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Innkalling var utsendt 26.01.2022. Det fremkom ingen merknader.
Det framkom følgende merknad til sakslista:
-

PS 14/22, Hitra kommunes prisutdelinger 2022 behandles som lukket sak.

Sakslista ble godkjent med endringer angitt over.

Spørsmål

Spørsmål fra Ordfører
Jeg ber om at du i f.k. FSK orienterer om status og utvikling knyttet til smitteutbredelsen,
herunder også om situasjonen og kapasiteten i de ulike tjenesteområder knyttet til fravær
p.g.a. sykdom og smitte
Svar
Det vises til vedlagte presentasjon fra kommunedirektøren
Spørsmål fra Jann O. Krangnes (R)
Som alle vet til det kjedsommelige har vi vært gjennom to lange år som har hatt store
konsekvenser for vår kommune, og resten av verden. Både før og etter at koronaen tok over
styringa så har vårt velferdssamfunn vært avhengig av samarbeidet med frivilligheten. Dette
har gjentatt seg både i skrift og på møter mellom Hitra kommune og de frivillige lag og
organisasjoner. Et samarbeid som på mange måter har fungert Okey. Ikke minst har
kommunen i flere sammenhenger pekt på både nytten og nødvendigheten av samarbeidet.
Spesielt etter at vi fikk samhandlingsreformen er undertegnede av den oppfatning at behovet
for samarbeide har økt betraktelig.
Før koronaen stilte Hitra kommune eget møte rom til disposisjon for frivillige lag og
organisasjoner. Noe som fungerte svært godt. Så kom koronaen og satte en stopper for dette.
Dette medførte at lagene må ut i markedet og leie seg inn for å kunne avvikle sine ulike møter,
enten det dreier seg om styremøter, medlemsmøter og møter for øvrig.
I tillegg har koronatiden ført til at muligheter for å holde stands, delta på større
arrangementer, drive fysiske aktiviter også vært begrenset. Flere av våre frivillige lag har dette
med mosjon for ung og gammel som sin hovedaktivitet, samt at i tillegg til den fysiske
gevinsten har dette vært en grunnpilar for økonomien til flere lag. Alt dette har vært umulig i
stor grad under pandemien. Reduserte muligheter for inntjening, og med økte utgifter på
grunn av bortfall av gratis lokalleie.
Derfor blir mitt spørsmål til kommuneledelsen: Hvordan ser ledelsen på muligheten for å
avhjelpe lagene i denne situasjonen?
Spørsmål 2. Hvordan kan kommunen avhjelpe noe på den økonomiske situasjonen for de av de
frivillige interesseorganisasjonene som driver fysisk fostring for eldre spesielt?
Svar
Vedr. møtelokaler for frivilligheten. Det er stort press på de kommunale lokalene. Her må vi
lete etter løsninger.
Vedr. betaling for å drive fysisk fostring i regi av lag og foreninger. Her er økonomien delvis
knyttet til avtaler med blant annet Hitrahallen.
Frivilligheten har stor verdi for hittersamfunnet. Vi må i så måte være løsningsorientert, slik at
den organiserte delen av frivilligheten blir bistått på best mulig måte.

Kommunedirektøren ber om at frivilligheten selv må oversende oversikt over de tap de
eventuelt har hatt som følge av 2 år med pandemi.
Spørsmål fra Ida Karoline Refseth Broholm (AP)
Viser til artikkel i Hitra-Frøya 20/1-22 (+artikkel)
Slik det fremstilles i saken har Hitra Kommune ikke tatt sin del av ansvaret. Stemmer dette?
Jeg syns det er skammelig at gravplassene våre i kommunen ser slik ut, og ser gjerne at
Kommunedirektøren informerer oss om hvem som er ansvarlig her slik at det kan være mulig å
jobbe for at de ansvarlige tar grep.
Svar
Gravplasser og kirkegårdsveier i kommunen ligger på kommunal eiendom.
Det bevilges årlige investeringsmidler til kirka. Det forutsettes lagt en plan for bruk av tildelte
midler. Det er kirka som har ansvar for prioritering av investeringsmidlene.
Det har vært en utfordring å få til møte med kirkevergen.
Det konkrete tilfelle med Botnvika kirkegård skyldes konsekvenser av et akutt tiltak for
utbedring av nærliggende fylkesvei, med konsekvenser for veien ned til gravplassen, og
gravplassen.
Spørsmål fra Eldbjørg Broholm (AP)
Hvorfor må lokale kor og korps betale for å avholde konserter i kirkene våre?
Bakgrunn: I forbindelse med årets kulturfestival må kor betale for leie av kirka for å avholde
gratiskonsert.
Svar
Kommunedirektøren sjekker ut hvordan dette fungerer, og hvilke regler gjelder for leie av
kirkebyggene. Ordføreren minnet om at det har vært og er et politisk ønske om at kirkene
brukes mer, ikke mindre, og at terskelen skal være lav for å benytte de til konserter og
lignende.
Orienteringer

