredbånd (30/5 mbps) med kun 43% og enda lavere på 
fibertilknytning (100/100 mbps) med kun 14%. 

Forventningen fra kommuner er at staten gjennom regionale midler og nettleverandørene skal ta 
store deler av både arbeidet og kostnaden med å bygge opp slik infrastruktur. For Hitra sin del går 
dette altfor seint. Vi har ikke lengre råd til å vente – vi må ta nye grep og sørge for å få nødvendig 
infrastruktur på plass. Det betyr investeringer og belastninger på kommuneøkonomien. 

1.3 Bostedsattraktivitet 

For at de unge voksne skal velge Hitra, er det avgjørende å prioritere faktorer som gir økt bolyst. 
Et sted som oser av trua på framtida, hvor vi har gode boligløsninger, kultur- og idrettsarenaer og 
-aktiviteter for alle innbyggerne, et sted med trygge oppvekstmiljø og tilgang til marka og sjøen er 
alle viktige faktorer som tiltrekker mennesker. Dette sammen med ytterligere utvikling av næringsliv 
og flere attraktive arbeidsplasser må være mål for å få tilflytting av dyktige mennesker med faglige 
ambisjoner. 

Hitra er en attraktiv kystkommune og det er avgjørende at vi fortsetter å tenke stort for å sørge for 
at både sentrum og grender utvikles i tråd med framtidens behov. Vi har mulighet til å utvikle Fillan 
til vår moderne kystlandsby og derigjennom heve kvaliteten både i Fillan og i hele Hitra. En 
kommune med ambisjoner om vekst, trenger et tydelig sentrum – en kystkommune som Hitra bør 
ha ambisjoner om en kystlandsby, der nærheten til sjøen er et vesentlig element. En kystlandsby i 
Hitra vil bidra til å skape tilhørighet og stolthet for innbyggere og aktører i kommunen. Et sterkt 
sentrum er ingen trussel mot grendene våre. Kystlandsby og grender skal støtte opp hverandre.  

1.4 Næringsutvikling 

Gjennom de omfattende satsingene som Hitra kommune har hatt mot til å gjennomføre som 
tilrettelegger for næringslivet, har vi virkeliggjort at det nytter! De 10 siste årene har utviklingen 
ført til 250 nye arbeidsplasser, som igjen har bidratt sterkt til en befolkningsvekst på over 10 % i 
samme periode. For de neste 10 årene har vi satt mål om minimum 25 nye arbeidsplasser årlig, noe 
som vil være selve grunnlaget for økt tilflytting. Nedenfor peker vi på grunner til at fortsatt vekst 
og næringsattraktivitet er mulig: 
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• Trøndelag er definert som "Home of Nordic flavours" og Hitra er en stor og viktig leverandør 
inn til det trønderske “matgilde”. Sunn og lokal mat gir mattrygghet og det siste året har 
vist oss hvor sårbare vi kan være og hvor viktig det er å ha en viss grad av selvforsyning.  

• Reiselivet er også i stor endring og siste års hendelser har tvunget fram kreativiteten i 
næringen. Vi har blant annet hatt en stor andel fisketurisme – dette er i endring og vi må 
tenke nytt for å tiltrekke oss de vi ønsker som besøkende.  

• Delingsøkonomi og nettverkstankegang gir oss flere muligheter og vi må være frampå for å 
se hvordan vi kan gjøre ting smartere. Når mange gjør litt – kan det gi fantastiske resultater.  

• Det er viktig med kontinuerlig fokus på energiproduksjon; Hvordan kan vi framover kan bli 
mest mulig forsynt med kortreist energi? – Hvordan kan vi utnytte styrkene våre og sørge 
for at det som er overskuddsenergi hos en aktør kan brukes hos en annen?  

• Havbruksindustrien bidrar til mange arbeidsplasser og vi har en stor leverandørindustri. Det 
jobbes kontinuerlig med å legge til rette for gode arealer for etablering av nye og utvidelse 
av eksisterende bedrifter. Hitra kommune har en sentral rolle i dette.  

• Restråstoff - det mange oppfatter som avfall er for andre en viktig ressurs. Våre 
næringsaktører jobber allerede hardt for å finne løsninger for hvordan restråstoff kan 
utnyttes på bærekraftige måter. Gjennom ytterligere tilrettelegging kan Hitra kommune 
bidra til at også restråstoff kan utnyttes på en langt bedre måte enn i dag, og dermed 
forlater Hitra er høykvalitetsvarer og ikke avfall. 

1.5 Grønn Hitra 

Bakgrunnen for oppstarten av prosjektet Grønn Hitra var å skape flere uformelle møteplasser og 
bidra til å øke kunnskapen om hva som er mulig å dyrke for innbyggere på Hitra. Videre har dette 
utviklet seg til å innbefatte det å engasjere de som har kunnskap og tanker til å se nye muligheter 
for hvordan vi sammen kan bidra til at flere ønsker å skape eller delta i gode grønne prosjekter. 
Gjennom kommunesammenslåingen til Nye Hitra har vi også fått større andel jordbruk og en bredere 
kompetanse som vi trenger. 

Grønn Hitra kan utvikles til å omfavne mye mer. I dette ligger bærekraftperspektivets tre 
dimensjoner: miljø, sosiale forhold og økonomi. I denne planperioden skal Grønn Hitra 
videreutvikles, og dette er noe av det vi ser at Grønn Hitra kan bidra til:  

• Inspirere de som har gode “grønne” ideer, gjøre det enklere å realisere når man er flere. 
• Mange innbyggere er ensomme, vi har behov for flere uformelle møteplasser 
• Bidra til å styrke befolkningens deltakelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv 
• Trøndelagsplanen og vår egen samfunnsplan har mål som sammenfaller med prosjektet. 
• Understøtte folks livskvalitet og være arenaer for mestring 
• Øke samhandlingen mellom frivilligheten, næringsaktører og kommune 

1.6 Kultur som virkemiddel 

Kultur har tiltrekningskraft på nye innbyggere, turister og bedrifter/ arbeidsplasser. 

I noen tilfeller kan kultur være en kartmarkør. Kulturbegivenheter, historier, bygninger, 
kulturminner, kulturpersonligheter, tradisjoner eller kunstverk kan sette Hitra «på kartet». Denne 
formen for kulturarbeid har flere allerede en rolle i og det er et mål for kommunen å videreutvikle 
samarbeid og tiltak rettet mot denne formen for kultur. 
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Kultur er også et kraftig virkemiddel i behandling av sykdom og i folkehelsearbeid. Livskvalitet og 
selvopplevd helse bedres med enkle regelmessige kulturelle tiltak. Systematisk bruk av ulike kunst- 
og kulturuttrykk kan virke positivt på psykiske lidelser. 

Utvikling av et Hitra hvor kulturvirkemidler brukes som verktøy for at befolkningen vår skal ha et 
bedre liv, inkluderes og oppleve mestring og kjenne muligheter for sitt liv, er et viktig arbeid som 
krever fokus. Og prosessen rundt dette blir et viktig strategisk arbeid i årene fremover. 

1.7 Kompetansesamfunnet Hitra 

Innbyggere og potensielle innbyggere er opptatt av kunne leve gode liv. I dette inngår interessante 
jobber, attraktive boforhold, effektiv og sikker kommunikasjon (teknologi og samferdsel), aktiv 
fritid, sosiale arenaer, arbeidsgivere med godt omdømme og gode arbeidsmiljø (både offentlige og 
private) – og ikke minst interessante arbeidshverdager der hver enkelt får brukt kompetansen sin. 
Dette viser at det å jobbe med rekruttering ikke bare handler om å fylle ledige stillinger med riktig 
kompetanse, men at det må settes i sammenheng med menneskers vurdering av å leve gode liv og 
framtidig utvikling av hittersamfunnet.  

For at vi skal jobbe ut fra felles forståelse av kompetansebegrepet er det nødvendig med en felles 
definisjon. Vi kan med fordel ta utgangspunkt i at kompetanse er følgende:  

De samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle 
handlinger i tråd med definerte krav og mål. (Linda Lai, 2013) 

Det å være kompetent kommer fra det latinske ordet competentia, og vil si; å være i stand til – som 
innebærer at vi har de evner, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som passer til oppgaven – altså 
er kvalifikasjonene våre relevante for oppgavene vi skal løse. I de tilfeller vi har feil kvalifikasjoner 
til oppgaven, er vi altså inkompetente.  

Den totale verdiskapningen i hittersamfunnet innebærer bytte av arbeidskraft og kompetanse – der 
medarbeiderne er selger og arbeidsgiver er kjøper. For kvaliteten på ytelsen som leveres og for den 
enkelte medarbeiders kapasitet, er det 2 svært avgjørende faktorer som spiller inn:  

• Indre motivasjon – den enkeltes motivasjon for å utføre oppgaven 
• Bruk av kompetanse – den enkeltes opplevelse av å få brukt kompetansen sin og ha 

kompetanse tilpasset oppgavene som skal løses.  

Skal vi videreutvikle Kompetansesamfunnet Hitra holder det ikke at hver enkelt aktør – offentlig 
eller privat – kun jobber med rekruttering og kompetansetilførsel hver for seg. Dette er et sentralt 
samfunnsoppdrag, som best løses i samhandlingen mellom arbeidsgivere og 
utdanningsinstitusjoner, der vi sammen legger vekt på å utvikle organisasjonens og den enkeltes 
kunnskaper (formell og erfaringer), holdninger, ferdigheter og evner. Her skjer det allerede mye bra 
samhandling – likevel er det liten tvil om at vi har mye å gå på. Hitra kommune skal være en 
pådriver i det videre arbeidet.  

1.8 Sommerjobb for ungdom – et eksempel på god samhandling 

Over år har Hitra kommune gjennomført Sommerjobb for ungdom som et svært attraktivt tiltak. 
Dette har bidratt til at ungdom i alderen 15-18 år har fått mulighet til å prøve seg i arbeidslivet og 
kunne tjent egne penger. I hovedsak har ungdommene jobbet innenfor barnehage og pleie- og 
omsorgstjenestene i kommunen. Så kom 2020... og det ble viktigere enn noen gang før å skape 
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aktiviteter til ungdommene, som gjennom våren hadde vært mye alene, uten felles skoledager og 
fritidsaktiviteter. I tillegg var det nærmest umulig å se for seg at ungdommene kunne jobbe innenfor 
de samme tjenestene som før.  

I stedet for å gjøre dette til en utfordring, ble det jaktet på nye muligheter. Ordningen med 
sommerjobb for de unge ble utvidet, frivillige lag og organisasjoner ble med på laget for å skape 
aktiviteter som ungdommene kunne aktiveres inn i. i tillegg fikk bedrifter muligheter til å benytte 
seg av sommerungdommen. Dette ble rett og slett en vinnvinn for alle. Sommerjobb for ungdom i 
2020 kan dermed oppsummeres i; et attraktivt tiltak med merverdi og kunnskapsarena om egen 
kommune og næringsliv. Tilbakemeldinger tyder på stor nytteverdi også tilbake til hittersamfunnet 
– eksempler på det er bygging og oppgradering av stier og turløyper i kommunen.  

Ordningen Sommerjobb for ungdom gir stor merverdi. Gjennom dette forsterkes mestring – 
mangfold – muligheter. Det kan ha betydning for å rekruttere ungdommene inn i framtidige 
yrkesvalg og for at ungdommene skal oppleve egen kommune som attraktiv. Dette støtter opp 
under samhandlingen mellom frivilligheten, næringsaktørene og kommunen. Sammen skaper vi 
med dette gode opplevelser og gode historier – vi bygger omdømme.  

Gjennom planperioden skal vi prioritere ordningen Sommerjobb for ungdom, og søke å videreutvikle 
den til enda større bredde framover.  

1.9 Bærekraft; Hitra – Trøndelag – Norge – Verden – Norge – Trøndelag – Hitra 

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger 
lokalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er avgjørende for å nå de globale målene. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling inndeles i tre dimensjoner: miljø, sosiale 
forhold og økonomi. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med de tre dimensjonene.  

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, og i 
fremtiden, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Flere av prosjektene som 
oppsummeres under handler om vår bærekraft. 
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1.10 Trygghet og kvalitet i hittersamfunnet 

2020 har vist oss at trusler og kriser kan ramme – ikke bare lokalsamfunn og nasjonen, men hele 
verden. Pandemier er i nyere tid noe vi nordmenn har ment hører til i andre verdensdeler, langt 
borte fra oss. Så kom Covid –19. Sammen med alle landets kommuner har Hitra kommune stått og 
står i førstelinjen for å bekjempe en pandemi. Samtidig skal vi yte tjenester ‘som normalt’. I vår 
kommune har vi til nå hatt få smittetilfeller og de tilfellene som har vært, har vi hatt god oversikt 
over slik at smittespredning er unngått. Samtidig med pandemien er det hver enkelt medarbeider 
som sørger for at innbyggerne får gode velferdstjenester, som ordinær helsehjelp, barnehage, skole, 
eldreomsorg og videre fritidstilbud og gode møteplasser – hele tiden med omfattende 
smitteverntiltak. I tillegg er det svært viktig at pandemisituasjonen ikke får lamme oss, men at vi 
holder stø kurs i forhold til videreutviklingen av hittersamfunnet.  

Situasjonen er krevende, men den gir også mye læring. Medarbeidere, innbyggere, aktører og 
brukere har vist stor endringsvilje. Sammen med næringsaktørene, har det vært svært viktig å jakte 
på løsninger i stedet for begrensninger – en proaktiv tilnærming. Å sikre trygghet for innbyggerne 
og kvalitet i hittersamfunnet, er ikke en jobb kommunen kan eller har gjort alene. Men vi har 
understøttet gjennom samarbeid, gitt faglige råd i smittevernarbeidet og samarbeidet med 
næringslivet for økt trygghet gjennom ‘Trygg sommer Hitra’ og nå ‘Trygg Hitra’. Læring og endring 
som denne pandemien har medført, vil være vesentlig i videre utviklings- og endringsarbeid i 
planperioden.  

 

 

«Trygg sommer Hitra» ble lansert sommeren 2020. På besøk hos Boutique Helene på HitraTorget. F.v. Lars 
Håvard Slørdal, Ingjerd Astad, Live Bjørnstad, Gunn Åsmul, Maren Overaae og Venke Glørstad. (Foto: Hitra-
Frøya) 
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2  Ø K O N O M I S K E  R A M M E B E T I N G E L S E R  O G  
S T A T U S  

2.1   Økonomiske rammebetingelser 

De økonomiske rammene for handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 bygger på vedtatt 
årsbudsjett/ økonomiplan 2020 – 2023, revidert budsjett 2020 og framlagt Statsbudsjett for 2021.  

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem den 7. oktober. Kommunene får en reell vekst i frie inntekter 
(frie inntekter = rammeoverføring fra staten = rammetilskudd og skatt) på kr 1,6 mrd. eller 
0,3%.  Veksten tar utgangspunkt i anslag på regnskapstall for 2020.   

Ved beregning av realvekst i kommunesektoren inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst (deflator) i kommunal tjenesteyting på 2,7%.  

Koronakrisen og de strenge smittevernreglene i kjølvannet av pandemien har ført til både økte 
utgifter for kommunesektoren og stort inntektsbortfall. For å bøte på noen av de tapte inntektene 
forslår regjeringen et særskilt tillegg på kr 1,9 milliarder til kommunesektoren i 2021, som 
kompensasjon for skattesvikten under pandemien. Dette kommer i form av å øke skattøre, fra 
11,1% til 12,5%. 

For Hitra kommune utgjør økningen i frie inntekter fra anslag på regnskap 2020 til 2021 kr 9,6 mill. 
(3,1%).   

Veksten på kr 9,6 mill. er fordelt slik i statsbudsjettet:  

Tabell 1 - Vekst i rammetilskudd  
  
(1 000 kr)  

Anslag Regnskap 
2020 Statsbudsjettet  

Statsbudsjettet  
2021  

Vekst i kr.  Vekst i %  

Ordinært rammetilskudd  162.066 160.097 -1.969 -1,2% 
Skatt og inntektsutjevning  148.968 160.537 11.569 7,8% 
Sum rammetilskudd og 
skatt  311.034 320.634 9.600 3,1% 

 
 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.   

Det er antall innbyggere 1.7.20 som er grunnlaget for deler av rammetilskuddet som overføres i 
2021. I planperioden legges det opp til en årlig økning med 100 personer hvert år.  

Nye føringer og oppgaver har over flere år blitt lagt i overføringene til kommunene.  
Det foreslås neste år: 

• Kompensasjon for bortfall av «maskinskatten» reduseres fra kr 500 mill. til kr 300 mill. 
o Dette betyr kr 350.000 for Hitra kommune i 2021.  

• Tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Vedtatt ny lov, trer i kraft fra 1. januar 2021. 
Innebærer at staten overtar kommunens finansieringsansvar for tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn utenom den Den norske kirke. Dette medfører uttrekk av midler fra 
rammetilskuddet.  

