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Orienteringer
Skjoldesperrer i Hitra kommune sine bygg – status v/Kommunalsjef Drift og Eiendom,
Kolbjørn Ulvan
Skåldsikring er tiltak for å hindre personskade som følge av varmt vann ved eksempelvis bad og
håndvask. I barnehager skal det være sikring på vannuttak mot vann varmere enn 38 grader.
Det benyttes også skåldsikring ved vannuttak som er tilgjengelige for personer med enkelte
typer nedsatt funksjonsevne. I slike tilfeller kan man sette sperrer på varmtvannstank slik at
vannet i tanken ikke overskrider 55 grader. Det er en relativt enkel oppgave å påmontere
skåldsikring.
Nasjonalt har det vært tilfeller med skålding og tidligere i år var det også en alvorlig
hendelse i Frøya kommune. Med bakgrunn i dette ønsket vi i Hitra kommune å ta en
gjennomgang av våre skåldsikringer.
Det er vi på driftsavdelingen som tilrettelegger for påmontering av slikt utsyr, men det
er vanskelig for oss å avdekke behovet. Etter hendelsen på Frøya ba jeg helsepersonellet vårt
om å gjøre en kartlegging av behovet, og at de kunne få med vaktmestere på befaring.
Dette arbeidet har pågått i ca. en måned, og det rapporteres inn at tiltakene stort sett
er i orden. Det er få steder med behov for tiltak.
Kommunale tjenestebiler helse og omsorg v/Controller, Emil Melting
Hitra kommune har totalt 90 kjøretøy som enten eies eller leases. På rammeområde 4, helse
og omsorg, er det totalt 22 biler. 15 er leaset og 7 er eid av Hitra kommune. 16 av bilene har
‘fossil’ drivlinje (bensin/diesel), 3 er helektrisk og 3 er plug-in hybrider. Gjennomsnittsalderen
på alle bilene på rammeområde 3 er 4 år. De 7 bilene som eies av Hitra kommune har en
gjennomsnittsalder på 9,5 år. Rammeområde 3 har følgende leasingforpliktelser:
 03.10.2021 – 10 stk biler til hjemmetjenesten (VW Caddy)
 31.03.2022 – 2 stk Nissan e-NV200 (EL-biler) til Hitra sykehjem og TNF
 01.09.2022 – 1 stk BMW 2-serie til forvaltningskontoret
 30.06.2024 – 1 stk BMW 2-serie til Helse, Familie og Rehabilitering
 24.03.2025 – 1 stk Mitsubishi Outlander til oppfølgingstjenesten
Forvaltningskontorets bil er stasjonert ved rådhuset i Fillan. Den tas ikke med hjem
Hitra sykehjem har en el-bil som er stasjonert i Fillan og brukes i hovedsak til kjøreturer
med beboere. Grunnet beboerbehov er bilen ofte i bruk av den ene avdelingen ved
sykehjemmet, og resten av huset har også anledning til å disponere den. Brukes kun i
sammenheng med ærender relatert til jobb. Den lånes ut til hjemmetjenesten dersom de har
en bil i manko, og kan da benyttes til ansatte som skal på kurs o.l. Ingen vaktordning og tas ikke
med hjem om det ikke er i jobbrelatert ærend.
Hjemmetjenesten bruker sine biler til å kjøre rundt til tjenestemottakere. Noen ansatte
kjører hjem for å ta matpausen dersom hjemmet ligger på kjøreruta. Noen ganger har
sykepleier bil som følge av at de er bakvakt der det kan bli behov for utkjøring fra hjemmet. I
tillegg til de ti leasede bilene har hjemmetjenesten også en Suzuki Swift eid av Hitra kommune.
Oppfølgingstjenesten leaser en Mitsubishi Outlander og en Susuki Grand Vitara som
eies av Hitra kommune. Disse benyttes i forbindelse med en-til-en kjøring, Kjør for Livet,
skoleungdom, frakt av brukere til og fra, og ærender i forbindelse med aktivitet. De har også en
Volkswagen tilknyttet Varden/Hammern gård på Frøya. Denne brukes til ærender, frakt av
brukere, aktiviteter og lignende. I utgangspunktet skal bilen være ved base/Vadren når vaktlaget ikke er på jobb, men det har hendt seg at personalet har tatt med seg bil hjem dersom
det har vist seg hensiktsmessig i forhold til agenda påfølgende morgen.

