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Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 11.03.2021. Det fremkom ingen merknader.
Lars P. Hammerstad blir medlem i arbeidsgruppe istedenfor Ann Bodil Kosberg Wingan.
Neste møte avholdes 13. april.

Orienteringer
På lag med frivillige v/ Jann O. Krangnes
Jann O. Krangnes orienterte utvalget om samarbeid mellom frivillige lag og Hitra kommune.
Hitra kommune, og landet forøvrig, forventer fremover en utvikling med at det blir færre
yrkesaktive som en andel av befolkningen. Dette er en sannhet med modifikasjoner siden
produktiviteten for hver yrkesaktiv også har økt. Det vil likevel være nødvendig å se på nye
måter å organisere Helsefremmende aktivitet i kommunen fremover. Samarbeid mellom
kommunen og de frivillige lag og organisasjoner kan bidra med mye, men det er viktig at det
settes grenser slik at frivillige ikke påtar seg oppgaver som bør utføres av profesjonelle.
Status for vaksinering v/ Harald M. Hatle, kommunalsjef helse og omsorg
Vaksineringen følger retningslinjer fra FHI. Det er også gitt noen utfordringer med Astra Zeneca
vaksinen. Denne var ikke anbefalt til personer over 65 og ble brukt til å vaksinere
helsepersonell i kommunen. Hitra kommune har en relativt høy andel vaksinerte blant ansatt
helsepersonell som en årsak av at man også måtte bestille relativt høye antall doser med
denne vaksinen om gangen. Vi har ikke registrert alvorlige tilfeller av bivirkninger av denne
vaksinen, men det har ført til sykefravær grunnet influensa-lignende symptomer.
Hitra får tildelt en noe lavere andel vaksiner som følge av den siste endringen i
fordelingsnøkkelen som ga mere til de større byene. Det er ellers opprettet et samarbeid med
Alfa Security om å føre tilsyn med overholdelsen av smittevernregler blant bedrifter i
kommunen. De skal fortrinnsvis bidra med veiledning ved behov.
Omstilling TNF v/ Harald M. Hatle, kommunalsjef helse og omsorg
I fjor vår ble det tatt inn en prosjektmedarbeider for ansvarsområdet TNF. Formålet var å få
etablert gode og stabile tjenester med et samsvar mellom ressurstilgang og ressursbruk.
Refusjonsordningen fra staten er blitt svekket de siste årene. Eksempelvis var refusjonen for
2020 på 36 millioner, mens i 2021 forventes det 18 millioner. Det jobbes med å ta i bruk
velferdsteknologi for å bøte på dette. Særlig jobbes det med å kunne bruke velferdsteknologi
for å redusere behovet for passivt tilsyn, eksempelvis på natt. Formålet er å dreie resurser fra
tilsynsoppgaver, og mot oppgaver med aktiv omsorg. Utvalget vil komme tilbake til mer om
TNF under behandling av budsjett-saken.
Utbygginger
Det er tre store utbygginger på gang for helse- og omsorgssektoren. Bolig ROP (Rus og
psykiatri) er under utbygging på tomten.
BoligUNG skal settes opp på K2, eller «trekant»-tomten. Bygget planlegges ut ifra
gjeldende reguleringsplan for å unngå forsinkelser i samband med arbeidet med ny
reguleringsplan for Fillan sentrum. Den gjeldende reguleringsplanen gir en tomtestørrelse på
1,4 mål. Dersom den foreslåtte reguleringsplanen blir vedtatt så blir tomten på 2,4 mål. Dette
vil da gi en økning i grøntareal for BoligUNG.
Prosessen med å bygge ut demensavdeling er i gang. Men utbyggingen av Hitrahallen vil
beslaglegge mye av arealet bak helsetunet, det som er tomt for nybygg. Dette vil utsette
utbygging av demensavdeling til godt ut i 2022 eller tidlig 2023.
Utvalget finner det beklagelig at utbygging av hitrahallen har slik konsekvens for
utbygging av demensavdeling, og at dette ikke kom tydelig fram i behandlingen av sak
angående utbygging av Hitrahallen.