• Innstramming av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 
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Det foreslås at kommunene får kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter i 2020 til helse- og 
omsorgstjenester som overskrider kr 1.430.000, gjennom toppfinansieringsordningen. Dagens 
innslagspunkt, som utløser statlig støtte, ligger på kr 1.361.000. Innslagspunktet flyttes et godt 
stykke høyere enn forventet lønnsvekst – for å spare penger. Hadde forslaget ligger i forhold til 
lønnsvekst vil innslagspunktet ligget på kr 1.384.000. Resultat av dette er at kommunene øker sine 
utgifter med kr 300 millioner. Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester har reelt økt med kr 
200.000 pr bruker.  

• Rett til ettervern i barnevernet – aldersgrensen økes fra 23 til 25 år (kr 24 mill.) 
• Tilskuddet til frivilligsentralene øremerkes fra 2021 (kr 206,8 mill.). Dette medfører uttrekk 

av midler fra rammetilskuddet. 
• Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO 3. – 4. trinn fra skoleåret 2021-2022 (kr 25 mill.) 
• Skatteoppkreverfunksjonen ble statliggjort fra 1.11.20. Overføringen til kommune på grunn 

av denne kostnaden er nå tatt ut av inntektssystemet (innbyggertilskuddet). 

Neste år vil det også bli sett på ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. ESA har forlenget 
gjeldende retningslinjer for regionalstøtte ut 2021. Regjeringen har søkt ESA om å videreføre 
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift uendret i ett år til. Europakommisjonen (og senere 
ESA) forventes å vedta nye retningslinjer for regionalstøtte gjeldende fra 2022 i løpet av første 
kvartal 2021.  

Hitra kommune ligger i laveste sone nå, med en arbeidsgiveravgift på 5,1%. Øker den med for 
eksempel 2% vil arbeidsgiveravgiften øke med kr 6,8 mill. 

2.2   Økonomisk statusbeskrivelse   

Driftsinntekter 

Figur 1 - Driftsinntekter 2021  
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Tabell 2 – Utvikling i brutto driftsinntekter  

Fra revidert budsjett 2020 til budsjett 2021 er driftsinntektene redusert med kr 25,8 mill., eller –
4,1%.  

Nedgangen skyldes nedgang i beregnede inntekter fra havbruksfondet og redusert eiendomsskatt. 
I det reviderte budsjettet for 2020 ligger overføringsinntektene inn med justerte inntekter fra blant 
annet sykepenger.   

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue utgjorde for Hitra i 2019 58,3 % av all brutto 
inntekt.  Av dette utgjorde skatt på inntekt og formue 25,6%.  Diverse overføringer hadde en andel 
i 2019 med 25,7% av sum driftsinntekter.  2019-tallene er for gamle Hitra kommune. 

I forslaget til budsjett for 2021 utgjør skatt av inntekt og formue 27,2% av brutto inntekt, i 2020 
24,1%. 

Betaling for kommunale tjenester utgjorde 13,0% i 2019, i 2021 er denne andelen tilnærmet lik 
med 12,9%.  

Samlet utgjør skatt og rammetilskudd 62,6% av all brutto inntekt i 2021.   

Som nevnt har innbyggertall og befolkningssammensetningen direkte innvirkning på størrelsen av 
rammetilskuddet. Rammetilskuddet fra staten fastsettes ut fra innbyggertallet 1. juli året før 
budsjettåret.  Hitra kommune hadde pr. 01.07.2020 et folketall på 5102.  

Vann- og avløpsgebyrene holdes uendret i 2021, ingen økning.  Byggesaks- og oppmålingsgebyr 
økes også med 2,7%, som er anbefalt lønns- og prisvekst. Feiegebyr reduseres med 5%.  

 På grunn av rentenedgang er kapitalkostnadene innenfor VAR redusert med kr 3 mill. fra 2019 til 
2020.    

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 

(tall i 1000 kr)
Skatt inntekt og formue 27,2 % 138167 24,1 % 128700 25,6 % 122556
Rammetilskudd 35,3 % 179217 34,8 % 185841 32,7 % 156181
Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc. 12,9 % 65445 11,7 % 62531 13,0 % 62018
Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner og and 20,6 % 104675 25,4 % 135284 25,7 % 122771
Eiendomsskatt 3,9 % 19889 3,9 % 21000 3,1 % 14693
Brutto driftsinntekter 100,0 % 507393 100,0 % 533356 100,0 % 478219

Revidert Budsjett 2020                           Budsjett 2021 Regnskap 2019
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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 2021-2024:  

Tabell 3 – Eiendomsskatteinntekter i perioden 2020-2025  

  

Når dette vedtaket ble gjort ble kommunene som tapte på omleggingen lovd en kompensasjon på 
grunn av inntektsbortfallet beregnet av det særskilte skattegrunnlaget. Kompensasjonen ble 
utregnet pr. innbygger med et fratrekk på kr 17 pr innbygger. 

I forslaget til statsbudsjett er kompensasjonsbeløpet til kommunene foreslått redusert fra kr 500 
mill. til kr 300 mill. Dette betyr for Hitra kommune kr 414.000 i 2021 i kompensasjon mot tidligere 
kr 761.000. Innslagspunkt før kompensasjon beregnes er også hevet fra kr 17 pr innbygger til kr 
126 pr. innbygger. 

Havbruksfondet  

Det er forutsatt inntekt fra havbruksfondet/produksjonsavgift i planperioden 2021-2024. I 2018 
mottok kommunen kr 61,5 mill., i 2019 kr 9,8 mill. og i 2020 kr 57,6 mill.   

Inntekten inngår i sum driftsinntekter i kommunens driftsregnskap og inngår også i begrepet 
kommunens «frie disponible inntekter» når økonomiske handlingsregler beregnes.  

Havbruksfondets intensjon er å fordele inntekter til kommunene fra nye konsesjoner og vekst på 
eksisterende i kommuner der det er oppdrettsvirksomhet.  I tillegg kommer det nå en 
produksjonsavgift på 40 øre pr kg produsert laks. 

Slik er fordelingen i økonomiplanperioden:  

Tabell 4 - Inntekter fra havbruksfond perioden 2021-2024   
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Innbyggerfordeling 

Dette blir lagt til grunn når rammetilskudd og skatt beregnes.   

Tabell 5- Fordeling innbyggere Hitra kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet  

 I aldersgruppene i tabellen opp til 66 år er Hitra kommune under landsgjennomsnittet. Dette har 
betydning for rammetilskuddet og det som kommer fra utgiftsutjevningen.  

For andelen eldre over 67 år er kommunen over landsgjennomsnittet.  

Prognosemodellen til KS er brukt som utgangspunkt for å beregne rammetilskudd og skatt i 
perioden. Det forutsettes 1,6% vekst i perioden framover i økte rammeoverføringer og at antall 
innbyggere øker med 100 hvert år.  

Samlede frie inntekter  

Etter det som er omtalt legges følgende frie inntekter til grunn i handlings- og økonomiplanperioden 
2021-2024:  

Tabell 6 - Utvikling i frie inntekter 
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Driftsutgifter 

Figur 2 - Driftsutgifter 2021 

 

 Tabell 7 – Utvikling i brutto driftsutgifter  

Fra revidert budsjett 2020 til budsjett 2021 er driftsutgiftene økt med kr 14,8 mill., eller 3,0%. 
Dette er over nivået på deflatoren (2,7%). 

Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter som utgjør 68,0 % av totale driftsutgifter 
i 2021. I revidert budsjett 2020 utgjorde lønn og sosiale utgifter 69,0%.   

Tabell 8 - Brutto og netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene  

 

  

(tall i 1000 kr)
Lønn og sosiale utgifter 68,0 % 342471 69,0 % 337187 66,3 % 318095
Kjøp av varer og tjenester 21,0 % 105779 18,6 % 90886 19,7 % 94532
Overføringer 3,9 % 19725 5,4 % 26509 7,1 % 33941
Avskrivning 7,1 % 35551 7,0 % 34145 6,9 % 32951
Brutto driftsutgifter 100,0 % 503526 100,0 % 488727 100,0 % 479519

                             Budsjett 2021                 Revidert Budsjett 2020 Regnskap 2019

Tjenesteområdenes fordeling i 2021 Driftsutgifter Driftsutg. i % av Driftsinntekter Netto Netto ramme i % av 
(hele tusen) totale Driftsinntekter ramme totale Driftsinntekter

Politikk 6647 1,31% 103 6544 1,29%
Administrasjon 35568 7,01% 7335 28233 5,56%
Oppvekst 155220 30,59% 22732 132488 26,11%
Helse og omsorg 182287 35,93% 57397 124890 24,61%
Plan, landbruk, miljø og brann 19194 3,78% 9460 9734 1,92%
Kultur 21200 4,18% 3747 17453 3,44%
Eiendom og Drift 36142 7,12% 3780 32362 6,38%
VAR 31852 6,28% 31852 0 0,00%
Leieinntekter 0 0,00% 13000 -13000 -2,56%
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Figur 3 - Brutto driftsutgifter  

Det er de store driftsområdene oppvekst og helse/omsorg som har den største andelen av 
brutto driftsutgifter, til sammen 66,5%. 

 

2.3   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.   

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 10% av de frie disponible inntektene skal 
betjene kapitalutgifter – eksklusiv VAR-området.  

Handlingsregelen innebærer at minimum 90% 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 9 viser utviklingen i perioden 2021-2024 der kommunestyrets 
investeringsbudsjett i planperioden er lagt til grunn. Det forutsettes gjennomsnittlig nedbetalingstid 
på 25 år på den enhver tid utgående saldo i perioden.   

Tabell 9 - Rente- og avdragsbelastning 2021-2024 
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Tabell 10 - Handlingsregel om andel kapitalutgifter eksklusiv VAR-området  

 

 

Målet er å stabilisere og begrense lånefinansierte investeringer i planperioden Gjennomsnittet for 
de kommende fire år er nå 8,9%. 

Målsetting om gjeld som belaster driftsregnskapet – skal være maksimalt på 70% av sum 
driftsinntekter. 
Figur 4 - Handlingsregel – Gjeld som belaster drift i % av driftsinntekter 

HANDLINGSREGEL: <=10% 2 021 2 022 2 023 2 024 GJ.SNITT ALLE ÅR
Renter og avdrag ekskl. VAR 31 437 586 33 748 955 34 382 403 33 993 098 33 390 510              
Renter og avdrag i % av frie inntekter 8,6% 9,0% 9,1% 8,8% 8,9%
Nivå på Renter og avdrag - Handlingsregel på 10% 36 714 094 37 395 300 37 969 500 38 736 100 37 703 749

8,6%

9,0% 9,1%
8,8% 8,9%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

2021 2022 2023 2024 Gjennomsnitt

Handlingsregel
Renter og avdrag i % av frie inntekter, ekskl. VAR

Renter og avdrag i % av frie inntekter ekskl. VAR Handlingsregel - MÅL, 10%
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Sammen med handlingsregelen for kapitalutgifter er det innført en målsetning om at lån som 
belaster drift (netto renteeksponert gjeld) ikke skal utgjøre mer enn 70% 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.  

 Tabell 9 viser at gjeld som vedrører ordinær drift øker i perioden.   

Derfor vil indikatoren gjeld som belaster drift nå være høyere enn det som er målsetningen, inntil 
70% av driftsinntekter. Den er beregnet til 73,6% gjennomsnittlig for hele perioden. Se forøvrig 
tabell 13 for utviklingen i hele perioden.  

Målsetting for netto driftsresultat – skal være på minimum 1,5% av sum driftsinntekter 
eksklusiv VAR-området.  

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 planperioden er netto driftsresultat under kravet på minst 1,5%. Gjennomsnitt alle år er 1,0%. 

Tabell 11 – Handlingsregel om netto driftsresultat   
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Målsetting om størrelse på disposisjonsfond – skal være på minimum 12% av sum 
driftsinntekter.  

Tabell 12 – Handlingsregel om disposisjonsfond  

 

 

 

 

 

HANDLINGSREGEL: >=1,5% 2 021 2 022 2 023 2 024 GJ.SNITT ALLE ÅR
Netto driftsresultat eksklusiv VAR-området 5 002 534 5 804 229 4 659 329 3 724 044 4 797 534
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 1,0 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 1,0 %
Nivå på netto driftsresultat - Handlingsregel på 1,5% 7 154 000 7 135 000 7 178 000 7 279 000 7 187 000

Disposisjonsfond HANDLINGSREGEL >= 12% 2021 2022 2023 2024 SUM I PER.
Saldo 01.01 - tusen kr 103 000 000         95 889 294           100 458 479         103 505 142                          103 000 000            
Budsjettert avsetning -                             
Netto avsetning, bruk av fond -7 110 706 4 569 185 3 046 663 2 141 951 2 647 093
Saldo 31.12 - HANDLINGSREGEL >=12% 95 889 294           100 458 479        103 505 142         105 647 093                          105 647 093            
Sum driftsinntekter (tusen kr) 507 392 507 115 510 848 520 114 511 368
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 18,9% 19,8% 20,3% 20,3% 20,7%

1,0 %

1,2 %

1,0 %

0,8 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

1,6 %

2021 2022 2023 2024 Gjennomsnitt

Handlingsregel
Netto DR i % av driftsinntekter ekskl. VAR

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ekskl. VAR Handlingsregel - MÅL, 1,5%
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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 2021 er det beregnet til 18,9%. Ved utgangen av 2024 er nivået på 20,3% av 
driftsinntektene.   

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.   

 

Utviklingen i økonomiske faktorer i drifts- og investeringsbudsjettet i 
handlingsperioden 2021-2024:  

Tabell 13 - Økonomiske faktorer basert på handlingsreglene 

 

Utvikling i nominelle kroner og økonomiske Lands- Revidert B2021 Gj.- Vedtatt
indikatorer.  BEREGNING uten VAR Øk.plan2020-2023 snitt handlings-
I hele tusen Regnskap 2019 snitt Prognose 2020-2. tertial B 2021 B2021 B2022 B2023 B2024 2021-2024 regler

Frie inntekter 305 644         397 422                         365 464                 367 141      373 953      379 695        387 361       377 037      

Renter og avdrag ekskl. VAR 35 649            35 674                            33 836                   31 438        33 749         34 382          33 993          33 391         
Renter og avdrag ekskl. VAR i % av frie inntekter 11,7% 9,0% 9,3% 8,6% 9,0% 9,1% 8,8% 8,9% 10,0%

Sum driftsinntekter i kr. 477 195         547 639                         506 117                 507 392      507 115      510 848        520 114       511 368      
Sum driftsinntekter i kr. ekskl. VAR 446 131         521 062                         474 667                 477 659      476 621      479 354        486 983       480 155      

Netto driftsresultat i kr. ekskl. VAR -4 906 45 811                            13 121                   5 003 5 804 4 659 3 724 4 798
Netto Driftsresultat i % av driftsinntekter, ekskl. VAR -1,1% 8,8% 2,8% 1,0% 1,2% 1,0% 0,8% 1,0% 1,5%

31.12.2024
Disposisjonsfond i kr. 60 444            103 000                         103 000                 95 889        100 458      103 505        105 647       105 647      
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 12,7% 10,7% 18,8% 20,4% 18,9% 19,8% 20,3% 20,3% 20,3% 12,0%

Langsiktig gjeld 791 680         872 000                         842 067                 895 083      911 963      907 312        908 244       899 880      
av dette: "gjeld som belaster driftsregnskapet" 281 067         358 000                         344 645                 343 323      368 946      382 321        411 549       376 535      
Gjeld som belaster drift i % av driftsinntekter 58,9% 47,3% 65,4% 68,1% 67,7% 72,8% 74,8% 79,1% 73,6% 70,0%

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024
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2.4   Renter, lånegjeld og fondsutvikling 

Figur 5 - Finansposter  

 

Rente- og avdragsbelastningen avtar i handlingsperioden.  Årsaken er lavere rentebelastning. 

I planperioden baseres beregnet rente- og avdragsbelastning på investeringene i 
kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2020 – 2023 og nye investeringer i handlings- 
og økonomiplan for 2021-2024.   

 

Figur 6 – Gjeld som belaster driftsregnskapet, pr innbygger  

 

Faktisk/estimert rentenivå bygger på kjente parametere i nåværende låneportefølje og signaler om 
rentenivå fremover.  

Hitra kommune har 40% høyere lånegjeld pr. innbygger av gjeld som belaster driftsregnskapet 
sammenlignet med landsgjennomsnittet i 2019. 
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Figur 7 - Fondsutvikling  

 

Sum alle fond vil være kr 119 mill. ved utgangen av 2024.   

Disposisjonsfondet øker med kr 9,8 mill. i perioden 2021-2024. Nivået på fondet er godt over det 
som er satt som mål ifølge handlingsreglene, se også tabell 12.  
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3  O R G A N I S A S J O N  
Endringstid 
 
 
Ny teknologi og et samfunn i endring innebærer at vi også må øke endringstakten på 
tjenesteutviklingen vår. Vi må ruste organisasjonen vår og gjøre den fleksibel og fremtidsrettet ut 
fra en forståelse av at endring og forbedring er en kontinuerlig prosess som gjennomsyrer alt vi 
gjør. Dette stiller et økende krav til kompetanse og endringsvilje hos alle som jobber i Hitra 
kommune, noe vi må ha fokus på både når vi henter inn ny kompetanse og utvikler eksisterende 
kompetanse. 