Rusken-fondet
Et kjent og kjært bilde i kommunesenteret vårt, Leifen, er borte. Leifen sørget for at
kommunesenteret vårt har framstått på en ordentlig måte, fri for søppel. Dette har også blitt
lagt positivt merke til av både innbyggere og tilreisende.
Kommunen ønsker å videreføre de verdiene som Leifen sto for. Herunder verdier som
innebærer at vi tar vare på våre omgivelser og medmennesker.
Rusken-fondet etableres for å ivareta noe av «Arven etter Leifen». Kommunen har et
strandryddingsfond. Ordfører legger fram ideen for formannskapet til drøfting.

Formannskapet stiller seg bak ideen om et Rusken-fond. Følgende innspill kom i møtet
-

Kan fondet knyttes opp mot barn og unge..?

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
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PS 11/22

Søknad Toppidrettsveka 2022

PS 12/22

Kartlegging i sjøarealene - avsetting av midler

PS 13/22

KS Debatthefte 2022 - På samme lag

PS 14/22
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Lukket

Saker til behandling
PS 7/22 Godkjenning av protokoll fra møtet den 19.01.2022
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ingen merknader frakommet
Protokollen godkjennes
Votering enstemmig
Vedtak:
Protokollen godkjennes

PS 8/22 Godkjennelse a ny selskapsavtale Midt- Norge 110 sentral IKS - endret eierstruktur
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Som innstillingen
Enstemmig
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar eiersammensetningen, eierbrøk og antall representanter i
representantskapet til Midt-Norge 110-Sentral IKS slik tabellen viser:

Kommune
Trondheim

Eierandel

Representanter i
representantskapet

43,50%

1

Steinkjer

5,16%

1

Stjørdal

5,12%

1

Levanger

4,28%

1

Orkland

3,86%

1

Melhus

3,55%

1

Namsos

3,23%

1

Verdal

3,17%

1

Malvik

3,00%

1

Ørland

2,19%

1

Indre Fosen

2,14%

1

Nærøysund

2,04%

1

Skaun

1,76%

1

Oppdal

1,49%

1

Inderøy

1,45%

1

Midtre
Gauldal

1,32%

1

Heim

1,21%

1

Røros

1,18%

1

Frøya

1,09%

1

Hitra

1,07%

1

Åfjord

0,91%

1

Selbu

0,86%

1

Overhalla

0,82%

1

Frosta

0,55%

1

Rennebu

0,53%

1

Meråker

0,51%

1

Grong

0,50%

1

Snåsa

0,44%

1

Rindal

0,42%

1

Holtålen

0,42%

1

Os

0,40%

1

Bindal

0,30%

1

Lierne

0,29%

1

Høylandet

0,26%

1

Flatanger

0,23%

1

Osen

0,20%

1

Namsskogan

0,17%

1

Tydal

0,16%

1

Leka

0,12%

1

Røyrvik

0,10%

1

100,00%

40

Totalt
[1]

Tallene er hentet fra SSB og gir befolkning per 01.01.2021.

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022
2. Hitra kommunestyre vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg 3 viser. Vedtaket gjøres
gjeldende fra 1.10.2022
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar eiersammensetningen, eierbrøk og antall representanter i
representantskapet til Midt-Norge 110-Sentral IKS slik tabellen viser:

Kommune
Trondheim
Steinkjer

Eierandel

Representanter i
representantskapet

43,50%

1

5,16%

1

Stjørdal

5,12%

1

Levanger

4,28%

1

Orkland

3,86%

1

Melhus

3,55%

1

Namsos

3,23%

1

Verdal

3,17%

1

Malvik

3,00%

1

Ørland

2,19%

1

Indre Fosen

2,14%

1

Nærøysund

2,04%

1

Skaun

1,76%

1

Oppdal

1,49%

1

Inderøy

1,45%

1

Midtre
Gauldal

1,32%

1

Heim

1,21%

1

Røros

1,18%

1

Frøya

1,09%

1

Hitra

1,07%

1

Åfjord

0,91%

1

Selbu

0,86%

1

Overhalla

0,82%

1

Frosta

0,55%

1

Rennebu

0,53%

1

Meråker

0,51%

1

Grong

0,50%

1

Snåsa

0,44%

1

Rindal

0,42%

1

Holtålen

0,42%

1

Os

0,40%

1

Bindal

0,30%

1

Lierne

0,29%

1

Høylandet

0,26%

1

Flatanger

0,23%

1

Osen

0,20%

1

Namsskogan

0,17%

1

Tydal

0,16%

1

Leka

0,12%

1

Røyrvik

0,10%

1

100,00%

40

Totalt
[1]

Tallene er hentet fra SSB og gir befolkning per 01.01.2021.

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022
2. Hitra kommunestyre vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg 3 viser. Vedtaket gjøres gjeldende
fra 1.10.2022

PS 9/22 Dekning av bortfalte 17. mai-inntekter 2020 og 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ordfører fremmet slikt korrigert forslag til vedtak som endring av og tillegg til innstillingen:
I siste setning i første avsnitt settes det punktum etter «midlene», slik at den hele og fulle
setningen blir slik «Kommunedirektøren delegeres myndighet til å tildele midlene.»
2. avsnitt endres til å lyde:
Midlene søkes fordelt skjønnsmessig i.h.t. andel av totalen av de opplyste inntekter for årene
2017-2019. Hemnskjela oppvekstsenter kan anslagsvis estimeres til kr. 10 000,- pr. år.
Ordførers forslag framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt som tillegg/endring av innstillingen.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar å sette av kr 200.000,- til kompensasjon for skoleklasser og FAU i
Hitra kommune som har tapt inntekter grunnet avlysning av 17. mai-feiring i 2020 og 2021.
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å tildele midlene.
Midlene søkes fordelt skjønnsmessig i.h.t. andel av totalen av de opplyste inntekter for
årene 2017-2019. Hemnskjela oppvekstsenter kan anslagsvis estimeres til kr. 10 000,- pr. år.
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar å sette av kr 200.000,- til kompensasjon for skoleklasser og FAU i
Hitra kommune som har tapt inntekter grunnet avlysning av 17. mai-feiring i 2020 og 2021.
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å tildele midlene etter søknad fra FAU og/eller
skoleklasser.
For å motta midler må søkerne dokumentere inntekter som tilsvarende skoleklasse/FAU hadde
i 2018 og 2019.
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».

PS 10/22 Kompensasjonsordning til lokale virksomheter, 4. runde
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tilleggspunkt 2d:
Virksomheter som har avlagte regnskap for 2020 med positivt resultat, og som opplyser at
tilsvarende vil skje for 2021, vil ikke kunne motta tilskudd.
Jann Krangnes (Rødt) fremmet følgende tilleggspunkt 2e:
Formannskapet forutsetter at selskap som mottar tilskudd ikke betaler ut utbytte for samme
periode som tilskuddet dekker.
Behandling: Innstillingen med nye tilleggspunkter 2d og 2e ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap vedtar å lyse ut kroner 868 000,- som kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av nasjonale
og lokale smitteverntiltak. Fra tildelingsbrev av 22.12.21 er Hitra kommune tildelt kr. 664
000,- Fra tildelingsbrev av 15.04.21 gjenstår kr. 204 000,- som ikke er fordelt, dette tas
inn og total utlysning blir da kr. 868 000,2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge/avslå innkomne søknader i tråd med
foreslåtte kriterier. Eventuelle klager avgjøres av formannskapet
a. Virksomheter innenfor servering, uteliv, reisearrangører, overnatting,
opplevelsesnæring og andre virksomheter som åpenbart er direkte økonomisk
rammet av smitteverntiltak innført senhøsten 2021.
b. Virksomheter med forretningsadresse i Hitra som kan dokumentere minimum 30
% netto omsetningssvikt i desember 2021, sammenlignet med desember 2019.
Hvis virksomheten ble etablert etter 2019, skal omsetning for de to foregående
måneder vedlegges som sammenligningsgrunnlag.
c. Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget lokalt
selskap med eget regnskap. Det er et krav at tildelte midler forblir i den lokale
delen av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i Hitra.
d. Virksomheter som har avlagte regnskap for 2020 med positivt resultat, og som
opplyser at tilsvarende vil skje for 2021, vil ikke kunne motta tilskudd.
e. Formannskapet forutsetter at selskap som mottar tilskudd ikke betaler ut utbytte
for samme periode som tilskuddet dekker.
3. Kommunedirektøren rapporterer om tildelingene til formannskapet i løpet av mars 2022.
4. Søknadsfristen er 15. februar 2022. Tildelingen kan påklages. Klagefristen settes til 9.
mars 2022.
Innstilling:
1. Hitra formannskap vedtar å lyse ut kroner 868 000,- som kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av nasjonale
og lokale smitteverntiltak. Fra tildelingsbrev av 22.12.21 er Hitra kommune tildelt kr.
664 000,- Fra tildelingsbrev av 15.04.21 gjenstår kr. 204 000,- som ikke er fordelt, dette
tas inn og total utlysning blir da kr. 868 000,-

