Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 20.06.2018
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 26.06.2018 Kl 16:00
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel.
Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 16/915 67 223
eller epost: ann-vigdis.cowburn@hitra.kommune.no
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-1
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Orientering fra prosjektleder pr. 18.06.2018
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

2/18

Vedlegg:
Innstilling:
Orientering fra prosjektleder tas til orientering.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Personal- og Kommunikasjonsenheten:
IKT
Nye Hitra vil beholde de fleste fagsystemer som i dag og implementere Snillfjord sin datamasse i
disse. Det må tas stilling til hvilket sak- og arkivsystem som skal være på plass fra 1.1.20. Det er
ikke uten videre gitt at man fortsetter med Evry sine systemer, men benytter anledningen til å
innhente anbud på system med langt bedre brukergrensesnitt. Oslo kommune har nettopp inngått
avtale med ACOS om anskaffelse av et Noark 5-godkjent dokumenthåndteringssystem. Ika
Trøndelag og Meldal kommune benytter dette systemet i tillegg til en tredjedel kommuner
foruten Oslo. Dette er det verdt å se nærmere på. Veldig mange kommuner snakker om dette
systemet pr. i dag, men man vet ikke helt hva det nye fra Evry inneholder. Sak til Fellesnemnda
fremmes over sommeren.
På KS Trøndelag sin rådmannssamling i Levanger 2. og 3. mai ble det stor tilslutning til at man i
fellesskap går ut og innhenter tilbud på nytt system for arkiv/dokumenthåndtering felles for alle
47 kommuner. Dersom dette ikke kan fullføres innen 1.1.20 vil det skape problemer for enkelte
sammenslåingskommuner, så det er en fare for at disse blir stående utenfor felles innkjøp. Både
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er imidlertid med på felles løsning.
Digitaliseringsutvalget DigUt (KS Trøndelag) har også startet arbeidet med å lage en felles
digitaliseringsstrategi. Arbeidet ledes av rådmannen Trond Stenvik i Overhalla kommune.
Kartverket har fått en rolle fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som teknisk
koordinator i alle fagområder og på tvers av nivå i forvaltningen. De skal bidra til å belyse
utfordringer på tvers av systemer og aktører. Kartverket sitter på erfaringer fra tidligere
sammenslåinger og har stor erfaring på hvilke utfordringer man møter og i hvilket omfang.
Ansvaret for kommunikasjon til begge kommunenes innbyggere tilligger enheten. Det er etablert
rutine på å sende avisa Hitra.no til innbyggerne i «vår» del av Snillfjord. Utstrekningen av dette
avhenger av Postens distribusjonsruter. For øvrig må man etter hvert ta i bruk Snillfjord
kommunes eget informasjonsmagasin og hjemmeside.
INNOVASJON, FORNYELSE OG DIGITALISERING
Nye Hitra skal bli en effektiv og løsningsorientert kommune med gode tjenester for fremtiden. Vi
skal bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. For å få til dette må vi tenke nytt (ikke
kun digitalisere dagens tjenester og prosesser). Virksomhetene må endre hvordan de utfører sine
oppgaver, tilby bedre tjenester, jobbe mer effektivt og skape helt nye tjenester. Dette skal skje
med brukerfokus og hvor brukeropplevelsen skal være kjernen i endringen.
Arbeidet starter med å skaffe oversikt over hva som allerede er utviklet i de forskjellige
samarbeidende organisasjonene, KS, Fylkeskommunen, Regionrådene,
vertskommunesamarbeidene m.v. Hvor er det mulig å få til fruktbart samarbeid/hente kunnskap
og inspirasjon. Her er det snakk om å bygge sten på sten, men samtidig ha oversikt over helheten.
Den største motstanden for å få til dette arbeidet ligger i de ansattes naturlige motstand mot
endring. Det er derfor viktig at man jobber tett på de ansattes representanter og har god
kommunikasjon underveis.
ARKIV
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Begge kommuner er i ferd med å legge planer for ajourhold og digitalisering av arkivene pr.