Videre vil vi stå ovenfor et arbeidsmarked med hyppigere skifter, og ansatte som ønsker utvikling 
og meningsfylte arbeidsoppgaver gjennom et helt arbeidsliv. Som følge av pandemien vil nye 
arbeidsformer slik som hjemmekontor, fjernledelse og digital samhandling gi økt tillit og større 
handlingsrom til hver enkelt, samtidig som det stiller krav til å forbedre både fjernledelse og 
selvledelse. 

Kompetanse 

Kommunen ønsker å være en tydelig aktør i kompetansesamfunnet Hitra. Da er det viktig å ha fokus 
på at kompetansebegrepet inkluderer både kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vi som 
arbeidsgiver må anerkjenne alle disse aspektene og søke å rekruttere og beholde medarbeidere som 
har relevant kompetanse til de oppgavene de skal løse. Mangel på riktig kompetanse vil være det 
største hinderet for å få til rett utvikling i tiden fremover. 

Hvordan ledere jobber med kontinuerlig forbedring, kommuniserer ut endringsforslag og involverer 
de ansatte er avgjørende for hvorvidt vi lykkes med dette endringsarbeidet. Organisasjonen har et 
stort potensial både når det gjelder effektivisering av pågående prosesser, bedre utnyttelse av 
eksisterende systemer og utvikle nye måter å løse oppgavene våre på både innad i organisasjonen 
og i samarbeid med innbyggerne våre.  

Organisasjonskultur 

Videre vil det være avgjørende for å lykkes at vi tar vare på og videreutvikler en organisasjonskultur 
basert på mestring, mangfold og muligheter som skaper engasjement og endringsvilje. Samtidig er 
det viktig at vi legger enda bedre til rette for tverrfaglig samarbeid og utvikler en helhetlig og 
samhandlende organisasjon som fremmer kreativitet. I den sammenhengen er det viktig at vi som 
organisasjon tiltrekker oss, utvikler og beholder mennesker som trives med denne 
samarbeidsformen. 

En tydelig, gjennomtenkt og godt forankret felles visjon og målsettinger skaper mening i 
organisasjonen, og det blir lettere å få med seg alle til å dra i samme retning. Organisasjonskulturen 
kan kjennetegnes som den «levende historien». Da er det viktig at vi sammen skaper og forteller 
historiene og har en felles forståelse for dem i vår organisasjon. 

Heltidskultur og nærvær 

Videre fokus på heltidskultur i hele organisasjonen er en forutsetning for å sikre kvaliteten og 
bærekraften i tjenestene våre i tiden som kommer. Målet er å øke kvalitetene på tjenestene, øke 
nærværet og samtidig også øke tilfredsheten og trivselen blant de ansatte. Samtidig må vi ha et 
enda klarere fokus på nærvær, og prioritere innsats i enhetene med lavest nærvær  
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Figur 8 - Årsverksutvikling  
 

 
 
Fra og med 2020 er det tall på årsverk for nye Hitra kommune. 
   

 Figur 9 – Sykefravær i prosent  

 

Kommunens målsetting for inneværende planperiode er et nærvær på 96 % eller 
høyere.  Gjennomsnittet for 2019 er 91,7 %, mens gjennomsnittet hittil i år er 94.46%. Til 
sammenligning så er nærværstallene på landsbasis for 2. kvartal 2020 på 94,1%. 

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. 
Gjennomsnittlig sykefraværskostnad er nå på kr 805.000 pr. mnd. I 2019 på samme tidspunkt var 
kostanden på ca. 880.000 pr. mnd. Samtidig har vi fortsatt noen enheter med et veldig høyt 
sykefravær, der vi må jobbe aktivt med nærvær. 
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4  K O N S E K V E N S J U S T E R T  
D R I F T S B U D S J E T T  M E D  
D R I F T S T I L P A S N I N G E R  2 0 2 1  –  2 0 2 4  

4.1   Forutsetninger 

• Det er beregnet en årslønnsvekst i hele planperioden 2021- 2024 på 2,2 %.  Øvrige 
driftsutgifter og kjøp av eksterne tjenester er økt med gjennomsnittlig 2,9% hvert år i 
økonomiplanperioden 2021-2024. 

• Anslag frie inntekter:  

o Statsbudsjettets anslag for 2021 er lagt til grunn for beregning av rammetilskudd og skatt. 
Videre i planperioden forutsettes det at rammetilskudd og skatt øker nominelt med en vekst 
på 1,5% årlig beregnet ut ifra 2021-nivå, og at innbyggertallet øker med 100 hver år.   
Folketallet 01.07.2020 (5102 innbyggere) legges til grunn for beregning av rammetilskuddet 
for 2021.   
Det er beregnet inntekter fra havbruksfondet/produksjonsinntekter. Inntektene er anslått 
slik: kr 25,6 mill. i 2021 og 2022, kr 24,4 mill. i 2022 og kr 20,8 mill. i 2024.  

o Det skrives ut eiendomsskatt for 2021 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 tre syvendedeler i 2021 
(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).   

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

• Retningslinjer for selvkost er grunnlag for beregning av gebyr innenfor vann- og avløpssektoren. 
Gebyrene økes ikke i 2021, holdes til samme nivå som 2020.   

• Byggesaks-, oppmålings- og øvrig plangebyr økes med 2,7%, begrunnet i selvkostberegninger.  

• Feiegebyr reduseres med 5%.  

• Øvrige gebyrer og anslag inntekter er gjennomsnittlig økt med Statens satser eller 2,7%.  

• Beregnet rentenivå i planperioden er 1,5 %. Pr. 31.08.20 er gjennomsnittlig rentenivå 1,7%.  

• Netto driftsresultat 2021 er positivt med kr  3,3 mill. Korrigert for VAR-området er 
netto driftsresultat positivt med kr 5,0 mill. i 2021.    
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4.2   Bevilgningsoversikt - Drift  
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4.3   Økonomisk oversikt - Drift  
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5  I N V E S T E R I N G E R  

5.1   Konsekvensjustert Investeringsbudsjett og nye investeringstiltak 2021 – 2024 

Budsjett 2021 består både av prosjekter overført fra 2020 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 2020 til 2021. Dette påvirker ikke 
låneopptak og annen finansiering da prosjektene allerede er finansiert.  I tabell 15 er det et kortfattet sammendrag over investeringene i perioden.  
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Tabell 14 - Bevilgningsoversikt - Investering  

  

Bevilgningsoversikt - Investering Prosjekt- Opprinnelig Revidert Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
nummer Regnskap Budsjett 2020 Budsjett Overført fra 2020

2019 2020
1 Investeringer i anleggsmidler eks VAR 45 321 928      64 605 550     91 000 779        39 763 000             144 696 000    65 826 500        31 239 000      30 181 500      
    Investeringer i anleggsmidler VAR 25 052 041      50 696 000     50 791 350        10 327 000             20 327 000      14 000 000        12 000 000      12 000 000      
2 Tilskudd til andres investeringer -                    500 000           500 000             500 000            500 000              500 000            500 000            
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 288 789        1 700 000        1 700 000          1 800 000         1 900 000           2 000 000         2 100 000         
4 Utlån av egne midler 12 439 012      -                    280 000             -                     -                       -                     
5 Avdrag på lån 13 450 418      1 536 000        3 641 080          1 536 000         1 536 000           1 536 000         1 536 000         
6 Sum investeringsutgifter 97 552 188      119 037 550   147 913 209     50 090 000             168 859 000    83 762 500        47 275 000      46 317 500      
7 Kompensasjon for merverdiavgift -5 954 833      -11 300 650    -14 587 960      -7 952 600              -26 865 400     -12 491 500       -5 574 000       -5 362 500       
8 Tilskudd fra andre -                    -4 565 000      -5 223 350        -16 300 000     -11 600 000       -                     -                     
9 Salg av varige driftsmidler -15 462 419    -2 000 000      -4 022 337        -2 000 000       -4 000 000         -4 000 000       -4 000 000       
10 Salg av finansielle anleggsmidler -                    -                    -                      -                     -                       -                     
11 Utdeling fra selskaper -                    -                    -                      -                     -                       -                     
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler -5 075 716      -557 500         -557 500            -557 500          -557 500            -557 500          -557 500          
13 Bruk av lån - nytt låneopptak -10 085 416    -42 791 600    -65 456 292      -18 517 600            -74 147 800     -50 332 600       -35 585 000     -34 739 000     
13 Bruk av lån - nytt låneopptak - Startlån -9 126 744      -                    -                     -                       -                     
13 Bruk av lån - ubrukte lånemider -40 643 474    -39 293 400    -39 793 400      -17 619 800            -21 619 800     -3 322 400         -                     
14 Sum investeringsinntekter -86 348 602    -100 508 150 -129 640 839    -44 090 000            -141 490 500  -82 304 000       -45 716 500     -44 659 000     
15 Videreutlån -                    7 000 000        17 000 000        7 000 000         7 000 000           7 000 000         7 000 000         
16 Bruk av lån til videreutlån -                    -7 000 000      -17 000 000      -7 000 000       -7 000 000         -7 000 000       -7 000 000       
17 Avdrag på lån til videreutlån -                    2 407 000        2 407 000          2 407 000         2 407 000           2 407 000         2 407 000         
18 Mottatte avdrag på videreutlån -                    -3 100 000      -3 100 000        -3 100 000       -3 100 000         -3 100 000       -3 100 000       
19 Netto utgifter videreutlån -                    -693 000         -693 000            -                            -693 000          -693 000            -693 000          -693 000          
20 Overføring fra drift -                    -                    -489 240            -16 830 000     -2 400 000         -2 500 000       -2 600 000       
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne -                    693 000           693 000             693 000            693 000              693 000            693 000            
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet -11 203 586    -18 529 400    -17 783 130      -6 000 000              -10 538 500     941 500              941 500            941 500            
23 Dekning av tildigere års udekket beløp -                     
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -11 203 586    -17 836 400    -17 579 370      -6 000 000              -26 675 500     -765 500            -865 500          -965 500          
25 Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp) -                    -                    -                      -                            -                       -                     -                     
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Regnskap Opprinnelig Rev Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Bevilgninger til varige driftsmidler  Investeringer Prosjekt- 2019 Budsjett 2020 Budsj 2020 Overført fra 2020
Til investeringer i anleggsmidler -videreføring 45 321 928      27 807 300     27 807 300        39 763 000             49 763 000      9 153 000           -                     
Til investeringer i anleggsmidler  - 2021-2024 38 998 250     63 693 479        95 433 000      57 173 500        31 739 000      30 681 500      
Til investeringer i anleggsmidler VAR-videreføring 25 052 041      22 922 000     22 922 000        10 327 000             10 327 000      -                       
Til investeringer i anleggsmidler VAR- investeringer 2021-2024 27 774 000     27 869 350        10 000 000      14 000 000        12 000 000      12 000 000      
Sum investeringer 70 373 969      117 501 550   142 292 129     50 090 000             165 523 000    80 326 500        43 739 000      42 681 500      
Fordelt slik:
RO0 og 1 - Politikk og administrasjon
IKT-SEKSJONEN  - Oppgradering programvare og utstyr 6101 587 223           1 500 000        1 500 000          5 875 000         1 250 000           1 250 000         1 250 000         
Ordning arkiv/digitalisering 6106 733 118           2 700 000        2 700 000          -                     -                       
Nye ipad kommunestyre 6107 181 513           -                     
Digital infrastruktur - Ytre enheter 6108 555 027           -                     
DIGITALISERING TEKNISK (Kommunereformen) 6110 388 867           -                    -                      -                     -                       
NYTT SAKS OG ARKIVSYSTEM 6111 -                    1 062 500        1 062 500          -                     
Sum RO0 og 1- Politikk og Administrasjon 2 445 748        5 262 500        5 262 500          -                            5 875 000         1 250 000           1 250 000         1 250 000         
RO2 - Oppvekst
IT I SKOLEN 6201 834 999           1 062 500        1 062 500          1 062 500         1 062 500           1 062 500         1 062 500         
NYTT UTSTYR NATURFAGSAL FILLAN SKOLE 6213 5 997                -                     
NYTT UTSTYR GMSAL FILLAN SKOLE 6214 6 500                -                     
UTSKIFTING AV MOPEDER 6215 158 750           158 750             220 000            220 000              220 000            
STOLER OG PULTER FILLAN SKOLE 6216 -                    442 000           442 000             -                     
NYTT INVENTAR BARMAN SKOLE 6232 166 919           -                     
Sum RO2 -  Oppvekst 1 014 415        1 663 250        1 663 250          -                            1 282 500         1 282 500           1 282 500         1 062 500         
RO3 - Helse og Omsorg
TRANSPORTMIDLER RO3 (BIL TIL UTKJ. TEKN.HJELPEMIDLER) 6302 -                     600 000              
INVENTAR HITRA SYKEHJEM 6303 1 812 773        -                    -                      -                     -                      
Utvidelse Car-porter og park.plasser baksiden Hitra helsetun 6305 -                    2 000 000        2 000 000          -                     -                       
UTSTYR LEGEKONTOR (FINANSIERES KOMMUNEREFORMEN) 6306 385 923           -                    -                     -                       
PASIENTVARSLINGSSYSTEM 6307 1 750 000         -                       -                     -                     
HELSEPLATTFORMEN 6308 -                    
UTSTYR TRENINGSKLINIKK 6311 146 144           -                    125 000            -                       

Sum RO3 - Helse og Omsorg 2 344 840        2 000 000        2 000 000          -                            1 875 000         600 000              -                     -                     
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Regnskap Opprinnelig Rev Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Bevilgninger til Investeringer Prosjekt- 2019 Budsjett 2020 Budsj 2020 Overført fra 2020
RO4 - Plan, landbruk og miljø
PAL-PROSJEKTET - BYGGETRINN2 6401 -12 200            -                    -                      -                     
HITRA INDUSTRIPARK VEST - PLANLEGGING/UTVIKLING 6402 266 983           -                    -                      739 000            739 000              739 000            739 000            
HITRA INDUSTRIPARK VEST - UTBYGGING 6403+6454 6403 -                    774 000           1 082 000          2 500 000         -                       
DOLMØYA NÆRINGSOMRÅDE 6410 -                    6 125 000         
HITRA KYSTHAVN 6411 273 427           963 000                   963 000            
Hitra Fiskerihavn 6414 1 125 668        -                    -                      -                     
VIDEREUTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER 6415 -                    -                     2 000 000           2 000 000         2 000 000         
TOMTEERVERV (NÆRINGSAREAL ) DOLMØYA 6421 886 521           -                    -                      -                     
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 6471 501 099           300 000           300 000             300 000            300 000              300 000            300 000            
GANG/SYKKELV. SANDSTAD/BADSTUVIK-FSAK65/19 6472 239 186           -                    -                      -                     -                       
GANG/SYKKELV. LERVÅGen 6473 31 165              -                    -                      -                     
GANG- OG SYKKELVEIER 6475 -                    7 000 000         
BRANNBIL FILLAN 6482 -                    -                     4 200 000           
BIL TIL SØR-FOSEN FEIERVESEN 6483 550 000           550 000             -                     
BRANNBIL SANDSTAD 6484 700 000           700 000             -                     
GPS- TIL KART OG OPPMÅLING 6485 -                    380 300             -                     
VAKTBIL BRANNTJENESTEN 6486 -                    -                      875 000            
Sum RO4 -  Plan, Landbruk og Miljø 3 311 849        2 324 000        3 012 300          963 000                   18 502 000      7 239 000           3 039 000         3 039 000         
RO5 - Kultur
Nytt lydanlegg KINO 6504 -                    300 000            -                       
NYE PC'er UNGDOMSBASEN 6506 100 000           100 000             -                     
OPPGRADERING KINOSAL, TEKNISK UTSTYR 6507 1 200 000         
Friluftsformål/Kulturminner/Universell utforming/KJ.prøve 6541 -                    710 000           710 000             250 000            250 000              250 000            250 000            
Vei og møllestue vindparken 6544 55 141              4 300 000        4 300 000          -                     -                       
KIRKER 6571 1 531 375        500 000           500 000             500 000            500 000              500 000            500 000            
Sum RO5 - Kultur 1 586 516        5 610 000        5 610 000          -                            2 250 000         750 000              750 000            750 000            
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Regnskap Opprinnelig Rev Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Bevilgninger til Investeringer Prosjekt- 2019 Budsjett 2020 Budsj 2020 Overført fra 2020
RO6 - Drift 
Fillan skole, prosjektering Renovering Personalfløy 6212 301 625           700 000           700 000             500 000                   500 000            -                       
VOGNBU, STRAND BHG 6221 319 755           -                     
Barman skole  ombygging 6231 486 671           -                    -                      -                     
UTEOMRÅDER SKOLER/BARNEHAGER 6281 -                    625 000           625 000             625 000            625 000              625 000            625 000            
Hitra storkjøkken (ksak35/16) 6313 56 525              -                     
Bofellessskap for demente - 14 plasser 6315 999 896           -                    -                     17 144 000      21 472 000        -                     