Tjeneste funksjonshemmede leaser en Nissan e-NV200 og har en Nissan Leaf og en
Suzuki Swift eid av Hitra kommune. Bilene brukes til å kjøre rundt til tjenestemottakere samt at
de kjører brukere til aktivitetsplasser og VTA-plasser på Dalpro. Man tar også med brukere på
kjøreturer. For denn enheten (TNF) er det et ønske om å selge Leafen og la leasingen gå ut på
den leasede bilen for heller å anskaffe en «institusjonsbuss» med 9 seter.
Helse, Familie og rehabilitering leaser en BMW 2-serie og har en Ovel Vivaro og en
Suzuki Swift som er eid av Hitra kommune. Bilene er basert ved Hitra helsetun. Bilene tas ikke
med hjem av ansatte med unntak av tilfeller der det kan være formålstjenlig. Eksempelvis
dersom en ansatt har sen vakt og skal på institusjonsbesøk eller samlinger utenfor kommunen.
En utfordring fremover er at regjeringen tar sikte på å innføre krav til at alle offentlige
innkjøp av privatbiler og mindre varebiler fra 2022 skal være nullutslippsbiler. Dette gjelder
også for leasing-biler. I praksis betyr dette at kommuner kan kun anskaffe elektriske biler fra og
med neste år. Utrykningskjøretøy som brannbiler og større lastebiler er unntatt dette kravet.
Bilene hjemmetjenesten benytter i dag har firehjulstrekk og er relativt rimelige. Per i
dag er det ingen elektriske biler som har firehjulstrekk og er forholdsvis rimelige. Momsfritaket
på elektriske biler er heller ikke til hjelp idet kommuner også har momsfritak på innkjøp av
fossilbiler. De elektriske bilene som har firehjulstrekk i dag er betydelig dyrere enn bilene
hjemmetjenesten benytter i dag. En annen utfordring er at elektriske biler har behov for
ladetid. Når kommunens biler skal være elektriske må vi finne ut hva som behøves av biler og
ladeinfrastruktur som kan sikre at helse- og omsorgstjenestene ikke hindres av bilenes behov
for lading.
Utvalget er positive til at det stilles miljøkrav til biler, men at dette ikke må gå på bekostning av
kommunens tjenestelevering. De ønsker også at TNF får en minibuss med tanke på kjøring til
og fra DalPro. For å unngå ‘stillestående biler’ ber utvalget kommunedirektøren om å se på
muligheten for en felles bil-pool for hele, eller deler av, Hitra kommune. Utvalget vil ta del i
vurderingene av bruken av biler innenfor sitt rammeområde.
Forvaltning – hvordan blir søknader om tjenester behandlet, hvem får tjenester, hvilke
tjenester og hvordan integreres velferdsteknologi i tilbudene v/leder forvaltningskontoret,
Ann Merethe Østmark
Enheten var del av et interkommunalt samarbeid med Frøya fra 2013. Dette, og flere andre
interkommunale samarbeid, ble avsluttet i 2017. i 2021 består enheten av 4,7 årsverk som er
fordelt som følger:
 1,4 årsverk kommunal boligtildeling, bostøtte, startlån og tilskudd
 1 årsverk IKT Helse
 2,3 årsverk kommunal tjenestetildeling
Kommunen skal sørge for å tilby helse og omsorgstjenester til personer som bor eller
oppholder seg i kommunen. Ansvar og rettigheter hjemlet i helse- og omsorgsloven (HOL) og
pasient- og brukerrettsloven (PAS). Tjenestestandard og vurderingen av hva som er nødvendig
og hensiktsmessig er en skjønnsmessig vurdering ut fra lovverk, nasjonale veiledere, politisk
vedtatte tjenestebeskrivelser og kravet om faglig forsvarlig tjenesteyting. Tjenestens omfang
og form kan kommunen velge, mottaker kan ikke kreve en spesiell form på tjenesten
Avgjørelse om tjenestetildeling og hvilke tjenester som skal tildeles skal ha bakgrunn i en faglig
og individuell vurdering Tjenestemottaker har rett til medvirkning i tjenesteutforming og skal
samtykke i helsetjenesten som blir tilbudt.