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge/avslå innkomne søknader i tråd med
foreslåtte kriterier. Eventuelle klager avgjøres av formannskapet
a. Virksomheter innenfor servering, uteliv, reisearrangører, overnatting,
opplevelsesnæring og andre virksomheter som åpenbart er direkte økonomisk
rammet av smitteverntiltak innført senhøsten 2021.
b. Virksomheter med forretningsadresse i Hitra som kan dokumentere minimum
30 % netto omsetningssvikt i desember 2021, sammenlignet med desember
2019. Hvis virksomheten ble etablert etter 2019, skal omsetning for de to
foregående måneder vedlegges som sammenligningsgrunnlag.
c. Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget
lokalt selskap med eget regnskap. Det er et krav at tildelte midler forblir i den
lokale delen av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i
Hitra.
3. Kommunedirektøren rapporterer om tildelingene til formannskapet i løpet av mars
2022
.

PS 11/22 Søknad Toppidrettsveka 2022
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Det ble reist spørsmål omkring Toppidrettsvekas regnskap. Regnskapet for Norway Events AS
for 2020 (Toppidrettsveka) ble sendt representantene som tilleggsopplysning.
Innstillingen ble vedtatt med 6 stemmer (Ole L. Haugen (AP), Monica Mollan (AP), Ida K.
Broholm (AP), Torfinn Stub (V), Sigrid Hanssen (H) og Per Ervik (PP)). 1 representanter stemte
imot (Jann Krangnes (R)).
Vedtak:
1. Hitra formannskap vedtar å gi økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2022 i Hitra. Det
bevilges kr 500 000,- til gjennomføring av arrangementet.
2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Som forutsetning for å bevilge midlene, skal søker sette sammen en gruppe med
representanter fra kommunen, idretten og næringslivet i Hitra. Dette for å
optimalisere effekten av Toppidrettsveka 2022 for hele hittersamfunnet.
Innstilling:
1. Hitra formannskap vedtar å gi økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2022 i Hitra. Det
bevilges kr 500 000,- til gjennomføring av arrangementet.
2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Som forutsetning for å bevilge midlene, skal søker sette sammen en gruppe med
representanter fra kommunen, idretten og næringslivet i Hitra. Dette for å optimalisere
effekten av Toppidrettsveka 2022 for hele hittersamfunnet.

PS 12/22 Kartlegging i sjøarealene - avsetting av midler
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkter, som nummereres
som pkt 2 og 3, innstillingen gis pkt 1.:
2. Kommunedirektøren bes om å søke finansiering fra eksterne kilder, slik at kommunens
finansiering kan reduseres. Eventuelt «overskudd» fra dette går til å redusere den kommunale
finansieringen.
3. Som grunnlag for fremtidige beslutningsprosesser rundt ny arealplan og forvaltningen av
sjøarealene i Hitra kommune må kartleggingen bidra til mer kunnskap om følgende:
-

En oppdatert oversikt over utviklingstrender (lokalt og globalt) innenfor havbaserte
næringer (matproduksjon, energi og materialer)
Analysere og vurdere potensiale for utnyttelse av sjøarealer i kommunen til vekst i marin
verdiskaping
Utarbeide oversikt over industriaktiviteter på Hitra og vurdere nye muligheter på basis av
dette.
Påvise hvilke utviklingsmuligheter det ligger best til rette for vurdert ut fra
markedsmuligheter og lokale forutsetninger (areal, infrastruktur etc,) og bærekraft.
Foreta vurderinger av om noen områder son kan/bør helt eller delvis fredes m.h.p å
restituere naturlige bestander og i tillegg kunne by på autentiske opplevelser knyttet til
intakt natur og fauna