PROSJEKTERING OMSORGSBOLIG UNG 6380 -                    -                    2 000 000          1 500 000                1 500 000         
UTBYGGING OMSORGSBOLIGER UNG 6381 525 814           -                    -                      10 000 000      9 153 000           
Salg av næringsareal 6429 8 454               -                    49 337               -                     
ENØK-tiltak kommunale bygg og anlegg 6603 959 955           1 000 000        1 000 000          1 000 000         1 000 000           1 000 000         1 000 000         
SALG AV BOLIGER/BOLIGTOMTER 6606 515 833           80 000             80 000                80 000              80 000                80 000              80 000              
Bygging av 2-mannsbolig Blåskogveien 6615 -                    4 380 000        4 380 000          -                     -                       
LESEROM PÅ BIBLIOTEKET 6618 -                    -                     837 500            
FILLAN SKOLE, PERSONALFLØY 6619 10 000 000     10 000 000        10 000 000             18 225 000      
Kvenvær oppvekstsenter, renovering 6622 327 138           -                     
KNARRLAGSUND OPPV.S BHG-OMBYGGING 6623 45 344              1 000 000        2 000 000          -                     -                       
STRAND SKOLE SLØYDSAL 6624 105 135           -                    -                     -                       
HITRA HELSETUN-BOMILJØ3, veranda 6625 221 737           -                    -                     -                       
Ny renholdsbil 6626 280 053           -                     
HJULLASTER 6628 500 000           500 000             -                     -                       
FILLAN BRANNSTASJON 6629 179 691           4 743 300        12 743 300        12 000 000             20 000 000      -                       
NY BRANNGARASJE FILLAN, se eksisterende prosjekt6629 6637 -                     -                       
Andeler Hitra Borettslag Ksak 37-17 6631 940 137           -                    -                      -                     
Kjøp av boliger/Boligtomter 6632 9 837 704        -                    -                      -                     
SKJERMING MEDISINROM-HELSETUNET 6634 214 609           -                    -                      -                     
NY MOBILMAST FJELLVÆR,KSAK9/19 6636 25 416              -                    -                      -                     -                       
KANTKLIPPER (inkl. mva?) 6638 140 000           140 000             -                     
HELSETUNET, GARDEROBER 6639 540 000           540 000             -                     
VENTEROM LEGEKONTOR-SKJERMVEGG,MØBLER OSV 6640 200 000           200 000             -                     
FRILUFTSBARNEHAGE I FILLAN 6641 3 000 000        1 500 000          -                     
OMBYGGING OG TILRETTELEGGING BIBLIOTEK; MERÅPENT 6642 250 000           250 000             -                     
OPPGRADERING BRANNSENTRAL HELSETUNET 6643 -                    162 500           162 500             -                     
SOLSKJERMING STRAND OPPV.SENTER OG BHG 6644 250 000           250 000             -                     
SKOLEKJØKKEN FILLAN/SFO 6645 125 000           125 000             -                     
RUS OG PSYKISK HELSE, BOLIGER 6646 15 800 000     15 800 000        14 800 000             24 800 000      
OMBYGGING RÅDHUS (KSAK63-19) 6647 -                    -                    100 000             -                     
GRØNN HITRA-ERVERV AV AREAL(Ksak 34-20 6648 -                    500 000             -                     
SKOLE/BRAKKERIGG FILLAN SKOLE (Ksak 83-20) 6649 -                    6 281 250          -                     
ERVERV AV EIENDOM (SMEDVIKVEIEN 5) Ksak 95-20 6650 -                    9 636 342          -                     
RUNDKJØRING VED HITRAHALLEN 6651 -                    -                    -                      3 500 000         
SKATEPARK 6652 -                    287 500            
MULIGHETSSTUDIE FILLAN SKOLE 6653 -                    -                    -                      -                            1 000 000         
FILLAN SKOLE(2022-2024) 6653 -                    -                    -                      -                            -                     10 000 000        20 000 000      20 000 000      
HITRA HURTIGBÅTKAI-UTBEDRING/FORBEDRING,FSAK33/19 6670 78 707              -                    -                      -                     -                       
PLASTRING AV VIKAHOLMEN MOLO (Fsak 10-20) 6671 -                    -                    140 000             -                     
FORMÅL KOMMUNALE VEIER 6672 -                    -                    -                      -                            10 000 000      10 000 000        
HELGEBOSTAD BRU-OPPGRADERING 6710 -                    -                    -                      2 875 000         
OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 6712 1 621 249        1 000 000        1 000 000          1 000 000         1 000 000           1 000 000         1 000 000         
Litjslokheie infrastruktur, vei,  osv. 6715 4 888 060        -                    -                      -                     
Filan sentrum, envegskjøring 6716 1 392 743        -                     
Litjslokheie, gangvei fortau til 714 6720 4 872 333        -                     
INFRASTRUKTUR NETT OG MOBIL 6725 666 797           1 000 000        1 000 000          1 875 000         1 875 000           1 875 000         1 875 000         
Strømforsyning Neverlia 6801 500 000           -                      -                     -                       
Intrastrukturtiltak tettsteder 6803 473 084           2 250 000        2 250 000          1 000 000         -                       
Strømuttak Elbiler 6804 6 454                -                     
SENTRUMSPARKEN (ANSVAR6901)-FSAK83-19 6805 4 267 643        -                    -                      -                     -                       
Sum RO6 - Drift 34 618 562      48 245 800     73 952 729        38 800 000             115 411 500    55 205 000        25 417 500      24 580 000      
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Regnskap Opprinnelig Rev Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Bevilgninger til Investeringer Prosjekt- 2019 Budsjett 2020 Budsj 2020 Overført fra 2020
RO10 - VAR
Nye tiltak Hovedvannplan(KSAK137/16) 6726 -                    -                      10 000 000      10 000 000        10 000 000      10 000 000      
Utstyr vannforsyning-spylevogn og kamera 6727 485 267           -                    -                      -                     -                       
HEGGVIKA FJELLVÆR 6728 5 039 034        -                    -                      -                     
TRANVIKAN, sak 31-17 6729 2 541 981        -                    -                      -                     
HOPSJØ TIL SMÅGE, KSAK 31/17,KSAK89/19 6730 1 789 580        12 800 000     12 800 000        -                     -                       
VANNF. LYNGLIA/SKAGET, JFR HOVEDPL. VANN 6731 -                    585 000           585 000             -                     -                       
SJØL. HALLSET-INGEBORGVIK, JFR. HOVEDPL. VANN 6733 -                    407 000           407 000             407 000                   407 000            -                       
VANNL. BUKTA-SÆTRA, JFR HOVEDPL. VANN 6734 -                    -                     -                       
Litjslokheie Hovedvannfremføring 6735 3 175 125        -                     
VAR-KASPARUNET-VA TIL KONTAKTPUNKT 6736 1 400 000        1 400 000          -                     -                       
VAR-NØDSTRØM FILLAN OG DOLMØY (ROS) 6737 1 035 926        2 000 000        2 000 000          -                     -                       
BOBILTØMMESTASJON 6738 500 000           500 000             500 000                   500 000            -                       
NY SJØLEDNING FOR RÅVANN TIL FILLAN VANNVERK 6739 440 453           12 000 000     11 745 350        -                     
LÅSESYSTEM; ADGANGSKONTROLL (ROS) 6740 -                    500 000           500 000             -                     
Dolmøy VBA- ny utslippsledning m.m. 6741 12 686              800 000           800 000             -                     
Trykkøkningsstasjon ved Dolmsundet 6742 548 944           -                     
INVESTERINGSBEHOV SUNDE 6743 5 000 000        5 000 000          -                     
VANN OG AVLØPSLEDNING SENTRUMSGATA 6744 220 756           -                    -                      -                     
KNUTSHAUG, HEGGÅSEN og DOLMØY NÆRINGSOMRÅDE 6745 6 547 372        500 000           500 000             -                     
VA-ANLEGG SANDSTAD,SVARTHAVET 6746 3 214 916        -                     
HOPSJØ TIL DOLM KIRKE-KSAK 89/19 6747 -                    1 630 000        1 630 000          -                     
HOVEDPLAN FOR VANN, AVLØP OG VANNMILJØ 6748 2 000 000        2 000 000          1 900 000                1 900 000         
PRØVETAKINGSPLAN NYE VANNVERK 6749 -                    500 000           500 000             500 000                   500 000            
TRYKKØKNING VANNFORSYNING ULVØYA 6751 -                    2 904 000        2 904 000          2 850 000                2 850 000         
AUTOMATBOM VED LARSSKOGVANNET 6752 170 000           170 000             170 000                   170 000            
SKIFTE AV MEMBRAN-DOLMØYA VBA 6753 1 000 000        1 000 000          1 000 000                1 000 000         1 000 000           
SKIFTE AV MEMBRAN-FILLAN VBA 6754 1 000 000        1 000 000          1 000 000                1 000 000         1 000 000           
SKIFTE AV MEMBRAN STRANDAVANNET VBA 6755 2 000 000        2 000 000          2 000 000                2 000 000         2 000 000           2 000 000         2 000 000         
OVERTAKELSE PRIVATE VANNVERK 6756 -                    3 000 000        3 000 000          -                     
VANNL. ULVÆRET-SANDSTAD(Ksak13/20)-FUGGELÅSEN 6758 -                    -                    350 000             -                     
Sum VAR-området 25 052 040      50 696 000     50 791 350        10 327 000             20 327 000      14 000 000        12 000 000      12 000 000      
Totale investeringer 70 373 970      115 801 550   142 292 129     50 090 000             165 523 000    80 326 500        43 739 000      42 681 500      
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Tabell 15 – Sammendrag – Alle Investeringer i planperioden 

  
  

P.NR Brutto investeringer Totalt i perioden 2021 2022 2023 2024 Merknad
6101 IT-investeringer 9 625 000               5 875 000        1 250 000     1 250 000     1 250 000     Delvis ny, nytt saksbehandlingssystem 2021
6201 IT i skolen 4 250 000               1 062 500        1 062 500     1 062 500     1 062 500     
6212 Prosjektering Personalfløy Fillan skole 500 000                   500 000           Overført fra 2020
6215 Utskifting av mopeder 660 000                   220 000           220 000         220 000         
6281 Uteområder bhg/skoler 2 500 000               625 000           625 000         625 000         625 000         NY
6302 Transportmidler RO3 600 000                   600 000         
6307 Pasientvarslingssystem 1 750 000               1 750 000        NY
6308 Helseplattformen -                           NY
6311 Treningsklinikk, utstyr 125 000                   125 000           
6315 Bofellesskap demente 38 616 000             17 144 000     21 472 000   
6380 Prosjektering /Pl.legging Bolig Ung 1 500 000               1 500 000        Overført fra 2020
6381 Utbygging omsorgsbolig UNG 19 153 000             10 000 000     9 153 000     Overført fra tidligere år
6402 Hitra Ind.park VEST, planl.utvikling 2 956 000               739 000           739 000         739 000         739 000         NY 
6403 Hitra industrpark VEST, utbygging 2 500 000               2 500 000        NY
6410 Dolmøya Næringsområde 6 125 000               6 125 000        NY
6411 Hitra kysthavn 963 000                   963 000           Overført fra tidl. År
6415 Videreutvikling næringsområder 6 000 000               -                    2 000 000     2 000 000     2 000 000     NY
6471 Trafikksikkerhetstiltak 1 200 000               300 000           300 000         300 000         300 000         
6475 Gang- og sykkelveier 7 000 000               7 000 000        NY
6482 Ny brannbil Fillan 4 200 000               4 200 000     
6486 Vaktbil Brann 875 000                   875 000           NY
6504 Lydanlegg kino 300 000                   300 000           
6507 Oppgradering Kinosal, teknisk utstyr 1 200 000               1 200 000        NY
6541 Friluftsformål universell utforming 1 000 000               250 000           250 000         250 000         250 000         
6571 Kirkelig fellesråd, investeringstilskudd 2 000 000               500 000           500 000         500 000         500 000         
6603 ENØK-tiltak 4 000 000               1 000 000        1 000 000     1 000 000     1 000 000     
6618 Leserom på biblioteket 837 500                   837 500         
6619 Fillan skole personalfløy 18 225 000             18 225 000     10.000.000 overf.fra 2020
6629 Fillan brannstasjon 20 000 000             20 000 000     12.000.000 overf.fra 2020
6646 Boliger rus og psykisk helse 24 800 000             24 800 000     14.800.000 overf.fra 2020
6651 Rundkjøring ved Hitrahallen 3 500 000               3 500 000        NY
6652 Skatepark 287 500                   287 500           NY
6653 Mulighetsstude Fillan skole 1 000 000               1 000 000        NY
6654 Fillan skole (2022-2024) 50 000 000             -                    10 000 000   20 000 000   20 000 000   NY
6672 Formål Kommunale veier 20 000 000             10 000 000     10 000 000   NY
6710 Helgebostad Bru 2 875 000               2 875 000        
6712 Kommunale veier 4 000 000               1 000 000        1 000 000     1 000 000     1 000 000     
6725 Infrastruktur nett og mobil 7 500 000               1 875 000        1 875 000     1 875 000     1 875 000     ØKNING
6803 Infrastrukturtiltak tettsteder 1 000 000               1 000 000        
6726 Nye tiltak hovedplan vann 40 000 000             10 000 000     10 000 000   10 000 000   10 000 000   
6733 Sjøledning Halllset-Ingeborgvik 407 000                   407 000           Overført fra 2020
6738 Bobiltømmestasjon 500 000                   500 000           Overført fra 2020
6748 Hovedplan, vann, avløp og vannmiljø 1 900 000               1 900 000        Overført fra 2020
6749 Prøvetakinsplan nye vannverk 500 000                   500 000           Overført fra 2020
6751 Trykkøkning vannf. Ulvøya 2 850 000               2 850 000        Overført fra 2020
6752 Automatbom ved Larsskogvatnet 170 000                   170 000           Overført fra 2020
6753 Skifte membran Dolmøy VBA 2 000 000               1 000 000        1 000 000     2020 overført til 2021, 2021 overført til 2022
6754 Skifte membran Fillan VBA 2 000 000               1 000 000        1 000 000     2020 overført til 2021, 2021 overført til 2022
6755 Skifte membran Strandvatnet VBA 8 000 000               2 000 000        2 000 000     2 000 000     2 000 000     2020 overført til 2021, 2021 overført til 2022 osv. 

Brutto investeringer 331 950 000           165 443 000   80 246 500   43 659 000   42 601 500   
Finansiering:
Momskompensasjon -50 293 400           -26 865 400    -12 491 500 -5 574 000    -5 362 500    
Nye låneopptak -194 804 400         -74 147 800    -50 332 600 -35 585 000 -34 739 000 
Ubrukte lånemidler -24 942 200           -21 619 800    -3 322 400    -                 -                 
Salg av næringsareal -6 000 000              -                    -2 000 000    -2 000 000    -2 000 000    
Tilskudd fra husbanken -27 900 000           -16 300 000    -11 600 000 -                 -                 
Overført fra drift (bruk av disp.fond) -16 530 000           -15 030 000    -500 000       -500 000       -500 000       
Bruk av ubundne investeringsfond -11 480 000           -11 480 000    -                 -                 -                 
Sum finansiering -331 950 000         -165 443 000 -80 246 500 -43 659 000 -42 601 500 
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Tabell 16 – Sammendrag – Nye Investeringer i planperioden 

 

 

P.NR Brutto investeringer Totalt i perioden 2021 2022 2023 2024 Merknad
6101 IT-investeringer 9 625 000               5 875 000        1 250 000     1 250 000     1 250 000     Delvis ny, nytt saksbehandlingssystem 2021
6281 Uteområder bhg/skoler 2 500 000               625 000           625 000         625 000         625 000         NY
6307 Pasientvarslingssystem 1 750 000               1 750 000        NY
6308 Helseplattformen -                           NY
6402 Hitra Ind.park VEST, planl.utvikling 2 956 000               739 000           739 000         739 000         739 000         NY 
6403 Hitra industrpark VEST, utbygging 2 500 000               2 500 000        NY
6410 Dolmøya Næringsområde 6 125 000               6 125 000        NY
6415 Videreutvikling næringsområder 6 000 000               -                    2 000 000     2 000 000     2 000 000     NY
6475 Gang- og sykkelveier 7 000 000               7 000 000        NY
6507 Oppgradering Kinosal, teknisk utstyr 1 200 000               1 200 000        NY
6486 Vaktbil Brann 875 000                   875 000           NY
6651 Rundkjøring ved Hitrahallen 3 500 000               3 500 000        NY
6652 Skatepark 287 500                   287 500           NY
6653 Mulighetsstude Fillan skole 1 000 000               1 000 000        NY
6654 Fillan skole (2022-2024) 50 000 000             10 000 000   20 000 000   20 000 000   NY
6672 Formål Kommunale veier 20 000 000             10 000 000     10 000 000   NY
6725 Infrastruktur nett og mobil 7 500 000               1 875 000        1 875 000     1 875 000     1 875 000     ØKNING
6726 Nye tiltak hovedplan vann 40 000 000             10 000 000     10 000 000   10 000 000   10 000 000   ØKNING

Brutto investeringer 162 818 500           53 351 500     36 489 000   36 489 000   36 489 000   
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6  B E S K R I V E L S E  A V  T J E N E S T E O M R Å D E N E  

6.1 Politisk virksomhet   

Ordfører Ole L Haugen 

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 

Det skal gjennomføres stortingsvalg i 2021, og kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2023. I handlings- 
og økonomiplanen er det justert for valgavvikling i 2021 og 2023. 