Helse og omsorgstjenestene skal:
 forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt
funksjonsevne
 fremme sosial trygghet, likeverd og forebygge sosiale problemer
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
 Sikre en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
 Sikre samhandling og koordinering slik at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient/bruker
 Sikre nødvendig opplæring til pasient/bruker og pårørende og i pårørendestøtte i form
av råd og veiledning, avlastning og omsorgsstønad
 tildeles etter LEON/BEON-prinsippet (lavest/best effektive omsorgsnivå) men sikre hjelp
og behandling på riktig sted til riktig tid
 Være preget av faglig forsvarlighet, kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 Sikre at ressursene utnyttes best mulig
Innføring velferdsteknologi v/Prosjektleder velferdsteknologi, Anne Strøm
Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene innen 2022. Det er et omfattende
ansvar som skal fordeles og det må være en person knyttet til hver oppgave. Innføring av
velferdsteknologi bli et satsningsområde for denne høsten. Vi ser nå på alternativer for hvem
som skal motta varslene.
Innenfor begrepet ‘velferdsteknologi’ inngår et stort spekter av utstyr. Det er allerede tatt i
bruk teknologi som gir beboere på helsetunet mulighet til å snakke og se familie og andre
nærkontakter på skjerm. Innkjøp av dette ble fremskyndet grunnet pandemien. Andre
eksempler på velferdsteknologi er eksempelvis RoomMate og Somnofy som kan løse enkelte
vakt-oppgaver, og oppdage eksempelvis en bruker som er falt på gulvet eller lignende.
Hitra kommune er med i et nasjonalt velferdsteknologiprogram. En forsker skal følge opp
hvordan vi implementerer teknologien. Hitra er plukket ut fordi vi ikke har vært med i slikt før
og har gjort mye på egen hånd og peker seg derfor ut som noe annerledes.
Orientering og tall og resultater foreløpig kommunebarometer 2021 (for regnskaps – og
driftsåret 2020) v/Kommunalsjef Helse og Omsorg, Harald M. Hatle
Kommunebarometeret har pleid å bli presentert hver vår. I år er det per nå kun kommet
foreløpige tall. Det må derfor forventes at det kan komme endringer i tall etter sommeren,
men det gir likevel et innblikk i status for Hitra kommune å se på de foreløpige tallene.
For Hitra kommune hadde 80% av beboerne på sykehjem et omfattende bistandsbehov
i fjor. Dette er positivt idet sykehjemsplasser skal fortrinnsvis benyttes til de mest
pleietrengende, og personer med mindre behov for pleie skal dekkes av det tiltaksnivået som
er nødvendig etter LEON/BEON-prinsippet.
Det er anslått at nasjonalt så har 4 av 5 personer over 80 års på sykehjem en grad av
demens. Hitra kommune gjør det godt på dette området grunnet at 66,67% av Hitra
kommunes sykehjemsplasser er skjermede og tilpasset demente per 2020. Dette er langt bedre
enn de fleste kommuner i landet. Vi håper også å få lagt ut anbud før nyttår for å realisere
demensprosjektet.
Suldal, Hitra og Vang er de kommunene som ligger best an i kommunebarometeret for
helse- og omsorgsområdet. Vi gjør det bra på mange områder, men vi har en del utfordringer