01.01.20. Riksarkivet hadde tilsyn på Hitra i mai og vi tar med dette inn i det videre arbeidet. For
øvrig er det viktig å samarbeide tett med IKA Trøndelag.
Deler av arbeidet kommer som en direkte konsekvens av kommunesammenslåingen og dette bør
dekkes over Fellesnemndas budsjett. Det kommer egen sak på dette.
PERSONAL
Enheten får ansvaret for innpassing av personell fra Snillfjord kommune som skal inn i
tilsvarende stillinger i Hitra. Det er så langt ikke snakk om ledere over enhetsledernivå. Hvor
mange som til slutt skal ha jobb i Hitra kommune fra 01.01.20 er foreløpig usikkert. Det er nevnt
3 sikre som har sagt fra.
Tillitsvalgte som tiltrer Fellesnemnda er for Hitra Wenche Helsø og for Snillfjord Kari Monika
Johansen. Når det gjelder overføring av personell er det den enkelte ansattes tillitsvalgte på
sektor som skal konsulteres.
Det ligger en jobb her i sammenfatning av reglementer, retningslinjer og rutiner.
Det må lages en enkel informasjonsplan for arbeidet som skal gjennomføres. Spesielt med tanke
på de ansatte, men også slik at informasjon når ut til Snillfjord og Hitra kommunes innbyggere.
Økonomisjef:
Økonomisjefen har ansvar for at regnskapsenheten følger opp omlegging og konvertering av data
fra Snillfjord. Det er nødvendig å ha fokus på nødvendige ressurser til å få gjennomført dette
arbeidet.
Det er eiendomsskatt på verker og bruk i begge kommuner. Økonomisjefen har ansvar for at det
ved sammenslåingen er lik behandling og gjennomført nødvendig taksering i begge kommunene.
Økonomiplanen for 2019 – 2021 skal omfatte sammenslått kommune fra året 2020.
Deltakelse i interkommunale selskaper, og andre eierskap skal fordeles etter nye grenser.
Økonomisjefen skal delta i dette arbeidet og sørge for å få dette på plass i nye Hitra. Dette gjelder
alle deler av forretningssamarbeid og næringsliv.
Beredskap:
Beredskapsleder og brannsjef samarbeider om å ha nødvendige beredskapsplaner, mannskap og
materiell på plass.
Kommuneplanlegger:
Forestående revidering av Samfunnsplanen må ivareta Hitras nye grenser og innbyggere.
Snillfjord kommune må innlemmes i arbeidet som startes opp i høst. Begge kommunene har
overordnet arealplanlegging som også må samordnes.
Kulturminneplan, friluftslivstiltak og idrettsaktiviteter må med ved planlegging av nye tiltak.
Man må allerede nå se hele den nye kommunen under ett. Det vil være nødvendig å kartlegge
hvilke frivillige lag og organisasjoner som finnes i «vår» del av Snillfjord og hvilke tilbud disse
har. En felles markedsføring av tiltak vil være på sin plass allerede nå. (Jfr. Vinganrunden o.l.)
Enhetsleder VAR:
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Nye Hitra kommune får et nytt vannverk beliggende på Sunde. I tillegg er det behov for å
kartlegge ledningsnett og andre tekniske installasjoner. Disse opplysningene skal implementeres i
den nye kommunen.
Vingvågen vannverk har bedt om å bli overtatt av kommunen. Dette blir ikke gjennomført i
Snillfjord før 1.1.20, men vår enhet bør opprette kontakt med dette vannverket slik at de blir klar
over kravene.
Når det gjelder Hamos blir det en økonomisk reforhandling av andeler underlagt økonomisjefen,
men nye kommunale tømmeruter underlagt VAR. Her må selvkostberegningene endres fra
1.1.20.
Enhetsleder Drift:
Nye Hitra får ansvar for flere kommunale bygninger etter 1.1.20. Det samme gjelder veger og
plasser. I hovedsak gjelder dette Hemnskjela oppvekstsenter, utleieboliger på Sunde, kirkegård
på Rottem og et ukjent antall kilometer veg som må kartlegges både i lengde og tilstand.