Hva skal vi oppnå 

Det er et mål at valgdeltakelse for kommunen skal økes. Valgdeltakelsen ved de siste valgene har 
vært økende, men valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget er fortsatt lav:  

Stortingsvalget - Valgdeltakelse i prosent 
Kommune 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 
Hitra 68,6 73,0 69,5 70,4 68,6 72,4 72,8 ? Snillfjord 76,1 79,0 71,4 70,5 76,1 77,0 75,6 

 
Deltakelsen ved stortingsvalgene ligger høyere enn ved kommunestyre- og fylkestingsvalget: 

Kommune og Fylkestingsvalget - Valgdeltakelse i prosent 
Kommune 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 
Hitra 59,2 53,5 57,3 56,5 62,7 60,7 51,8 57,2 Snillfjord 70,5 67,3 66,7 63,3 76,7 71,2 64,6 

 

Hvorfor er det viktig 
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God valgdeltakelse styrker demokratiet. Det er viktig å skape mer engasjement blant de yngre 
velgerne, samt velgere fra andre land. 

Hvordan skal vi gjøre det 

Forslag til tiltak for å styrke valgdeltakelsen 

• Større tilgjengelighet i forhåndsstemmeperioden gjennom 
o Videreføre 2 forhåndsstemmelokaler (biblioteket (ny fra 2019) og rådhuset) 
o Øke den totale åpningstiden for forhåndsstemmegiving 
o Legge til rette for å forhåndsstemme i forbindelse med skolevalgene for ungdommer 

som er over 18 år, både på skolested Hitra og Frøya ved Guri Kunna videregående 
skole. 

•  Bedre opplegg og informasjon om valg og demokrati i skolene. 
• Bedre informasjon til, og inkludering av innbyggere fra andre land. 

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 
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.  

I vedtatte budsjett er kontrollutvalgets budsjettvedtak hensyntatt.  

Økonomiske rammevilkår   

Tabell 17 – Økonomisk utvikling i netto rammer 

 

Driftstilpasninger 2021 – 2024  

• Økte kostnader knyttet til gjennomføringen av stortingsvalget 2021.  
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6.2 Administrasjon 

Kommunedirektør Ingjerd Astad 

Område Sentrale fagområder 

Sentraladministrasjonen Kommunedirektøren, økonomisjef, kommuneplanlegger, controller, 
rådgiver næring 

Økonomiseksjonen Regnskap, lønn, innfordring 
HR / Personal seksjonen Rådgivning, kompetanse- og organisasjonsutvikling, rekruttering 

 

Kommunikasjonsenheten Kommunikasjon, digitalisering, servicetorg, IKT og arkiv 
 

Tabell 18 - Årsverk 

2018 2019 2020 2021 
20,50 20,50 22,27 24,20 

 

Formål og lovgrunnlag  

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen 
som den sentrale premissleverandør til politikerne, samtidig har kommunedirektøren ansvaret for at 
politiske vedtak blir iverksatt.   

Kommunedirektøren 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.  

Hva skal vi oppnå  

• En enklere, bedre og mer målrettet kommunikasjon mellom innbyggere/ næringsliv og 
kommunen, og internt i organisasjonen, gjennom digitale løsninger.  

• Kompetansesamfunnet Hitra  
• Attraktiv arbeidsgiver  

o Rekruttere og beholde riktig kompetanse  
o Intern mobilitet og kompetanseutvikling  

Hvorfor er det viktig  

• Bedre (digital) kommunikasjon danner grunnlag for effektivisering av tjenester for både 
innbyggere, næringslivet og kommunen  

o Vi vil forbedre kvaliteten på tjenestene (raskere saksbehandling og bedre kvalitet) for 
innbyggerne.  

o Vi vil effektiviserer arbeidsprosessene internt gjennom mer helhetlig bruk av 
tilgjengelige data på tvers av systemer.  

• Menneskelige ressurser står for om lag tre fjerdedeler av verdiskapningen i Norge (SSB)  

Hvordan skal vi gjøre det  

• Vi vil anskaffe nytt, framtidsrettet, saks- og arkivsystem som forenkler samhandlingen 
mellom brukerne og kommunen. Systemet skal kunne håndtere flere former/systemer for 
digital kommunikasjon slik at samhandlingen blir enklere for brukerne.  

• Definere hvilke kanaler som skal brukes til hvilke formål, samt kartlegge effekten av 
kommunikasjonen. Synliggjøres gjennom egen kommunikasjonsstrategi.  
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• Utvikle og forbedre kommunens kvalitetssystem (Compilo) med bedre funksjonalitet for alle 
i organisasjonen, samt sikre god og målrettet opplæring i bruken av systemet.  

• Ta ut effekten av funksjoner i eksisterende systemer.  
• Eierskapet til kontinuerlig forbedring må være en del av kulturen  
• Mangfold i organisasjonen – styrke og konkurransefortrinn  
• HR må være en god lederstøtte og inn i prosesser knyttet til endringsledelse, nærværsarbeid, 

heltidskultur og kontinuerlig forbedring  

Sentraladministrasjon  

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, fire kommunalsjefer og en controller. En av 
kommunalsjefene innehar samtidig stillingen som assisterende kommunedirektør. I tillegg inngår HR-
sjef, kommunikasjonssjef, økonomisjef og kommuneplanlegger i kommunedirektørens ledergruppe.  

Ledergruppa bistår Kommunedirektøren i den strategiske ledelsen av kommunen, og kommunal-
sjefene er ledere for sine sektorer; Oppvekst, Helse og omsorg, Plan-, landbruk-, miljø- og VAR samt 
Eiendom og Drift.  

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.  

HR-seksjonen  

Når avdelingen har endret navn fra personal til HR, så er det et grep for å synliggjøre at vi ønsker å 
jobbe mer strategisk. Gjennom å ha fokus på å jobbe smartere i dagens løsninger og ta i bruk ny 
teknologi vil vi frigjøre ressurser til tidlig og tydelig rådgivning til organisasjonen og deltakelse inn i 
prosjekt på vårt fagområde for å videreutvikle og styrke organisasjonen.  

Seksjonen skal bidra til å sikre at Hitra kommune er en attraktiv arbeidsgiver, der vi jobber aktivt 
med å rekruttere og beholde riktig kompetanse. Vi skal også legge til rette for intern mobilitet, 
tverrfaglige samarbeid og kompetanseutvikling. 

HR skal ivareta, forvalte og utvikle arbeidsgiverrollen. Vi skal være en pådriver for et godt tverrfaglig 
samarbeid i organisasjonen og legge til rette for et konstruktivt trepartssamarbeid mellom politikere, 
administrasjon og tillitsvalgte. 

HR spiller en viktig rolle i arbeidet med å implementere kommunens mål og strategier i alle deler av 
organisasjonen. Eierskapet til kontinuerlig forbedring må være en del av kulturen i Hitra kommune 
slik at vi møter stadig endrede rammebetingelser med riktig kompetanse og ressurser. Når vi jobber 
med å forvalte de menneskelige ressursene på en best mulig måte, skal vi ha med oss verdiene 
mangfold, mestring og muligheter. Rom for mangfold og muligheter for mestring tilpasset hver enkelt 
vil være en styrke for organisasjonen vår. 

Vår oppgave er også å drive og videreutvikle kommunes arbeid med nærvær, heltidskultur og kvalitet 
i tjenestene. 

 

Kommunikasjonsenheten  
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Kommunikasjonsenheten består av kommunens Servicetorg med tilhørende kommunikasjons-
medarbeidere, arkiv og IKT-tjeneste. Seksjonen har fra 2020 (etter sammenslåingen) 8 faste årsverk. 
Seksjonen ledes av kommunikasjons- og beredskapssjefen.   

Digitale forbedringer 

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)  

Hitra kommune må arbeide enda mer systematisk og målrettet for å nå målene som den statlige 
strategien legger opp til. Det er gjennomført mange investeringer innenfor digitalisering som skal gi 
bedre, samordnede, tjenester til innbyggere og næringsliv, og bidra til effektivisering av tjenestene. 
I vår kommune har vi i starten av denne planperioden har fokus på å hente ut potensialet i de digitale 
verktøyene organisasjonen har anskaffet. Vi skal i større grad skape klarhet i hvilke gevinster dette 
kan gi oss. Det er medarbeiderne som står sentralt i dette – digitalisering er i liten grad teknologi og 
i stor grad den menneskelige ressursen.   

 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 2020 har IKT-avdelingen arbeidet med oppgradering av lagringsløsningene for hele kommunen. 
Korona-pandemien har utfordret bruken av digitale verktøy i betydelig grad. Vi benytter nå digitale 
samhandlingsverktøy i stor grad, framfor å bruke mye tid og penger på å reise til møter lokalt, 
regionalt og nasjonalt.   

I tråd med nasjonale forventninger forbereder kommunen å legge større deler av kommunens 
datalagring i skybaserte løsninger. Dette vil føre til endringer i hvordan kommunen tar vare på, og 
sikrer kommunale data.   

Tiltak i perioden  

• Forbedre digital infrastruktur (tilgang til høyhastighets datakommunikasjon via fiber eller 
trådløs fiber) som grunnlag for kvalitetsforbedring og effektivisering av tjenester. (Eget 
overordnet prosjekt) 

• Anskaffelse og implementering av nytt saks- og arkivsystem med tilhørende framtidsrettet 
funksjonalitet for kommunens kunder, politikere og saksbehandlere.  

• Videre arbeid med å ta i bruk nye digitale verktøy som forbedrer kvaliteten på tjenestene for 
innbyggerne, og effektiviserer arbeidsprosessene internt.  

• Fullføre digitalisering av kommunens byggesaksarkiv   
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• 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. Innbyggernes forventninger til å kunne kommunisere digitalt med kommunen 
øker stadig.   

Arkiv   

Kommunens avvik knyttet til arkivene er på det nærmeste lukket. Noe av arbeidet med avslutting av 
historiske papirarkiv vil løpe fram mot 2025, da IKA Trøndelag har stort etterslep på ordning av 
eldre kommunale arkiver. Digitale arkiv fra perioden 2007 – 2019 vil bli avlevert til IKA Trøndelag i 
løpet av høsten 2020. kommunens byggesaksarkiv (gårds- og bruksnummerarkiv) Vil være digitalt 
ved utgangen av 2020.  

Kommunen startet ny arkivperiode i alle arkiver fra og med 01.01.2020. Det ble gjennomført en 
mindre oppgradering av sak- og arkivsystemet i 2019.   

Nytt sak og arkivsystem  

Kommunens sak- og arkivsystem ePhorte ble anskaffet i 2006, og satt i drift i 2007. Systemet er nå 
i ferd med å utfases fra leverandøren, og kommunen må derfor gå til anskaffelse av nytt system.   

Systemet er et av hovedsystemene i kommunen og ivaretar all offentlig saksbehandling for 
administrasjonen. Systemet ivaretar i tillegg alle prosesser mot politiske råd og utvalg (innkalling – 
møteprotokoller m.v.), samt kommunens arkiv for inn- og utgående post (herunder digital post inn 
og ut).  

Systemet framstår nå som «en flaskehals» i forhold til flere nødvendige endringer i de øvrige digitale 
systemene til kommunen, herunder:  

• Informasjonssikkerhet og innfasing av to-trinns-autentisering.   
• Utfasing av nettleseren Internet Explorer (IE). Dette er den eneste nettleseren som fungerer 

opp mot ePhorte. IE er nå under utfasing fra Microsoft.  
• Utskifting av kommunens Office-pakke (Word tekstbehandling, Outlook e-post, Excel 

regneark osv) som også er under utfasing. Dagens Office-pakke fungerer ikke optimalt i 
forhold til for eksempel Teams. E-post-import til ePhorte fungerer kun med Outlook fra 
dagens versjon.  

• Sammenkobling (integrasjon) mot fagprogrammer som kart, VAR og Brann er satt på vent. 
Det samme gjelder også programmer innenfor oppvekstsektoren. Sammenkoblingen skal 
ivareta av opplysninger fra disse programmene legges automatisk i digitalt arkiv.  

• Bedre løsning for de politiske utvalgene er satt på vent. Gjelder blant annet distribusjon av 
møtedokumenter, m.v. Det samme gjelder bedre innsynsløsning for innbyggerne.  

Etter gjennomført anskaffelse av nytt system vil kommunen få et system som  

• Effektiviserer prosessene med arkivering fra fagsystemer uten egen arkivfunksjon 
(arkivkjerne). Data overføres automatisk fra fagsystem til sakssystemets arkiv. Her er det 
betydelig innsparing av tid.  
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• Forbedret system for politiske råd og utvalg, blant annet med bedre system for utsending av 
innkallinger og protokoller, samt oppfølging av vedtak. Dropbox kan avsluttes.  

• Sikrere lagring og oppbevaring av kommunens data med to-trinns-autentisering  
• Har bedre funksjonalitet og mer effektiv bruk av kommunens system for digital 

kommunikasjon og samhandling, Teams. (Dagens office-pakke erstattes av Office 365)  
• Har innebygget (integrert) system for elektronisk signatur. Tjeneste fra posten kan avsluttes.  

Investeringskostnadene for å anskaffe nytt sak- og arkivsystem ligger på rundt 2,5 Mkr avhengig av 
hvilken funksjonalitet som velges. I tillegg vil nytt system føre til noe økte årskostnader knyttet til 
lisenser. Endelig kostnader for nytt system blir først kjent som følge av anbudskonkurranse.   

Digital kompetanse i hittersamfunnet  

For at innbyggerne skal kunne ta i bruk digitale verktøy i hverdagen må det legges til rette for å øke 
den digitale kompetansen i Hittersamfunnet. Hitra kommune har kurset flere medarbeidere for å 
kunne veilede innbyggerne. E-læringskurset 23 offentlige ting (e-læringskurs i både sosiale medier 
og mobile teknologier) er tilgjengelig for innbyggerne via kommunens bibliotek, der alle ansatte er 
kurset for å veilede innbyggerne. Kommunen vil legge til rette for kurs for innbyggere som ønsker å 
ta i bruk digitale tilbud.   

 

Økonomiske forutsetninger  

Tabell 19 – Økonomisk utvikling i netto rammer  

 

 

Driftstilpasninger 2021-2024   

• Økning i lisenskostnader knyttet til nye applikasjoner (programmer) som 
Teams samhandlingsverktøy, Framsikt analyse og Mercell avtalestyring. 

• Opprettholde ressursene innenfor HR / personal  
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6.3 Oppvekst 

Kommunalsjef Gunn Røstad  

Område Sentrale fagområder 

Grunnskole Grunnskoledrift, SFO, leksehjelp og mopedskole. 

Barnehage Barnehagedrift med friluftsavdeling.  

PP-tjenesten Råd, veiledning og sakkyndighetsarbeid. 

Barnevern Barnevernkuratortjeneste, tiltak overfor barn og familier. 

Helsestasjonen- og 
skolehelsetjenesten 

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og familieteamet. 

Fellesområdet Skoleskyss, skolesvømming, leirskole for egne elever, gjesteelever i andre 
kommuner og andre fellesutgifter. 

Hitra leirskole Leirskolelærer. 

 

Tabell 20 - Årsverk 

2018 2019 2020 2021 
154,23 163,37 179,7 194,10 

 

Kommunens satsingsområder 2021-2024 

HOVEDMÅL FOR OPPVEKST 

1. Gjennomutforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter. 
2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt 

for menneskeverdet og naturen.  
3. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting.  

Hva skal vi oppnå  

• Sikre rett hjelp tidlig for barn, unge og deres familier. 
• Sikre god klasseledelse, trivsel og økt læringsutbytte for elevene i hitraskolen. 
• Etablere en kultur for kontinuerlig forbedring, med fokus på kollektive læringsprosesser og 

tydelig lederskap 

Hvorfor er det viktig  

• For å unngå store hjelpebehov og en redusert livskvalitet nå og senere i livet. 
• For å heve kvaliteten på elevenes læring, sikre gjennomføring i videregående skole og 

samfunnets behov for kompetanse. 
• For å forbedre kvaliteten og resultater med sterkere medvirkning fra ansatte.  

Hvordan skal vi gjøre det  

Sikre rett hjelp tidlig for barn, unge og deres familier. 

• Fortsette kompetanseprogrammet og etablering av modellen «Rett hjelp tidlig» i samarbeid 
med Øyvind Kvello. Dette gjelder PPT, helsestasjonen inkludert Familieteamet, 
barneverntjenesten, barnehager og skoler.  
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• Etablere en strategi for forebyggende og tverrfaglig samarbeid mellom ovennevnte tjenester 
inkludert frivillig sektor.  