Regnskap 2020
Det er et stort underskudd for helse – og omsorg på 4,7 millioner kroner. Dette kommer i
hovedsak som følge av nedjustering av inntekt for TNF-området på 5 millioner. Vi greide å
hente inn noe av dette men ikke alt. Sosialhjelp ble også en stor utgift utover høsten og
vinteren 2020. Og Corona har kostet. Her er en del ekstra kostnader komt som følge av innleie
og overtid, men det er også brukt betydelige summer på utstyr og materiell.
Spørsmål

Spørsmål fra Jan Egil Handberg (PP)
Det er kommet spørsmål på hvorfor Hitra taxi ikke lenger har kjøringen av de fra Øytun som
skal på arbeid på Dalpro. Nå er det kommunens ansatte som kjører dem. Dem som blir bringt
og hentet klager på at bilene er veldig trange å lite komfortable for slik transport
Svar fra Kommunalsjef
Overgangen fra å bruke Hitra taxi til at kommunen selv transporterer er kostnadsreduksjon. Ser
etter en noe større bil for å bedre komforten for brukerne.
Spørsmål fra Jan Egil Handberg:
Hvorfor kom saken til behandling til utvalg helse og omsorg før behandling i formannskapet?
Dette begrunnet at saken kan ha en økonomisk konsekvens.
Svar fra kommunalsjef
Svar ble avgitt gjennom behandlingen av sak PS 11/21.
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Lukket

Saker til behandling
PS 8/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 03.02.2021
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Protokollen ble godkjent

PS 9/21 Budsjett 2021 - helse og omsorg.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Utvalget fremmet følgende omforente forslag til punkter under første punkt i innstillingen:
a. Nedtrekk innenfor tjenesten TNF må gjennomføres uten at det begås brudd på
rettigheter for enkeltbrukere.
b. Det gjennomføres ikke nedtrekk på Hitra sykehjem. Økonomisk konsekvens innarbeides
i revidering av budsjett juni 2021.
c. Nedtrekk må fortrinnsvis gjennomføres uten oppsigelser.
d. Styrking av ergoterapitilbudet endres til styrking av kreft- og diabetesomsorgstilbudet
og styrking av syns- og hørselskontakt med 10% stilling. Dette gir rom for å etablere
kommunestyrets ønske om «pusterommet».
e. Utvalget ber om en omprioritering på investeringsbudsjettet innenfor rammeområde 3
for utbygging av bredbåndstilgang innenfor våre enheter med 200.000,- kr.
f. Dette sikrer gjennomføring av velferdsteknologi-satsningen til Hitra kommune.
Styrkingen av velferdsstrategien i helse- og omsorgssektoren skal ses på som en
styrking av tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saken oversendes formannskap og kommunestyre som meldingssak.
Vedtak:
1. Utvalg helse og omsorg tiltrer kommunestyrets vedtak i handlingsplan 2021 – 2024,
med følgende presiseringer for året 2021 (detaljbudsjett 2021):
a. Nedtrekk innenfor tjenesten TNF må gjennomføres uten at det begås brudd på
rettigheter for enkeltbrukere.
b. Det gjennomføres ikke nedtrekk på Hitra sykehjem. Økonomisk konsekvens
innarbeides i revidering av budsjett juni 2021.
c. Nedtrekk må fortrinnsvis gjennomføres uten oppsigelser.
d. Styrking av ergoterapitilbudet endres til styrking av kreft- og
diabetesomsorgstilbudet og styrking av syns- og hørselskontakt med 10%
stilling. Dette gir rom for å etablere kommunestyrets ønske om
«pusterommet».
e. Utvalget ber om en omprioritering på investeringsbudsjettet for utbygging av
bredbåndstilgang innenfor våre enheter med kr 200.000,-.
f. Dette sikrer gjennomføring av velferdsteknologi-satsningen til Hitra
kommune. Styrkingen av velferdsstrategien i helse- og omsorgssektoren skal
ses på som en styrking av tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren.
2. Utvalg helse og omsorg holdes orientert i hvert møte 2021 om status for omstilling
TNF og Hitra sykehjem.
3. Utvalg helse og omsorg vedtar slik framdrift for planer knytta til utvalgets
ansvarsområde:

-

Helse – og velferdsstrategi, med bærekraftsmålsetting for helse- og omsorgssektoren
(2022) andre halvår 22
Bygg og anlegg – helse – og omsorg mot 2035
(2021) vår 22
«Leve hele livet»
(2021) som planlagt 21
Plan for forebygging av selvmord
(2021) fra vår 21 til tidlig høst 21