Innstillingen, med tilleggspunkt fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar å bruke kr 1.000.000 av disposisjonsfondet ulike formål til å
kartlegge verdiskapingspotensialet av sjøarealene i Hitra, i forbindelse med utarbeidelsen
av ny kommuneplanens arealdel og forvaltning av sjøarealene for framtiden.
2. Kommunedirektøren bes om å søke finansiering fra eksterne kilder, slik at kommunens
finansiering kan reduseres. Eventuelt «overskudd» fra dette går til å redusere den
kommunale finansieringen.
3. Som grunnlag for fremtidige beslutningsprosesser rundt ny arealplan og forvaltningen av
sjøarealene i Hitra kommune må kartleggingen bidra til mer kunnskap om følgende:
-

En oppdatert oversikt over utviklingstrender (lokalt og globalt) innenfor havbaserte
næringer (matproduksjon, energi og materialer)
Analysere og vurdere potensiale for utnyttelse av sjøarealer i kommunen til vekst i
marin verdiskaping
Utarbeide oversikt over industriaktiviteter på Hitra og vurdere nye muligheter på
basis av dette.
Påvise hvilke utviklingsmuligheter det ligger best til rette for vurdert ut fra
markedsmuligheter og lokale forutsetninger (areal, infrastruktur etc,) og bærekraft.

-

Foreta vurderinger av om noen områder son kan/bør helt eller delvis fredes m.h.p å
restituere naturlige bestander og i tillegg kunne by på autentiske opplevelser knyttet
til intakt natur og fauna

Innstilling:
Hitra kommunestyre vedtar å bruke kr 1.000.000 av disposisjonsfondet ulike formål til å
kartlegge verdiskapingspotensialet av sjøarealene i Hitra, i forbindelse med utarbeidelsen av ny
kommuneplanens arealdel og forvaltning av sjøarealene for framtiden.

PS 13/22 KS Debatthefte 2022 - På samme lag
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til endringer i punktene 5 og 6 (uthevet
skrift).
5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en
tillitsreform i og overfor kommunesektoren?
Hitra kommune mener at KS bør tilrettelegge for involvering og forankring hos politikere og
kommunens ansatte når det gjelder å kommunisere intensjon og mål med tillitsreformen. Hvis
tillit til kommunene skal gjenspeile seg i den reelle samhandlingen, så må staten
redusere/forenkle rapporteringssystemer og kontroll ved tildelinger av midler. Det er også
viktig at staten opptrer langt mer samlet overfor kommunene og ikke så fragmentert som i
dag. Videre er det viktig å sikre handlingsrom lokalt, slik at reformen skjer nedenfra i tråd med
intensjonen og i tett samarbeid med tillitsvalgte, brukerorganisajoner og innbyggere.
6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommune i
gjennomføringen av tillitsreformen lokalt?
Hitra kommune mener at KS kan bidra med OU midler, kompetansetiltak, veiledning og verktøy
i arbeidet med både å forankre tillitsreformen og utvikle et aktivt internkontrollsystem. Videre
er det viktig å ha fokus på og få integrerte og mer like datasystem for bedre informasjonsdeling
og saksbehandling både internt i kommunene og mellom kommunen og statlige etater.
Vedtak:
1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt,
eller bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?
Den økonomiske rammen til fordeling for 2022 er estimert til ca 1%. På bakgrunn av
de ressurser lokale forhandlinger krever og de forventninger dette skaper i
organisasjonen mener Hitra kommune at den begrensede økonomiske rammen i
hovedtariffoppgjøret 2022 bør fordeles sentralt.
2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral
lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre?
I så fall hvilke?
Ved sentral fordeling av rammen bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral
lønnsdanning en så god generell lønnsutvikling som mulig. Hitra kommune mener at
alle ansatte i alle yrkesgrupper sammen har håndtert krevende utfordringer over tid,
noe som også krever høy krav av samarbeid på tvers av yrkesgrupper og sektorer.