• Prosjektet etablering av Barn- og familietjenesten forsetter. Lokaliseringsspørsmålet må 
avklares for det har betydning for hvordan vi jobber videre.  

Sikre god klasseledelse, trivsel og økt læringsutbytte for elevene i hitraskolen 

• Utarbeide felles rutiner for god klasseledelse for hitraskolen i samarbeid med eksternt 
fagmiljø. 

• Fortsette trivselsprogrammet, Mot og Mot som samfunnsbygger. 

• Rektorene deltar i elevråd for å involvere elevene i utvikling av skolene.  

• Skoleeier er tettere på analysearbeidet ved den enkelte skole, både når det gjelder 
kartleggingsprøvene, elevundersøkelsen og nasjonale prøver.  

• Det utarbeides en kvalitetsmelding på hver skole. 

• Plan for et godt, trygt og inkluderende skolemiljø følges opp av rektorene og skoleeier. 

• Språkstrategien følges opp av rektorene og skoleeier. 

• Digitaliseringsstrategien følges opp av rektorene og skoleeier. 

• Det er behov for forventningsavklaring i forhold til foreldresamarbeid. 

• Lokal tverrfaglig plan for skolene «Ta hele kommunen i bruk». 

Etablere en kultur for kontinuerlig forbedring, med fokus på kollektive læringsprosesser og tydelig 
lederskap. 

• Utarbeide en strategi for kontinuerlig forbedring med vekt på formidling av kunnskap, resultat 
og utvikling av team.  

• Lage et system for evaluering som inngår i organisasjonens ledelsessystem. 

• Legge vekt på medvirkning og involvering av ansatte. 

 

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 tverrfaglig samarbeid er bredt omtalt i offentlige 
dokumenter. Det skjer mye godt forebyggende arbeid for barn og unge, men det er fremdeles 
utfordringer å få til dette på en god måte. En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og å 
samordne innsatsen på tvers av fagområdene. I rundskriv Q-16-2013 - Forebyggende innsats for 
barn og unge står følgende: «Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill mellom offentlig 
aktører, familie, nærmiljø og positive krefter i lokalsamfunnet». Det vises også til ny nasjonal faglig 
retningslinje for «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» (Helsedirektoratet 24.04.2019) 

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 
er avgjørende for om barna får et godt barnehagetilbud. «Det er viktig å sette inn tiltak tidlig uansett 
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når et problem oppstår. Frafall i videregående skole begynner i barnehagen,» sier førsteamanuensis 
i Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Torbjørn Lund.  

 

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 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, kropp, bevegelse, mat og helse i barnehager 
og skoler. 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. 

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. Fagfornyelsen skal bidra 
til et verdiløft i skolen. Det har blitt lagt vekt på å se sammenheng mellom formålsparagrafen, 
overordnet del og læreplanene for fag. Tre nye tverrfaglige temaer skal inn i skolen: folkehelse og 
livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.  I denne sammenheng 
utarbeides en Lokal tverrfaglig plan «Ta hele kommunen i bruk», som gir elevene muligheter til å 
lære gjennom å bli kjent med naturen, kulturen og historien i kommunen. 

Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling 

Ledelse av utviklings- og forbedringsprosesser er en sentral oppgave for lederne. Forankring av mål 
gjennom involvering og medvirkning bidrar til å sikre eierskap og bygger en organisasjonskultur for 
kontinuerlig forbedring. Ledelsen har et særskilt ansvar for å bidra til felles forståelse og kollektive 
prosesser, spesielt på områder der det er behov for forbedring. Å lede ansattes læring og «dyrke» 
fram ideer, kreativitet og god samhandling i arbeidshverdagen, blir en sentral oppgave og et viktig 
fokus for ledelsen i 2021. Vi vet at anerkjennelse og opplevelse av mening i arbeidet er av stor 
betydning for den enkelte ansatte. Derfor må vi åpne opp for at «prøving og feiling» er en del av 
organisasjonskulturen vår, og at kontinuerlig forbedring kjennetegner arbeidet på oppvekstområdet.  

 

Kommentarer knytta til den enkelte tjenesteenhet 

 

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 
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vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering (Lov om barnehager §1-1) 

Utfordringer på barnehageområdet i planperioden 

• Pr. august 2020 fyller kommunen retten til barnehageplass i tråd med Barnehageloven. I år 
er barnehagene tilnærmet fylt opp pr. august 2020.  Kommunale vedtekter gir utvidet rett til 
barnehageplass fra barnet fyller 1 år, noe som kan bli en utfordring for våren 2021.  

• Å rekruttere og beholde pedagoger og faglærte vikarer i barnehagen er en viktig satsing. 

• Å rekruttere flere menn i hitrabarnehagen har fremdeles stort fokus.  
• Det er behov for ressurser til oppfølging av Nasjonale faglig retningslinje for mat og måltid i 

barnehagen.  

• Det er behov for kapasitetsøkning i barnehagen, spesielt i forhold til småbarn ved Fillan 
barnehage.   

• Det er en utfordring å jobbe med utvikling av en lærende organisasjon og kontinuerlig 
forbedring med kun 5 planleggingsdager i året.  

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) 

Utfordringer på skoleområdet i planperioden 

• Elevenes trivsel og læring må forbedres og det må jobbes med klasseledelse og klassemiljø. 
• Elevenes leseferdigheter og regneferdigheter må forbedres. 
• Skolen må styrke og videreutvikle sin kompetanse og undervisningspraksis når det gjelder 

elever med minoritetsspråklige bakgrunn. 
• Skolene har behov for sosialfaglig kompetanse for å møte barn og unges behov på en bedre 

måte. 
• Foreldresamarbeidet må styrkes og forventninger må avklares. 
• Prosjektet gratis skolemåltid utsettes noe grunnet korona.  
• Det må utarbeides en plan for å sikre god kompetanse på alle trinn i skolen.  
• 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 og rett hjelp tidlig.  
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Skolefritidsordning  

Det er utarbeidet en nasjonal rammeplan for SFO, som skal tas i bruk fra høsten 2021. Målet er å få 
en mer likeverdig skolefritidsordning i hele landet. Utkastet vil bli lagt ut på høring i løpet av des. 
2020. Hitra kommune vil utarbeide en plan for SFO på bakgrunn av den nasjonale rammeplanen når 
den foreligger. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-
4.årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.-7.årstrinn. Kommunenes plikt til å ha 
skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen til å ha en slik ordning 
i feriene.  

Hitra kommune har 6 grunnskoler som alle driver skolefritidsordninger. Antall barn i 
skolefritidsordningene varierer noe for hvert år. Det er behov for å se nærmere på kvalitet og innhold 
i SFO-ordningen i Hitra kommune i løpet av 2021. Fra 1.august 2020 ble det innført redusert 
foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt 
tilrettelegging.  

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 utarbeide 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. 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. 

Tjenesten erfarer en stadig nedgang i antall saker der det bes om utredning om spesialundervisning. 
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.  

Barnevern 

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med 
trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvillkår.  

Barnevern har hatt en høy skår på kvalitetsmålinger de siste årene, mellom annet på 
Kommunebarometeret. Siste året har det vært mange bekymringsmeldinger til barnevernet og 
omfanget har i perioder av året ligget på over det doble av nasjonalt snitt. Det er tatt grep for å søke 
å redusere omfanget av meldinger, blant annet er det gjennomført en analyse av innhold og hvilke 
tjenester som bør være mottakere i kommunen.  

Hitra kommune har manglet hjelpetiltak og tjenester for familier som trenger hjelp, utover det 
ordinære forløpet på helsestasjonen. I flere år har disse familiene fått hjelp fra barneverntjenesten, 
uten at det nødvendigvis har vært bekymringer rundt barnets omsorgssituasjon.  

Den 1. september 2020 ble «Familieteamet» etablert i Hitra kommune, organisert under 
helsestasjonen. Målet er at familier skal få hjelp så tidlig som mulig og på et så lavest mulig nivå, slik 
at flere familier får hjelp og støtte uten at de trenger vedtak fra barneverntjenesten. På den måten 
tror vi at antall saker til barneverntjenesten vil reduseres. Dette vil gi barneverntjenesten større 
handlingsrom til å jobbe med kjernebarnevern og de alvorligste sakene. Dette er i tråd 
Barnevernformen (2022), der det forventes at barn får god hjelp i kommunen de bor, så tidlig som 
mulig. For øvrig er det for tiden en diskusjon om reformen skal endres til Oppvekstreformen. 
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Barneverntjenesten er organisatorisk flyttet til oppvekstområdet fra og med 01.01.2020. I mars 2020 
flyttet barneverntjenesten til nye og mer egnede lokaler.  

Utfordringer i barneverntjenesten inneværende 2019-2020 
I 2019 ble det gjennomført flere frivillige omsorgsplasseringer, noen er akuttplasseringer for å bistå 
familier i krise. Slike plasseringer har medført økte kostnader for barneverntjenesten i 2020. 
Barneverntjenesten framstår som en tjeneste med faglig kvalitet og god dialog med 
samarbeidspartnere og brukere lokalt. Utfordringene som har vært i 2019 og første halvdel av 2020, 
gir derfor et dårligere resultat på Kommunebarometeret for 2020.  

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.  
Formålet er å: 

• Fremme psykisk og fysisk helse 
• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold 
• Forebyggesykdommer og skader 
• Alle barn og familier skal følges opp etter nasjonal- faglig retningslinjer, også i forhold til 

nasjonalt vaksinasjonsprogram.  
• Være et lavterskeltilbud for kommunens innbyggere 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år og tilby gravide 
å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Nasjonale faglige retningslinjer er styrende 
for prioriteringene.  

Ansatte er fordelt mellom den ordinære helsestasjonsvirksomheten og Familieteamet. Helsestasjonen 
har fast samarbeid med oppvekstsentrene, Fillan barnehage og Fillan skole gjennom deltagelse i 
Tiltaksteam og Ressursteam, samt faste dager hvor tjenesten er ute på skolene. Helsesykepleier på 
hver skole skal ha samtale med alle 1.klassinger, 8.klassinger og 1. videregående skole. 
Helsestasjonen samarbeider med barnevernstjenesten, PPT, fysioterapeut, tannlege, biblioteket, 
frivillighetssentralen, sanitetsforeningene om forebyggende og helsefremmende tiltak. 
Helsestasjonen samarbeid med flere instanser i 2. linjetjenesten. Helsestasjonen deltar i prosjektet 
«Rett hjelp tidlig» med Øyvind Kvello i samarbeid med de andre hjelpetjenestene og barnehagene. I 
denne sammenheng har kommunen søkt og fått midler til å prøve ut ordningen med barnelos, 
ungdomslos og å etablere en modell for å identifisere utsatte barn og unge tidlig.  

Jordmortjenesten er fortsatt interkommunal, med Frøya som vertskommune. Det er ansatt ytterligere 
en jordmor og fra august er alle anbefalte hjemmebesøk gjennomført. Kommunen skal ta over 
følgetjenesten for jordmortjenesten. Her er det snakk om 1,5 % stilling økning. Denne utgiften 
refunderes kommunene. Helsestasjoner er nå digital på tre plattformer med god respons fra våre 
bruker og innbyggere.   

Utfordringer i enheten i planperioden 

• Enheten har en utfordring i forbindelse med korona og smitteverntiltak som innvirker på 
arbeidshverdagen og som fører til færre daglige konsultasjoner. Gruppeaktivitet er ikke tillatt. 

• Utfordringer med fremmedspråklige og veiledning på telefon. 
• Helsestasjonen har ikke kontorer til alle i enheten, noe som oppleves som svært krevende 

også i forhold til utvikling av Familieteamet. 
• Tjenesten har også mistet muligheter for hørselsrom, noe som gir fare for feilregistrering og 

utfordringer i forhold til tillit. 
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• Det ble startet ICDP – foreldregrupper (foreldreveiledning) våren 2020. På grunn av få 
veiledere og korona, har ikke alle foreldre/foresatte til 2-3 åringer fått dette tilbudet. Hitra 
kommune står på venteliste for opplæring våren 2021. 

Økonomiske forutsetninger  

Tabell 21 – Økonomisk utvikling i netto rammer 

 

Driftstilpasninger 2021-2024 

I hovedsak er 2021 budsjettet en videreføring av dagens drift på oppvekstområdet, med følgende 
tilpasninger: 

• Helsestasjonen – og skolehelsetjenesten inkludert Familieteamet ble overført til oppvekst 
01.09.20 

• Noe økning i forhold til enkeltbarns særskilte behov i skole og barnehage.  
• Gratis skolemåltid for elevene utsettes pga smitteverntiltak 
• Gjennom renovering av Fillan skole etableres det arbeidsplasser i tråd med arbeidstilsynets 

krav i løpet av 2021.  
• Barnevern har hatt en sterk økning i barn med hjelpebehov i 2019 og belastningen på 

tjenesten har vært stor. Gjennom etablering av Familieteamet, er det flere barn, unge og 
familier som får hjelp og støtte, uten at det blir en henvendelse til barnevernet.  

• Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage åpner i des. 2020 og midler til drift er innarbeidet i 
budsjettet med kr 1.mill i 2021 til 2023.  

• Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden. 
Tiltaket finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond med 4 millioner kr.  

• Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021 (prosjektnummer 
6653). Tiltaket finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond.   

• Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 500.000 kr per år i 
planperioden (prosjektnummer 7236, ansvar 2001). Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for 
oppvekstområdet gjennom omdisponering av disposisjonsfond til eget fond.  

• I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 
millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplanen (prosjektnummer 6654).  
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6.4 Helse og omsorg 

Kommunalsjef Harald M. Hatle 

Område Sentrale fagområder 

Helse, familie og 
rehabilitering 

Offentlige legetjenester, fastlegeordning og legevakt. Medisinsk treningsklinikk og 
friskliv, læring og mestring, jordmortjeneste, rehabilitering m/ fysioterapi- og 
ergoterapitjenester og hjelpemiddelkoordinering, voksenopplæring m/lærlinger og 
flyktningetjeneste, tilbud til flyktninger og familieinnvandrede, grunnskole-
opplæring, norskopplæring. 

Hitra bofellesskap og 
sykehjem 

Korttidsavdeling, somatisk bofellesskap, og tilbud til mennesker med demens. 
Heldøgns omsorg til innbyggere med spesielle behov. Lærlingeveileder. 

NAV Råd og veiledning, økonomisk hjelp og sosiale lån. 

Hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp 
(m/støttefunksjoner) 

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

Tjenester 
funksjonshemmede 

Øytun bofellesskap, Øytun barnebolig (institusjon), Bolig Sunde. 

Avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt assistent 
(BPA). 

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

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.  

 

Tabell 22 - Årsverk 

2018 2019 2020 2021 
173,60 172,20 178,74 168,80 

 

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) samt DalPro AS om tjenesteyting 
på vegne av Hitra kommune. 
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Kommunens satsingsområder 2021 – 2024 

 
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 

Hvorfor er det viktig  
• Helsemessige utfordringer 

Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofil for de enkelte kommune. Denne viser over 
tid at helsesituasjonen i Hitra kommune er i bedring, spesielt i den voksne og eldre befolkning. 
Livsstilsykdommer har likevel en relativt høy forekomst i Hitra, totalt sett. 

• Økning innbyggere 80+ 

Økning i antall seniorer utfordrer normalt kommunens kapasitet innenfor helse – og omsorg. 
Friske seniorer kan gå fra å være tjenestemottakere til bidragsytere i lokalsamfunnet fram i 
tid. 

• Brukertilpasning 

Samhandlingsreformen gir som konsekvens tidligere utskriving fra sykehus, og flere som har 
behov for å lære å leve i kommunen med alvorlig og/eller kronisk sykdom over tid. Rett 
kompetanse og rett hjelp vil kunne gi god brukeropplevelse uten vesentlig økning i 
ressursbruk. 

• Fra omsorg til helse 

Helse er hoved stikkord i samhandlingsreformen. Kommunen får et stadig større ansvar for 
helsesituasjonen til innbyggerne, delvis overført fra spesialisttjenestene. Arbeidsdeling og 
samarbeid må prioriteres for å sikre innbyggere både god helseoppfølging samt bidra til et 
sosialt og aktivt liv. Gode sosiale relasjoner er med på å fjerne eller dempe helseutfordringer 
hos mange. 

