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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».
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Sammendrag
Denne saken handler om å kompensere for skoleklassers bortfall av inntekter fra 17. mai-feiringene i
2020 og 2021.
Ved kommunens oppvekstsentre og Fillan skole har det årlig blitt holdt 17. mai arrangement.
Det er noe variasjon i hvordan de forskjellige arrangementene er blitt gjennomført men i hovedsak så
har en eller flere skoleklasser stått for arrangering. Inntektene har blitt brukt til klasseturer og lignende.
Hovedutfordringen i denne saken er å gi en rettferdig tildeling av midler. Dette er vanskelig på
grunn av den store variasjonen i inntekter og fordeling på de forskjellige oppvekstsentre og skole.
Ved Strand oppvekstsenter så har skolekorpset stått for gjennomføringen av 17. mai arrangementet.
Inntektene har så blitt fordelt mellom skolekorpset og Strand FAU. 75 % av inntektene har gått til FAU
og 25% til skolekorpset.
Ved Barmann oppvekstsenter har 3. klasse gjennomført arrangementet og hele FAU har bidratt
med gevinster og lignende. Inntektene har blitt fordelt mellom FAU og klassen. Det er nåværende 4. og
5. klasse som har gått glipp av inntekt fra 17. mai-feiring.
Ved Hemnskjela oppvekstsenter har bygdegruppen stått for 17. mai arrangementet og de har
benyttet inntektene.
Ved Knarrlagsund oppvekstsenter har FAU ansvar for 17. mai arrangementet og inntektene
fordeles til alle trinn etter elevsøknader.
Ved Fillan skole har 4.-trinnet stått for 17. mai arrangementet og inntektene har gått til
arrangør-klassen. Det er nåværende 5. og 6. trinn som nå har mistet sine inntekter.
Bakgrunn for saken
Oppfølging av bestilling fra formannskapet 19.01.2021 i forbindelse med spørsmål fra Sigrid Helene
Hanssen (H) om støtte til skoleklasser.
Saksopplysninger
I formannskapsmøte 19.01.2021 stilte Sigrid Helene Hanssen (H) spørsmål om Hitra kommune kunne
kompensere for bortfall av inntekter som skoleklasser har hatt som en følge av avlysning av tradisjonell
17. mai-feiring. Formannskapet ba da kommunedirektøren om å komme tilbake med sak til
formannskapet om hvordan en slik kompensasjon eventuelt kan gjennomføres. Sigrid Helene Hanssen
(H) etterspurte også om oppfølging av saken i formannskapsmøte 19.01.2022.
Protokollen fra formannskapsmøte 19.10.2021 sier følgende om spørsmålet fra Sigrid Helene Hanssen
(H):
Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Støtte til skoleklasser
Etter at koronaen kom til Norge og Hitra, ble 17. mai feiring på tradisjonell måte avlyst. Dette
gjør at flere skoleklasser har mistet en viktig inntektskilde til klasseturer etc. Kan kommunen
bidra med noe midler som erstatter dette tapet? Slik at skoleelevene dette gjelder kan
planlegge og oppleve turer på lik linje med de som har reist tidligere, før koronaen kom.
Svar
Fra ordfører:
Her ber jeg om at kommunedirektøren framskaffer nærmere opplysninger om hvem og hvilke
beløp dette dreier seg om, og deretter gir en vurdering og tilrådning til formannskapet på
hvordan dette kan kompenseres.
De ulike arrangørene er bedt om å opplyse om inntektene ved 17. mai feiringene i 2017, 2018 og 2019.
Sted
2019
2018
2017

Side 2

Strand oppvekstsenter
Barman oppvekstsenter
Hemnskjela oppvekstsenter
Kvenvær oppvekstsenter
Knarrlagsund oppvekstsenter
Fillan skole

12.546,20.000,-

30.537,- Ca. 35.000,20.000,20.000,Ukjent inntekt
Ca. 7-8.000,Ca. 7-8.000,- Ca. 7-8.000,Ca. 30.000,Ca. 30.000,- Ca. 30.000,Ca. 23.000,Ca. 30.000,13.635,-

Ved Strand oppvekstsenter blitt fordelt mellom FAU og skolekorpset, der Strand FAU har fått 75 % av
inntjeningen og korpset har fått de resterende 25 %. Skolekorpset har mottatt midler fra
kompensasjonsordninger for tapte inntekter og de har også fått støtte fra lokalt næringsliv. Strand FAU
har ikke mottatt kompensasjon for tapte inntekter fra 17. mai feiring i 2020 og 2021. For 2019 har de
opplyst om nettoresultatet av 17. mai-feiringen, mens for 2018 og 2017 har vi kun fått tall på
omsetningen.
Fra Barman er det opplyst at de har hatt en inntekt på ca. kr 20.000,- i året fra 17. mai feiring.
Dette har blitt fordelt 50/50 mellom FAU og 3.-klassen for det respektive år. Ut ifra de ovennevnte
opplysningene så har nåværende 4. og 5. klasse gått glipp av ca. kr 10.000,- hver.
Ved Hemnskjela har en lokal bygdegruppe stått for arrangeringen av 17. mai feiring.
Oppvekstsenteret og FAUet har ikke hatt inntekter fra 17. mai-feiring.
Kvenvær har oppgitt at de har hatt inntekt på ca. kr 7-8.000,- per år. Barnehagen og skolen har
avholdt arrangementet i lag og har delt inntektene.
Ved Knarrlagsund oppvekstsenter har FAU ansvaret for arrangeringen og inntektene har blitt
fordelt til alle trinn ut ifra søknader. De har oppgitt en årlig inntekt på ca. kr 30.000,Fillan skole-arrangementet har blitt arrangert av 4. klasse. Det er dermed nåværende 5. og 6.
trinn som har mistet inntekter fra 17. mai-feiring. De har hatt langt større inntekter når de har avholdt
arrangement i Hitrahallen enn når feiringen i Fillan har vært andre steder. Inntektene fordeles mellom
Fillan FAU og arrangørklassen.
Vurdering
Kommunedirektøren har etterspurt informasjon om inntekt fra 17. mai-feiringer i normalårene 2019,
2018 og 2017. Kommunedirektøren har ikke mottatt dokumentasjon på opplysningene som er mottatt
og summene er stort sett omtrentlige. Med bakgrunn i det ovennevnte anbefaler kommunedirektøren
at formannskapet setter av en sum til formålet som skoleklasser og/eller FAU kan søke på, og at det
medfølger dokumentasjon for inntektene som tilsvarende søkere har hatt i 2019 og 2018.
Ved Hemnskjela oppvekstsenter så har en bygdegruppe stått for den årlige arrangeringen.
Kommunedirektøren oppfatter bestillingen fra formannskapet 19.10.2021 til å handle om å
kompensere skoleklasser og FAUer. Derfor innstiller ikke kommunedirektøren på at Hemnskjela
bygdegruppe kan søke på de samme midlene.
Strand skolekorps har også hatt inntekter fra 17. mai-feiringene som har blitt arrangert ved Strand
oppvekstsenter. De har opplyst at de har mottatt andre kompensasjonsmidler og de har også hatt
inntekter fra 17. mai lotteri. Derfor innstiller ikke kommunedirektøren på at Strand skolekorps kan søke
på disse midlene.
Kommunedirektøren anbefaler at Hitra formannskap gjør følgende 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 etter søknad fra FAU og/eller
skoleklasser.
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For å motta midler må søkerne dokumentere inntekter som tilsvarende skoleklasse/FAU hadde
i 2018 og 2019.
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
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