når det kommer til fastlege- og legevaktsordning. Det er en nasjonal utfordring med å få nok
leger til fastlegeordningen.
Det er på tallene om fastlegedekning at vi får de laveste skåringene. Per i dag er det
ikke ledige plasser på fastlegenes lister i Hitra kommune. Personer uten fastlege dekkes av
vikarleger. Dette er forsvarlig, men ikke optimalt idet brukere ofte må forklare situasjonen sin
til flere personer. Legevaktordningen kommer til å være et fokusområde framover. Det ses
særlig på legevaktbelastning, der Hitra og Frøya ligger høyt på legevaktbelastning, også ser vi
på løsninger for en del papirarbeid og oppgaver rundt førerkort og lignende.
Hitra kommune gjør det godt når det kommer til tall for sosialtjenester. Frøya en av de
bedre kommunene i Norge, og vi ligger nesten likt som dem. Noen utfordringer Hitra
kommune en stor andel enslige og vi vil gjerne ha lavere tall på stønadslengden for unge
mottakere.
Orientering om status byggeprosjekter v/Kommunalsjef Helse og Omsorg, Harald M. Hatle
Utbygger opplever økte materialkostnader. Dette gjør det vanskelig å levere innenfor
rammene av anbudet levert kommunen. Men status for de tre pågående byggeprosjektene for
helse- og omsorgsområdet er som følger:
Bergheim, tidligere omtalt som bolig ROP, er under bygging.
Bolig UNG skal bygges på K2-tomten i Fillan sentrum (trekant-tomten). Her forventer vi
å kunne legge ut anbud etter sommeren. Den aktuelle tomten er ut ifra gjeldende
reguleringsplan på 1,4 mål. I reguleringsplanen som har vært til høring så er K2-tomten 2,5
mål. For å unngå heftelser med å bygge bolig UNG som en følge av arbeidet med den nye
reguleringsplanen så planlegges bygget ut ifra gjeldende reguleringsplan. Slik vi planlegger
bygget nå blir det seks leiligheter, fellesarealer, en trenings-/demoleilighet og muligens et
‘skall’ i andre etasje. Trenings-/demoleiligheten kan benyttes av ansatte eller studenter til
opplæring i blant annet velferdsteknologi. Leiligheten kan også benyttes av brukere for å
tilvenne seg velferdsteknologi. ‘Skallet’ blir antageligvis med i anbudet som en opsjon. Mye av
grunnen til at vi ønsker skallet er tidligere erfaring med helsetunet. Da helsetunet ble bygd i sin
tid ble det bygget slik at det kunne bygges på en etasje til ved behov. Når det oppstod behov
for mere plass fant vi ut at første etasjen måtte evakueres i flere måneder mens andre etasjen
skulle påbygges. Det ble dermed for dyrt å bygge andre etasjen som tenkt. Derfor ønsker vi nå
å byge ytterveggene med en gang, slik at vi ikke må evakuere første etasjen for å bygge på en
andre etasje.
Bofelleskap for demente skal bygget i nærhet til helsetunet. Det blir sett på en justering
av plasseringen sammen med arkitekt og landskapsarkitekt for å ta hensyn til plasseringen av
den nye flerbrukshallen som settes opp ved Hitrahallen. Tidligere har det vært tenkt å benytte
seg av tomt B6 til denne utbyggingen, men utvidelsen av Hitrahallen påvirker lys- og
utsiktsforhold for denne tomta, og den anses da som mindre aktuell.
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Saker til behandling
PS 16/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.04 2021
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 17/21 Årsmelding 2020 Helse og omsorg
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Utvalget ba om å få opplyst sykefravær for 2020.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for helse og omsorg tar samlet årsmelding for kommunalområde helse- og omsorg for
2020 til orientering.
Innstilling:
Utvalg for helse og omsorg tar samlet årsmelding for kommunalområde helse- og omsorg for
2020 til orientering.

PS 18/21 Styringskort helse og omsorg 2021 - 2024
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for helse – og omsorg vedtar styringskort for kommunalområde helse og omsorg slik
som framlagt.
Innstilling:
Utvalg for helse – og omsorg vedtar styringskort for kommunalområde helse og omsorg slik
som framlagt.

PS 19/21 Oversendingsforslag fra Hitra kommunestyre.
Lokal oppfølging av falske brannalarmer.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Jan Egil Handberg (PP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i
dag.
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har
blitt foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet
direkte brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det
er montert komfyrvakt i boligen. Det gis full kostnadsrefusjon ved
førstegangsutrykning. Kommunedirektør bes om å avklare gebyrrefusjon for de
øvrige utrykningsnivå før formannskapets behandling.
4) Ordningen er en forsøksordning med varighet ut 2022 og finansieres gjennom bruk
av avsatte fondsmidler, begrenset til kr 100.000 i forsøksperioden.
5) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.
Utvalget voterte punktvis mellom forlaget fremmet av Jan Egil Handberg (PP) og
kommunedirektørens innstilling.
Punkt 1 og 2 var likelydende i Handbergs forslag og kommunedirektørens innstilling.
Punktene ble enstemmig vedtatt.
Handbergs forslag til punkt 3 fikk 3 stemmer for og 2 stemmer imot. Forslaget ble
dermed vedtatt. Lars Erik Strand Vitsø (AP) og Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) stemte for
kommunedirektørens punkt 3.
Innstillingens punkt 4 fikk 1 stemme for og 4 stemmer imot. Innstillingens punkt 4 ble
dermed nedstemt og tas ut av vedtaket. Lars Erik Strand Vitsø (AP) stemte for å beholde
innstillingens punkt 4.
Innstillingens punkt 5 fikk 2 stemmer for og 3 stemmer imot. Innstillingens punkt 5 ble
dermed nedstemt og tas ut av vedtaket. Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) og Lars Erik Strand
Vitsø (AP) stemte for å beholde innstillingens punkt 5.
Handbergs forslag til punkt 4 fikk 3 stemmer for og 2 stemmer imot. Forslaget ble
dermed vedtatt. Lars Erik Strand Vitsø (AP) og Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) stemte for
kommunedirektørens punkt 6.
Handbergs punkt 5 var likelydende med Innstillingens punkt 7 og ble enstemmig
vedtatt.
Jan Egil Handbergs (PP) forslag ble dermed vedtatt.
Vedtak:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i
dag.
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har
blitt foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet
direkte brannvarsling.