4. Saken oversendes formannskap og kommunestyre som meldingssak.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.02.2021
Behandling:
Jan Egil Handberg var fraværende fra behandlingen av denne saken grunnet tekniske
problemer. Utvalget telte dermed fire medlemmer.
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet utsettelsesforslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalget utsetter behandling av saken til den kan behandles i fysisk møte.
Innstilling:
1. Helse – og omsorgsutvalg tiltrer kommunestyrets vedtak i handlingsplan 2021 – 2024,
med følgende presiseringer for året 2021 (detaljbudsjett 2021):
2. Helse – og omsorgsutvalg holdes orientert i hvert møte 2021 om status for omstilling
TNF og Hitra sykehjem.
3. Helse – og omsorgsutvalg vedtar slik framdrift for planer knytta til utvalgets
ansvarsområde:
-

Helse – og velferdsstrategi
Bygg og anlegg – helse – og omsorg mot 2035
«Leve hele livet»
Plan for forebygging av selvmord

(2022) andre halvår 22
(2021) vår 22
(2021) som planlagt 21
(2021) fra vår 21 til høst 21

PS 10/21 Samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og St. Olavs hospital HF
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i Helsefellesskapet
mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for samarbeid
om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St. Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i Helsefellesskapet
mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Hitra kommunestyre godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk art
I Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.
Innstilling:

1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i Helsefellesskapet mellom
St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for samarbeid
om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St.Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i Helsefellesskapet
mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Hitra kommunestyre godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk art
I Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.

PS 11/21 Utrykning fra brannvesenet som skyldes at automatiske brannalarmer unødvendig
utløses.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Ann Bodil Kosberg Wingan ble innvilget permisjon kl. 13:04 og forlot dermed møtet. Utvalget
telte deretter 4 av 5 medlemmer.
Utvalget fremmet følgende omforente forslag:
Saken oversendes til formannskapet for behandling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken oversendes til formannskapet for behandling.
Innstilling:
Oversendelsesforslag fra behandling av handlingsplan 2021 – 2024. Legges frem for utvalg
helse for beslutning omkring videre saksoppfølging.

PS 12/21 Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 - 2023.
Suppleringsvalg.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I tillegg til tidligere valgte faste medlemmer i Hitra velferdsråd, velges følgende nye og faste
og varamedlemmer til rådet:
Faste medlemmer:
Jorid Vitsø
Varamedlemmer:
Malfrid Knutshaug
Jorun Jektivik
Lillian Ulvan
Rigmor Hermanstad
Innstilling:
I tillegg til tidligere valgte faste medlemmer i Hitra velferdsråd, velges følgende nye og faste og
varamedlemmer til rådet:
Faste medlemmer:
Jorid Vitsø
Varamedlemmer:
Malfrid Knutshaug
Jorun Jektivik
Lillian Ulvan
Rigmor Hermanstad

PS 13/21 Reglement for folkevalgte organer
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk
språkvask og tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt
eldres- og brukerrådets forslag i saken.
Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer, mot 1 stemme for innstillingen.
Lars Erik Strand Vitsø (AP) stemte for innstillingen.
Vedtak:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk språkvask
og tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt eldres- og
brukerrådets forslag i saken.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.

PS 14/21 Søknad om servering og skjenkebevilling Hemnskjelkroa AS
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Fremtidige saker skal framlegges til behandling i brukerrådet i forkant av behandling i
utvalg for helse og omsorg.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med vedtatte tilleggspunkt, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap innvilger etter «Serveringsloven av 13. juni 1997 §§ 3-6»
serveringsbevilling for Hemnskjelkroa AS, org. 951 999 504
2. Det gis alminnelig skjenkebevilling i henhold til «Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15».
3. Skjenkebevillingen gjelder for perioden 23.03.2021 - 30.06.2024.
4. Bevillingsperioden for skjenkebevillinger følger normalt kommunestyreperioden. Alle
med bevilling skal søke om ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt
Hitra kommune ikke i perioden oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk
handlingsplan som sier noen annet.
5. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og
fastsatte bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i
forskriftens pkt 5.
Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for
rullestolbrukere.
6. Fremtidige saker skal framlegges til behandling i brukerrådet i forkant av behandling i
utvalg for helse og omsorg.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre innvilger etter «Serveringsloven av 13. juni 1997 §§ 3-6»
serveringsbevilling for Hemnskjelkroa AS, org. 951 999 504
2. Det gis alminnelig skjenkebevilling i henhold til «Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15».
3. Skjenkebevillingen gjelder for perioden 23.03.2021 - 30.06.2024.
4. Bevillingsperioden for skjenkebevillinger følger normalt kommunestyreperioden. Alle
med bevilling skal søke om ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt
Hitra kommune ikke i perioden oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
som sier noen annet.
5. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5.
Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for
rullestolbrukere.