Hvordan skal vi gjøre det 

Hitra kommune er i hovedsak god på helhetlig pasientoppfølging, sammen med spesialisttjenestene 
innenfor tradisjonelle sykdomsforløp. Det er fortsatt potensiale for å forbedre pasientforløp innenfor 
rusomsorgen og psykiatri. Hitra kommune vil møte utfordringene kommunen står overfor innenfor 
helse – og omsorgstjenestene slik i planperioden 2021 – 2024: 

 
• Innovasjon i helse 

Sammen med brukere, frivillige og spesialisttjenestene vurdere om morgendagens 
helseutfordringer kan møtes på nye og andre måter enn gjennom dagens etablerte 
tjenesteforløp og tjenestestrukturer 

• Habilitering og rehabilitering  

Legge til rette for at alle innbyggere, ung og voksen, kan få hjelp til å mestre en hverdag 
hvor kortvarig eller lengre og varig sykdom eller uførhet kan møtes på måte som gjør at 
mestring fortsatt er hovedfokus for den enkelte innbygger 
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• Velferdsteknologi  

Svak nettdekning setter begrensninger i utrulling av velferdsteknologi i hjemmetjenestene. 
For å komme aktivt i gang, er det lagt inn oppgradering av pasientvarslingssystem i Hitra 
sykehjem og bofellesskap i 2021, medtatt vesentlig bruk av tilgjengelig velferdsteknologi. 
Det vil også bli tatt i bruk noe mer begrenset bruk av velferdsteknologi innenfor TNF i 2021. 
Omstillingsbehov som følge av bortfall inntekter ressurskrevende tjenester gjør dette naturlig 
og nødvendig. 

Kommentarer knytta til den enkelte tjenesteenhet 
 

Helse og Rehabilitering 

Det er i 2021 forutsatt at kommunen får en minimumsstyrking av ergoterapitjenestene, jfr. også 
satsting på habilitering og rehabilitering. Kommunen har i dag svak dekning på dette området og 
prioriteringen må sees opp mot vedtatte mål og innsatsområder i handlingsplanperioden. 

Svak legedekning utfordrer kapasiteten på fastlegeordningen i kommunen. Ved inngangen til 2021 
har kommunen en dyr og ustabil tjeneste. Fortsatt fokus på rekruttering fastleger vil måtte være 
prioritert i 2021. Det er en stor mulighet for at en framtidig legetjeneste kan bli dyrere enn det som 
har vært status så langt, og en vurdering av endret driftsstruktur fra privatpraktiserende leger til 
kommunalt ansatte leger kan bli en del av vurderingsgrunnlaget. For 2021 isolert sett vil 
legetjenesten trenge mer ressurser enn i en situasjon med stabil bemanning grunnet nødvenig innleie 
av vikarleger. 

Det er påbegynt en evaluering av legevaktordninga for Hitra og Frøya. Det er forutsatt at lokal 
legevakt skal bemannes med lege og hjelpepersonell i 2021 for å sikre kvalitet og effektivitet i 
vaktordninga. En del av evalueringa av lokal legevakt vil bli lengde på den lokale legevaktordninga i 
øyregionen. 

Hvis det ikke blir mottak av flyktninger i 2021 vil nedbygging av kapasiteten innenfor 
voksenopplæringa fortsette. 

Lærlingeordninga har siste årene vært utvidet og kostnadene finansiert gjennom tilskudd fra KS. 
Dette faller bort i 2021, og 2021 og de første årene etter er dekt opp med fond for å unngå reduksjon 
i antall lærlingeplasser. 

Tjenesten er kanskje den kommunale enheten som er mest involvert i lokal oppfølging av covid – 
utfordringer. En evt. økt oppmerksomhet mot covid i 2021 vil ha betydning for kapasiteten innenfor 
ordinær tjenesteyting. Det vil bli utarbeidet en prioriteringsplan, som vurderer hvilke funksjoner som 
må nedprioriteres ved evt. lokalt smitteutbrudd.  

Hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse og består av aktivitør, hjemmehjelp (praktisk bistand) og 
hjemmesykepleie. Det er ikke forslag nå om bemanningsmessige endringer i planperioden.  

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. 

Velferdsteknologi vil bli vurdert inn i tjenesten fra 2022, gitt at det finnes forsvarlig nettdekning rundt 
i kommunen.  

Hitra sykehjem 
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Hitra sykehjem og bofellesskap vil videreføre drift inn i 2021 på linje med dagens tjenestenivå. 

Dette innebærer: 

• 18 plasser for korttidsopphold og midlertidige tilbud 
• 40 plasser i sykehjem og bofellesskap for somatisk tilbud, demensomsorg og eldre med 

spesielle behov 

For å møte noen av morgendagens helseutfordringer vil det i 2021 innfases vesentlig omfang av 
velferdsteknologi, med målsetting om at å ta i bruk slik teknologi vil dempe behovet for ny og økt 
bemanning framover. 

I dette legges det da opp til at det ved ferdigstilling av nytt tilbud for demente totalt sett skal frigjøres 
bemanning til å bemanne inntil 7 nye sykehjemsplasser, samtidig som da korttidsavdelinga går 
tilbake til normal drift hva gjelder plasser (13) og bemanning. 

Det ligger inne i investeringsbudsjett forslag om utbygging av inntil 14 plasser. I budsjett er det nå 
bemanning for 7 av disse plassene, det må da avklares omfang av utbygging. 

NAV 

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: 

• 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. Denne er foreslått videreført i 2021. 

Det er økt fokus og innsats både i skole og sosialtjenestene for å søke å gjøre flere selvhjulpet samt 
redusere behovet for bistand. Ett av de beste langsiktige tiltakene er at så langt mulig, alle som 
vokser opp på Hitra, blir kvalifisert for yrkeslivet. I tillegg til arbeidskvalifisering av unge må 2021 ha 
fokus på integrering av de som ikke kvalifiserer til ordinært arbeid, det finnes flere ulike modeller for 
aktivisering av innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære yrkeslivet. Sammen med 
NAV, skole og lokalt næringsliv bør dette ha fokus. Det er videre påbegynt arbeid med en boligsosial 
plan som vil komme til behandling medio 2021, rimelige og sentrumsnære boliger er svært viktig på 
Hitra hvor vi har et høyt antall små husstander. 

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF) 

Hitra kommune har hatt en økning i antall innbyggere med psykisk utviklingshemming siste årene. 
Det blir også en nettoøkning i brukere fra 2020 til 2021. 

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. 
Sist er det nå gitt informasjon om at det blir kutt i tilskudd for 2020 på bortimot en million kroner ut 
over tidligere varsler. Inntekt i form av refusjon ressurskrevende tjenester reduseres fra opprinnelig 
handlingsplan til ny plan med til sammen kr 12,0 mill kroner. Skjønnsmidler vil gi en netto reduksjon 
i 2021 med 9,3 mill stigende til 12,0 i 2023. 

Det er lagt til grunn i handlingsplan en netto bemanningsmessig reduksjon på +/- 6 årsverk fra 2020 
til medio 2021. Det vil bli tatt i bruk ny velferdsteknologi for å redusere konsekvensene av endret 
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bemanning. Nytt bofellesskap for brukere innen målgruppen vil ved god framdrift kunne ferdigstilles 
ved årsskiftet 2021/2022.  

Oppfølgingstjenesten 
Oppfølgingstjenesten ble etablert ved at 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. De statlige tilskuddene vil over tid trappes ned som 
øremerkede tilskudd og overføres til den statlige rammefinansieringen. 

I 2020 er tjenesten blitt interkommunal i en vertskommunemodell med Hitra og Frøya som 
deltakerkommuner. Hitra er vertskommune. 

Det vil bli tilgjengelig 8 boliger og akuttleilighet ved årsskiftet 2021/2022, ved utbygging av nye 
boliger nært ved dagens brannstasjon. 

På lag med frivillige  

Hitra kommune har i dag skriftlige avtaler eller formalisert samarbeid med flere lokale organisasjoner. 
I budsjett for 2021 er det lagt inn ressurser for tilbud 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 2021 vil det bli satt fokus på og prioritert innsats i samhandling og samskaping med brukere, bruker 
– og interesseorganisasjoner. Kommunedirektørens foreløpige vurdering er at det er på dette 
området Hitra kommune bør ha hovedfokus når lokale tiltak knytta til «Leve hele livet» blir prioritert. 

Påbegynt samarbeid mellom Fylkesmannen, Hitra kommune og Hitra frivilligsentral for å etablere 
tilbud til hjemmeboende sårbare eldre vil bli videreført i 2021. 

Bærekraft 

Pleie – og omsorgstjenestene er blant de mest kostnadseffektive i Norge. Når det i tiden framover 
blir betydelig flere eldre og flere som skrives ut tidlig fra sykehus. Målet med kommunens innsats 
framover er, i egen regi og i samarbeid med andre, å redusere behovet for nye tjenester. Samarbeid 
om omsorgstjenester og forebyggende arbeid blir viktige innsatsområder.  

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 2030. Det må søkes å redusere dette behovet sett i et bærekraftperspektiv. 

For å dekke noe av økningene og for å dekke stadig mer krevende pasientbehandling må det påregnes 
nye og vesentlig økte kostnader innenfor pleie – og omsorgstjenestene frem mot 2030. Kommunen 
bør vurdere å utarbeide et eget bærekraftmål for denne sektoren, medtatt forutsatt behov for 
bemanningsmessig økning for å møte demografiendringene. 
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Tabell 23 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
 

 
 

Driftstilpasninger 2021-2024  
Hitra kommune har i 2020 etablert et vertskommunesamarbeid med Frøya på området rus og psykisk 
helse. Driftsomfanget for 2021 for Frøya kommune er beregnet til 8 mill kroner, med tilsvarende 
refusjon. Korrigert for dette er brutto driftsutgifter i 2021 redusert med 9,0 mill kroner sammenlignet 
med tidligere plan. Driftsinntekter er redusert med 12,6 mill kroner, hovedsakelig grunnet reduserte 
refusjoner ressurskrevende tjenester. I tillegg vil KS – tilskudd lærlinger ikke bli videreført i 2021.  

Det er forutsatt driftstilpasninger i helse – og omsorgsbudsjettet som medio 2021 utgjør vel 10 
årsverk, fordelt på TNF (+/- 6 årsverk), pleie – og omsorg (+/- 2 årsverk) samt driftstilpasning 
voksenopplæring. Innfasing av velferdsteknologi starter i 2021, i første omgang innenfor TNF og Hitra 
sykehjem. Det er lagt inn investering i nytt pasientvarslingssystem og velferdsteknologi i 
investeringsbudsjettet for 2021. Omstilling og endret bemanning er avhengige av at denne 
velferdsteknologien er bruksklar i løpet av 2021. 

Legetjenestens kostnader stiger i 2021, begrunnet i to forhold: 

• Økte kostnader til legevakt Orkdal 
• Vakanser – innleie av vikarer er dyrt 

Kostnader knyttet til pandemi (Covid -19), ut over ordinær drift, er ikke lagt i driftsbudsjettet, men 
vil bli ført på eget tjenesteområde for kommunen samlet sett.  

• Gratis hjemmehjelp for innbyggere som får slike tjenester, med inntekter under 3G opp til kr 
160.000 for 2021, får fritak for egenbetaling fra og med 2021.   

• Kommunen vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis 
gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets budsjettgjennomgang 
17.11.2020.  
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6.5 Plan, landbruk, miljø (PLM) og Vann, avløp og renovasjon (VAR) 

Kommunalsjef Solvor Sundet  

Område Sentrale fagområder 

Plan, landbruk og miljø Reguleringsplaner, byggesak, landbruksforvaltning, miljøforvaltning, kart og 
oppmåling 

Næring Utvikling av næringsarealer, kontakt med næringslivet 

Brann og feiing Yte akutthjelp og forebyggende virksomhet 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveier, busslommer, etc 

VAR Vann, avløp og renovasjon 

 

Tabell 24 - Årsverk 

2018 2019 2020 2021 
18,80 21,10 25,23 23,36 

 

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, tilrettelegging 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 har krevd betydelig innsats på flere plan, men rent praktisk 
har matrikkel, planregister, regler for arealforvaltning og beredskap osv. blitt avklart og tilpasset. I 
2020 ble dette arbeidet prioritert innenfor alle fagområdene. 

Plan, landbruk og miljø 

Hva skal vi oppnå 
• Følge opp kommunens lovpålagte oppgaver til rett tid 
• Opprettholde en god og forsvarlig saksbehandling, fatte vedtak til rett tid 
• Forvalte areal, tilskudd ut ifra statlige/ kommunale retningslinjer/ interesser 
• Medvirke til en bærekraftig utvikling 

Hvorfor det er viktig 

• Skape forutsigbare rammer for kommunens innbyggere/næringsliv. 
• Tilrettelegge for ønskede aktiviteter (bosetting/ næring/ fritidsboliger/ fritidsaktiviteter/ 

miljø) 
• Skape trygge og gode rammevilkår for kommunens innbyggere (TS-tiltak, gang og 

sykkelveger)  
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Hvordan skal vi gjøre det 

• Riktig antall ansatte i forhold til oppgavene 
• Riktig kompetanse på fagområdene 
• Engasjerte medarbeidere  

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 2021 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 2021. 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.  

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. Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i 
PS 74/20, 24.06.2020. Viltpåkjørsler og beiteskader vil fortsatt ha fokus i et samarbeid med 
utmarksrådet og grunneiere. 

Utvalg for plan, landbruk og miljø 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 
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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 2021 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 et 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 tre 
årsverk faglærte feiere. Det arbeides fortsatt med utredning av felles brann- og feiervesen i 
Øyregionen.  

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 

Hva skal vi oppnå 

• Yte assistanse i forhold til oppgavene nedfelt i Brannloven  
• Eventuelt yte ekstra hjelp etter kommunestyrets bestemmelser 

Hvorfor det er viktig 

• Trygghet i hverdagen for kommunens innbyggere 
• Være stedfortreder for andre off. aktører ved hendelser når det er behov 
• Hjelpe til ved hendelser/ livgivende assistanse innen (og utenfor kommunens grenser ved 

behov) 

Hvordan skal vi gjøre det 

• Riktig bemanning i forhold til oppgavene 
• Riktig kompetanse 
• Riktig utstyr – Ny brannbil 
• Nytt tilbygg Brannstasjon 
• Riktige holdninger 
• Interkommunalt samarbeid 

Det brannforebyggende arbeidet er et viktig arbeidsområde. Interkommunalt samarbeid, med 
opprettelsen av Sør-Fosen Interkommunale feiervesen og forebyggende brannvern, har ført til at vi 
nå utfører feiing og boligtilsyn både i Frøya og Hitra kommune. For Hitras del er det innført feiing 
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også av fritidsboliger, for Frøyas del innføres dette fra 01.01.2021. Det føres forhandlinger om et 
sammenslått brann- og feiervesen i øyregionen. Dette i tråd med politiske vedtak. 

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 59 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 16.790,- kroner ifølge tallene 
fra Statistisk sentralbyrå.  

Saksbehandlingstiden for reguleringssaker ligger omtrent på landsnittet med 23 uker, lovkravet er 
26 uker.  

Mål for fireårsperioden 
Hovedmålsetting for rammeområde 4 er å oppleves som effektiv og serviceinnstilt på tjenesteyting 
og tjenesteproduksjon. 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. 

Medarbeidere med riktig kompetanse er viktig for en god tjenesteleveranse innenfor alle områdene. 

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.   

Økonomiske forutsetninger  

Tabell 25 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
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Driftstilpasninger 2021-2024 
 

• Feiegebyr reduseres med 5% i 2021. Planlagt redusering med 5% hvert år i 2022-2024. 
• Byggesaks- og oppmålingsgebyr økt med 2,7% 
• Andre gebyr økt med deflator 2,7%  

Vann, avløp og renovasjon (VAR) 

Formål og lovgrunnlag 
Enheten for vann, avløp og renovasjon (VAR) har som formål å levere godt og sikkert drikkevann og 
ivareta avløpshåndteringen til kommunens abonnenter innenfor de krav som stilles av lover og 
forskrifter og av kommunestyret. Renovasjonstjenesten handteres av ReMidt, men vi er avhengig av 
et godt samarbeid for kunne kvalitetssikre tjenesten.  

Hva skal vi oppnå 

• Sørge for tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet på det kommunale nettet 
• Sørge for riktig håndtering av kommunalt avløpsvann 
• Sørge for en fungerende renovasjons-/ avfallshåndtering  

Hvorfor det er viktig 

• Forutsetning for bosetting/ næringsutvikling/ etablering av fritidsboliger/ aktiviteter 
• Forutsetning for en bærekraftig utvikling  

Hvordan skal vi gjøre det 

• Høy kompetanse blant våre medarbeidere/ riktig bemanning i forhold til oppgavene  
• Følge opp kommunestyrets vedtak om utbygginger 
• Utarbeide Vannplan og Avløpsplan  

 
Status og utfordringer 
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Fokus for enheten VAR er å rendyrke drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene, og hvor 
effektuering av prosjekter i større grad søkes gjennomført 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 kommunens innbyggere. 

Vannforsyning 
Primært er enhetens 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 trenger tilsyn og vedlikehold. 

Mye arbeid legges ned i drift av det kommunale vannledningsnettet. Kommunen har ca. 10 mil med 
hovedvannledninger, ca. 6 mil med sjøledninger og ca. 450 kummer med div innretninger. Størrelsen 
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. I 2020 ble 3 større 
anlegg ferdigstilt. 

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 til forbrukeren i Hitra kommune. 

I løpet av 2020 har det foregått en revisjon av vår hovedplan for vannforsyning. En viktig del av dette 
arbeidet har vært samtaler med de private vannverkene i kommunen samt forsyningsområdene til 
de kommunale vannverkene. Forventet avsluttet våren 2021. 