3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er
montert komfyrvakt i boligen. Det gis full kostnadsrefusjon ved førstegangsutrykning.
Kommunedirektør bes om å avklare gebyrrefusjon for de øvrige utrykningsnivå før
formannskapets behandling.
4) Ordningen er en forsøksordning med varighet ut 2022 og finansieres gjennom bruk av
avsatte fondsmidler, begrenset til kr 100.000 i forsøksperioden.
5) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.
Innstilling:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har blitt
foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet direkte
brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er
montert komfyrvakt i boligen
4) Ordningen omfatter beboere / leietakere som fyller 80 år i 2021 (2022 for regninger
dette året)
5) Ved søknad, vedlagt dokumentert mottatt og betalt gebyr, dekkes for målgruppen:
Første gangs utrykning
Ny utrykning i løpet av 30 dager
To utrykninger i løpet av 60 dager
Tre utrykninger i løpet av 90 dager

Kr 2 000,Kr 5 000,Kr 7 500,Kr 10 000

6) Ordningen er en forsøksordning med varighet ut 2022 og finansieres gjennom bruk av
avsatte fondsmidler, begrenset til kr 75.000 i forsøksperioden.
7) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.

PS 20/21 Helseplattformen - Utløsning av opsjon
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Hitra Kommunestyre vedtar å løse ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen
innenfor en estimert ramme på 18,8 millioner kroner.
Kommunestyret beslutter at Hitra kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for
Helseplattformen (vedlegg 1).
Kommunestyret vedtar at Hitra kommune kjøper en andel av aksjene,
kostnadsberegnet til kr 27 000, i Helseplattformen AS og tiltrer Aksjonæravtalen
for selskapet (vedlegg 2). Dette belastes ansvar 3105 i helse- og
omsorgsbudsjettet.
Kommunestyret forutsetter at avskrivningsreglene for slike store IKT-investeringer
endres og ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i økonomi- og
handlingsplan.
Hitra kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten
begrunnelse, frem til 13 måneder før produksjonssetting.
Kommunestyret vedtar SW1 som ønsket innføringsløp for Helseplattformen i Hitra
kommune.

Innstilling:
1.
Hitra Kommunestyre vedtar å løse ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen
innenfor en estimert ramme på 18,8 millioner kroner.
2.
Kommunestyret beslutter at Hitra kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for
Helseplattformen (vedlegg 1).
3.
Kommunestyret vedtar at Hitra kommune kjøper en andel av aksjene,
kostnadsberegnet til kr 27 000, i Helseplattformen AS og tiltrer Aksjonæravtalen for
selskapet (vedlegg 2). Dette belastes ansvar 3105 i helse- og omsorgsbudsjettet.
4.
Kommunestyret forutsetter at avskrivningsreglene for slike store IKT-investeringer
endres og ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i økonomi- og
handlingsplan.
5.
Hitra kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten
begrunnelse, frem til 13 måneder før produksjonssetting.
6.
Kommunestyret vedtar SW1 som ønsket innføringsløp for Helseplattformen i Hitra
kommune.

PS 21/21 Økonomirapport 1. tertial for Hitra kommune
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 1. tertial 2021, slik den er
fremlagt.
Innstilling:
Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 1. tertial 2021, slik den er
fremlagt.

Referatsaker
RS 2/21 Sommerstenging av senger ved St.Olavs hospital, Orkdal sykehus