3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?
Hitra kommune ønsker at det ses nærmere på løsninger som gjør at det er attraktivt å
jobbe ubekvemt, helg og høytider. Dette for å løse bemanningsutfordringene i
turnustjenestene og bidra til forsterket fokus på heltid.
4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en
tillitsreform, i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?

Hitra kommune vil ha fokus på følgende styringsdokumenter:
 Organisasjonsstrategi/organisasjonspolitikken
 Revisjon av etiske retningslinjer
 Utvikle internkontrollsystemet slik at det bidrar til kontinuerlig forbedring av
tjenestene våre
5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av
en tillitsreform i og overfor kommunesektoren?
Hitra kommune mener at KS bør tilrettelegge for involvering og forankring hos
politikere og kommunens ansatte når det gjelder å kommunisere intensjon og mål
med tillitsreformen. Hvis tillit til kommunene skal gjenspeile seg i den reelle
samhandlingen, så må staten redusere/forenkle rapporteringssystemer og kontroll
ved tildelinger av midler. Det er også viktig at staten opptrer langt mer samlet overfor
kommunene og ikke så fragmentert som i dag. Videre er det viktig å sikre
handlingsrom lokalt, slik at reformen skjer nedenfra i tråd med intensjonen og i tett
samarbeid med tillitsvalgte, brukerorganisajoner og innbyggere.
6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for
kommunene/fylkeskommune i gjennomføringen av tillitsreformen lokalt?
Hitra kommune mener at KS kan bidra med OU midler, kompetansetiltak, veiledning og
verktøy i arbeidet med både å forankre tillitsreformen og utvikle et aktivt
internkontrollsystem. Videre er det viktig å ha fokus på og få integrerte og mer like
datasystem for bedre informasjonsdeling og saksbehandling både internt i kommunene og
mellom kommunen og statlige etater.
Innstilling:
Debatthefte 2022 er vedlagt saken
Kommunedirektøren legger frem følgende forslag til uttalelse:
1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller
bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?

Den økonomiske rammen til fordeling for 2022 er estimert til ca 1%. På bakgrunn av de
ressurser lokale forhandlinger krever og de forventninger dette skaper i organisasjonen
mener Hitra kommune at den begrensede økonomiske rammen i hovedtariffoppgjøret
2022 bør fordeles sentralt.
2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral
lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling
med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?
Ved sentral fordeling av rammen bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral
lønnsdanning en så god generell lønnsutvikling som mulig. Hitra kommune mener at
alle ansatte i alle yrkesgrupper sammen har håndtert krevende utfordringer over tid,
noe som også krever høy krav av samarbeid på tvers av yrkesgrupper og sektorer.
3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?
Hitra kommune ønsker at det ses nærmere på løsninger som gjør at det er attraktivt å
jobbe ubekvemt, helg og høytider. Dette for å løse bemanningsutfordringene i
turnustjenestene og bidra til forsterket fokus på heltid.
4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform,
i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?

Hitra kommune vil ha fokus på følgende styringsdokumenter:
 Organisasjonsstrategi/organisasjonspolitikken
 Revisjon av etiske retningslinjer
 Utvikle internkontrollsystemet slik at det bidrar til kontinuerlig forbedring av
tjenestene våre
5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en
tillitsreform i og overfor kommunesektoren?
Hitra kommune mener at KS bør tilrettelegge for involvering og forankring hos politikere
og kommunens ansatte når det gjelder å kommunisere intensjon og mål med
tillitsreformen. Hvis tillit til kommunene skal gjenspeile seg i den reelle samhandlingen,
så bør staten redusere/forenkle rapporteringssystemer og kontroll ved tildelinger av
midler. Det er også viktig at staten opptrer samlet overfor kommunene og ikke
fragmentert. Videre er det viktig å sikre handlingsrom lokalt, slik at reformen skjer
nedenfra i tråd med intensjonen og i tett samarbeid med tillitsvalgte,
brukerorganisajoner og innbyggere.
6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommune
i gjennomføringen av tillitsreformen lokalt?
Hitra kommune mener at KS kan bidra med OU midler, kompetansetiltak, veiledning og
verktøy i arbeidet med både å forankre tillitsreformen og utvikle et aktivt

internkontrollsystem. Videre er det viktig å ha fokus på og få integrerte datasystem for
bedre informasjonsdeling og saksbehandling både internt i kommunene og mellom
kommunen og statlige etater.
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