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 Kommunedirektøren 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. 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. 
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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. Kommunens beredskapsplan er 
revidert inkludert et handlingsprogram med tanke på sikringen av de offentlige 
vannforsyningsanleggene. 

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 nedbørsintensitet 
som vil påvirke vårt arbeidsområde. For å møte disse utfordringene, må det utarbeides 
saneringsplaner for ledningsnettet på vann og avløp. 

Hovedplaner for vann og avløp vil være viktige dokumentasjoner på de utfordringer som ligger i 
forhold til den daglige driften samt nødvendige fremtidige investeringer. 

Økonomiske forutsetninger  
 
Tabell 26 – Økonomisk utvikling i netto rammer 
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Driftstilpasninger 2021-2024  
 

• Gebyrnivå 2021, vann- og avløpsgebyr holdes uendret fra 2020-nivå. 
• Lavere kapitalutgifter i forslag til økonomiplan 2021-2024 enn det som var forutsatt i 

eksisterende plan. 

Vanngebyr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inntekter
Abonnementsgebyr*1 7 939 987     6 923 063     8 886 063     9 152 645     9 427 224     9 662 904     
Forbruksgebyr 19 507 608   16 481 966   16 481 966   16 976 425   17 701 391   19 103 329   
Tilknytningsgebyr 263 605         275 176         300 000         300 000         300 000         300 000         
Andre inntekter 16 609           440 000         
Sum ordinære inntekter *3 27 727 809   24 120 204   25 668 028   26 429 069   27 428 614   29 066 234   
Renteinntekt på fondet 273 974         172 981         162 829         137 908         88 323           32 709           
Sum alle inntekter 28 001 783   24 293 186   25 830 857   26 566 977   27 516 937   29 098 943   

Utgifter
Direkte og indirekte utgifter 12 022 440   12 676 500   14 343 413   14 701 997   15 069 548   15 446 287   
Avskrivningskostnad 8 716 792     9 275 195     9 066 212     9 040 121     8 831 121     8 826 178     
Avskrivningskostnad - fremtidige investeringer 874 418         2 802 151     3 052 151     3 302 151     
Kalkulatorisk rente 4 374 827     2 704 495     2 594 504     2 746 782     2 822 317     2 829 422     
Kalkulatorisk rente - fremtidige investeringer 234 337         686 282         1 059 235     1 267 181     1 374 533     
Sum utgifter 25 114 059   24 890 527   27 564 829   30 350 286   31 042 318   31 778 571   

Renteberegning,5-årig swap+0,5% påslag 2,30% 1,40% 1,41% 1,57% 1,70% 1,80%
Abonnement,antall abb. (vektet) 3 118             3 292             3 292             3 292             3 292             3 292             
herav fastledd bolig 2 436             2 601             2 601             2 601             2 601             2 601             
herav fastledd næring 682                691                691                691                691                691                
Abonnementsgebyr 2 546,50       2 699,29       2 699,29       2 780,27       2 863,68       2 935,27       
Forbruk, stipulert bolig og næring m3 355 000         275 000         275 000         275 000         275 000         275 000         
Forbruk, vannmåler, bolig m3 139 600         171 000         171 000         171 000         171 000         171 000         
Forbruk, vannmåler næring m3 409 084         392 429         392 429         392 429         392 429         392 429         
beregnet Vann til avlusing, m3   *2 538 120        310 941        310 941        310 941        310 941        310 941        
Anslått gebyrøkning 6,0 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 2,5 %
ForbruksGebyr 13,53             14,34             14,34             14,77             15,21             15,59             

Fond 1.1 10 840 948   13 728 672   13 131 331   11 397 359   7 614 050     4 088 670     
Avsetning+/bruk- 2 887 724     -597 341       -1 733 972    -3 783 309    -3 525 381    -2 679 628    
Fond 31.12 13 728 672   13 131 331   11 397 359   7 614 050     4 088 670     1 409 042     
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• Utarbeidelse av vann- og avløpsplan. 

6.6 Kultur 

Enhetsleder Omar Pleym 

Område Sentrale fagområder 

Allmenn kultur Kulturmidler, arrangementer, kino, ungdomsarbeid, museum, kulturhus, 
opplevelseskortet, tilskuddsordninger m.m. 

Kulturskole Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken, Ungdommens 
kulturmønstring, kulturarrangementer 

Bibliotek Utlån av bøker, drift av sceneområdet med utstilling og arrangementer (interne). 
Salg av billetter og betjent skranke 

 

Tabell 27 - Årsverk 

2018 2019 2020 2021 
10,00 10,90 10,90 10,25 

 

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: 

• at kulturlivet har føreseielege utviklingskår,  
• å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i 

kulturaktivitetar, 
• at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med 

økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak. 

Hva skal vi oppnå 

• Kulturenheten skal sørge for at alle innbyggere får kultur- og fritidstilbud bygd på opplevelse, 
kvalitet, mangfold og egenutvikling.  

Hvorfor det er viktig 

• Stor betydning for innbyggernes opplevde kvalitet som del av hittersamfunnet. 
• Kulturenheten er sentral leverandør av folkehelse og livskvalitet for innbyggerne våre. 

Hvordan skal vi gjøre det 

• Enhetens tjenester som viktige møteplasser for læring og mestring (bibliotek, ungdomsbase, 
kulturskole og kino) 

• Utvikle framtidig kinodrift (under arbeid) 
• Videreutvikle kulturenheten mot framtidens Hitra 
• Utvikle friluftslivet og kulturminner som kvalitet 

Status og utfordringer 

ALLMENN KULTUR 

Hitra kino  
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Kinoen skal videreutvikles i denne planperioden. Utvalget som har jobbet med å utrede kinodriften, 
har høsten 2020 lagt fram sitt forslag til hvor kinoen skal lokaliseres og hvordan den skal driftes 
framover. Ut fra hva som blir vedtatt, skal kulturenheten jobbe med å utvikle kinoen ut fra dette.   

Fokusområder: 

1 Det er behov for teknisk oppgradering av Hitra kino med utskifting av lydanlegg og 
lerret, og en mer tidsmessig kinosal. Et eget kinoutvalg er i arbeid og ser på både 
videre drift av kinoen og lokalisering.   

2 Kinokiosken har utfordringer med plassering/lokaler i tilknytning til kinoen. Det 
vurderes ulike alternativer for drift og plassering av kinokiosken. 

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  

Ungdomsbasen er et viktig og populært tilbud. 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 på kulturskolen åpent og 
ungdommene får mulighet til å prøve ulike instrument og synge i mikrofon.  I tillegg 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 2019 totalt 3.409 besøkende, noe som er det 
høyeste som noen gang har vært registrert. 

Det arbeides også med å utvide åpningstiden til mer kveldsåpent, 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, Tweeniesklubb 
3 Ungdomsbasen har behov for større lokaler slik at driften kan videreutvikles 

 

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.  

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 er svært viktig bidrag for aktiviteten til lokale lag og foreninger. 
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Hitra kulturfestival er en nyetablering som har vært arrangert 2 ganger, i 2019 og 2020. Festivalen 
er tenkt videreført og ligger fast i Uke 6, og målet med festivalen er bl.a.:   

• Skape unike kulturopplevelser 
• Skape aktivitet i vinterhalvåret 
• Synliggjøring av lokal kunst og kultur  
• Gjøre kultur tilgjengelig gjennom bruk av nye kulturarenaer 
• Bidra til å skape kulturelle møteplasser og arenaer for inkludering 
• Lokalt UKM arrangement 
• Koble profesjonelle aktører og kulturengasjerte amatører 

Målgruppe; alle innbyggere og besøkende 

Festivalen er et samarbeid mellom Hitra kulturråd og Hitra kommune, kulturenheten og er 
hovedsatsningen for å få til økte kulturaktivitet på Hitra også i vinterhalvåret samt å utvikle Fillan til 
et kultursted hvor det «skjer» noe. 

Fokusområder 

Aktivitetene på kulturområdet er spredt på mange lokasjoner. Det kan oppleves å gi noen 
utfordringer, men gir samtidig mange fordeler. Det å trekke potensialet ut av dette og ikke fokusere 
på det negative, er vesentlig for å lykkes med videreutviklingen av tilbudene. Nå er planleggingen av 
utbygging av Hitrahallen godt i gang, og i 2021 skal kulturenheten jobbe med hvordan denne arenaen 
skal benyttes til kulturområdet sine aktiviteter. Her vil det ligge nye mulighetsrom.  

I tillegg ligger fokuset på å skape gode kulturopplevelser for befolkningen på Hitra, bl.a. gjennom de 
initiativer og muligheter som kulturenheten har som f.eks.: 

• Hitterkveld 
• Hitra kulturfestival 

Mange små arrangementer på mindre arenaer 

Tilskudd til Kirkelig fellesråd og tilskudd til andre trossamfunn er lagt inn under dette rammeområdet.  

KULTURSKOLEN 

Kulturskolen har til sammen 145 elevplasser. 

Fagmangfoldet i Kulturskolen er nå som følger: 

• Musikk (sang, piano, gitar, ukulele, bass og slagverk), 58 elevplasser 
• Dans (ulike stilarter), 66 elevplasser 
• Visuelle kunstfag (tegning, maling, animasjon, etc.), 19 elevplasser 
• KultArr (arrangørgruppe), 2 elevplasser 

Kulturskolen når i tillegg en rekke av kommunens barn og unge gjennom ulike prosjekter som f.eks. 
«Kulturskolebesøk i barnehagene», SFO-prosjekt, ukuleleprosjekt 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.  

I distriktene har det vært et ønske om å få egne Musikkbinger i mange år, dette ble bl.a. tidligere 
foreslått av Ungdomsrådet. Det bør jobbes videre med mulighetene for å få dette på plass.  



Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 
 

 
 
 

Side 72 av 76 

Kulturskolen ønsker å videreutvikle fagmangfoldet. Pr. i dag mangler skolen et soloinstrument og 
teater som egne tilbud. På soloinstrument vil det være naturlig å styrke de lokale korpsene gjennom 
en messingblåsepedagog. En slik stilling vil også kunne betjene dirigentsfunksjonen i lokale lag og 
foreninger, som vi vet sliter med å få tak i kvalifisert dirigenter etter flere tiår med aktive ildsjeler. 
Det er ikke prioritert budsjettmidler til dette formålet, og det bør jobbes for å få dette på plass 
innenfor de bevilgede rammene. Det bør være mulig å se på et samarbeid med nabokommunene 
og/eller dreie kompetansen over på messingblåspedagog.  

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. 

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.  

• Teaterpedagog for å ivareta og videreutvikle det gode teatermiljøet på Hitra.  

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. 

Målet er 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 boklager. 

Bibliotekets mål skal nås gjennom 2 hovedsatsingsområder. Vi har valgt å kalle disse:  

• «Samfunnsengasjerende»  
• «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.  

Spre leseglede  

Biblioteket jobber aktivt for 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. 
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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. 

Det digitale bibliotek 

Økt satsning på digitale medier, bl.a. gjennom PressReader (aviser), Filmoteket (filmleie) og 
Bookbites (e-bøker og lydbøker) 

Leserom 

Det er stort behov for et leserom (stille rom) 

 

Økonomiske forutsetninger   

Tabell 28 – Økonomisk utvikling i netto rammer 

 

 
 

Driftstilpasninger 2021-2024  

• Tilskudd til Kystmuseet med kr 750.000 i 2021, oppgradering av kinosalen. 
• Økt bruk av fond som årlig overføring til ny aktivitetshall i Hitrahallen, med kr 1,5 mill. 
• Rammene til kulturenheten økes med kr 200 000,- årlig, i forbindelse med den framtidige 

kulturskoleplana (prosjektnummer 7507, ansvar 5001)  
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6.7 Eiendom og drift 

Kommunalsjef Kolbjørn Ulvan  

Område Sentrale fagområder 

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

Vaktmestertjenesten     Utførende vedlikehold 
Renholdstjenesten Utførende renhold 

 
Tabell 29 - Årsverk 

2018 2019 2020 2021 
23,47 23,16 24,71 25,59 

 

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

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 og kontroller basert på ukentlig, månedlig, 
halvårlige og årlige kontroller som da inngår i vår egen internkontroll og ROS-analyser. 

Hva skal vi oppnå 

• Formålet til Eiendom og Drift er å holde kommunens bygg, anlegg, vei og eiendommer i 
tilfredsstillende og tiltalende stand.   

Hvorfor det er viktig 

• Dette er avgjørende for at kommunens tjenesteområder og andre aktører har et godt 
grunnlag til å utøve sine formål.  

Hvordan skal vi gjøre det 

• Kompetanseheving; byggeteknisk ledelse, fagutdanning renhold. 
• Styrke samhandling; samspill med interne aktører, forankring av prioriteringer, involvering i 

prosjekter.  
• Utarbeide samlet oversikt over kommunale bygg og anlegg. 
• Opprettholde smittevernet – trygge byggene i covid-situasjonen. 
• Bedre kvalitet og effektivisering i saksbehandlingen,  
• Forbedre kompetanse på byggtekniske fag. 
• Effektiv gjennomføring av prosjekt, samspill mellom interne aktører i kommunen. 

Vaktmestertjenesten 

Tjenesten har fokus på gode og forutsigbare samarbeidsformer (brukeravtaler) innenfor drift- og 
vedlikeholdsoppgaver og tydeligere ansvarsfordeling. Driftsavdelingen har i de senere år hatt en 
utvidelse av sine ansvarsområder. Enheten jobber for best mulig utnyttelse av økonomiske og 
personellmessige ressurser. Det er utarbeidet brukeravtaler i samarbeid med alle enhetene som sier 
hvem sitt ansvar de forskjellige oppgavene hviler på. 

Det brukes et FDV-system i dag som letter arbeidshverdagen for alle enheter, med tanke på 
arbeidsflyt innmelding av avvik og utførelse av arbeid og vedlikehold. 
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Mål for fireårsperioden 

• Etablere fagutdanning for byggdrifterfaget. 
• Etablere fagutdanning for maskinkjørerfaget.  

Renholdstjenesten 

Renholdstjenesten skal holde kommunens bygg i tilfredsstillende og tiltalende stand slik at lover og 
forskrifter er fulgt og at kommunens enheter og andre aktører har et godt grunnlag for å utøve sine 
formål.  

Året 2020 er annerledesåret for renholdstjenesten. Enheten opplever stort press på leveransen av 
renholdstjenester. Krav som følge av Covid -19 har vært utfordrende for enheten.  

Det er tatt i bruk ny desinfeksjonsrobot på helsetunet. Det er et mål å ta i bruk ny teknologi for å 
forbedre og effektivisere tjenesten, som krever at flere ansatte får opplæring i ny teknologi. Tjenesten 
har igjennom Dalpro AS søkt kompetanse Norge og fått midler til en kombinert fag- og 
norskutdanning. Dette er spesialdesignet for utenlandske arbeidstakere.  

Fokus framover:  

• Fullførelse av fagutdanningen med fagprøver. 
• Opprettholde en stabil situasjon rundt covid-19.  
• Oppstart av en pilot i renholdsmodulen FamacWeb.  

Mål for fireårsperioden 

• Alle ansatte har fagutdanning som renholdsoperatør   
• Få på plass tegningsgrunnlag for byggene i FDV systemet. Det gir mulighet for å ta i bruk 

renholdsmodulen i FamacWeb. 
• Oppnå gode nærværstall for planperioden 
• Etablere beredskapslager for 6 mnd. drift uten leveranse av forsyninger. 

Økonomiske forutsetninger  

Tabell 30 – Økonomisk utvikling i netto rammer  

 

 

Driftstilpasninger 2021-2024  

• Økning i vedlikeholdsutgifter på kommunale veier, kombinasjon av nye driftsavtaler og økt 
behov.  

• Økt stillingsressurs med 0,5 årsverk innenfor renholdstjenesten.  
• Det legges inn 10 mill. kr i 2021, og 10 mill. kr i 2022 på Prosjekt 6672 – Formål Kommunale 

veier, til sammen 20 mill. kr.  
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7  V E D L E G G  
Ligger på www.hitra.kommune.no  

Vedlegg 1: Hitra Storkjøkken KF – forslag til Budsjett 2021-2024  
Vedlegg 2: Hitra kirkelig fellesråd sitt forslag til budsjett 2021- 2024 
Vedlegg 3: Kontrollutvalget, forslag til Budsjett 2021-2024 
Vedlegg 4: Budsjettnotat Selvkost – vann og avløp og andre gebyrbelagte områder 
Vedlegg 5: Organisasjonskart 
Vedlegg 6: Gebyrregulativ 2021 – Vann- og avløpsgebyr 
Vedlegg 7: Gebyrregulativ 2021 – Plan, landbruk, miljø og brann 
Vedlegg 8: Betalingssatser 2021 – Kultursektoren   
Vedlegg 9: Betalingssatser 2021 – Oppvekst 
Vedlegg 10: Betalingssatser 2021 – Helse og omsorg 
 

 

 

 

Fra Hitra kysthavn – RoRo-skipet «Akranes» startet transport av laks ned til kontinentet høsten 2020 

(Foto: Hitra-Frøya) 

 

http://www.hitra.kommune.no/
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