Det legges også hit ansvaret for å få nødvendige forsikringer overført/endret alt etter behov. Det
samme med andre abonnement knyttet til eiendommene.
Kommunalsjef Plan, landbruk, miljø, brann og feiing:
Kvalitetssikring av matrikkeldata, jfr. Kartverkets sjekkliste. Forberede sammensmelting av data
på gammel og ny eiendomsmasse. Innkalle til møte med Kartverket v/Lars Mardal sammen med
IKT og kontaktpersoner i Snillfjord.
På landbruk får vi sannsynligvis 1 ny ansatt fra 1.1.20. Arbeidet med samordning av
landbruksdata, rutiner, reglement og andre oppgaver må forberedes og kan startes opp så snart
som mulig.
Miljø- og naturforvaltning står sterkt i Hitra. Hvordan dette håndteres i Snillfjord må vi skaffe
oss oversikt over.
Plan og byggesak er områder med stort trykk og lav bemanning i begge kommuner. Disse skal
være selvkostområder, noe som gir lite rom for andre oppgaver lagt til disse stillingene. Det har
vist seg vanskelig å skaffe ekstra ressurser til å ta merarbeidet ved sammenslåingsarbeidet. Vi har
en ansatt som jobber 2 dager i uka på pensjonistlønn. Hitra må skaffe seg oversikt over hvilke
reguleringsplaner som gjelder for vårt område av Snillfjord og eventuelt er under utarbeidelse pr.
i dag.
Snillfjord kommune har Brann, redning og feiing i samarbeid med Orkdal kommune. Hitra
samarbeider med Frøya på forebygging og feiing, og utreder felles brannsamarbeid.
Rådgiver Næring:
Det er ansatt rådgiver for næringsområdet som betjener begge kommunene. Vedkommende har
allerede tatt initiativ til møter med næringsaktører i Snillfjord og gir bistand til innovasjon. Det
bør tas inn opplysninger om dette på Snillfjord kommunes hjemmeside. Omdømmebygging for
ny kommune er tillagt stillingen.
Kommunalsjef helse og omsorg:
Snillfjord kommune har et sentralisert omsorgssenter på Krokstadøra. Dette er også basen for
hjemmebaserte tjenester. I tillegg er det en ressurskrevende bruker i vår del av den nye
kommunen.
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Det er besluttet at eldre som i dag bor ved Snillfjord omsorgssenter skal få bo der livet ut hvis de
selv vil. Om noen i vårt område vil flytte til Hitra skal vi ta imot dem. Det er også innbyggere i
vår del av Snillfjord som mottar hjemmebaserte tjenester.
Ansatte i disse tjenestene tilbys å følge arbeidsplassen. Det betyr at Hitra får et ukjent antall
antall ansatte i hjemmetjenesten og ca. 6 ansatte (av forskjellig st.str.) i Tjenesten
Funksjonshemmede.
Snillfjord omsorgssenter er ikke Livsgledesykehjem. Frivillighetsarbeidet er til stede, men i langt
mindre grad enn på Hitra. Det bør drøftes med Frivilligsentralen på Hitra hva man allerede nå
kan bidra med for å få i gang dette arbeidet i vår del av Snillfjord.
Helse:
Helsesøstertjenester er allerede oppdelt og Hitra yter tjenester til vår del av Snillfjord. Barnevern
i Snillfjord skjer ved vertskommunekontrakt med Hemne kommune. Det samme med NAV.
Jordmortjenesten utføres i samarbeid med St. Olavs og flere kommuner. Snillfjord har egen
Fysioterapi/Ergoterapitjeneste, Legetjenester betjent av Orkdal Legesenter, egen
Flyktningekoordinator, og ansatte innen Psykisk helse og rus. Alle disse funksjonene må det
kartlegges hvor de ansatte går fra 1.1.20. I utgangspunktet skal tjenester som er stedsbundet gå til
den kommunen de blir liggende, men fellestjenester skal fordeles mellom kommunene etter
nærmere avtale.
Voksenopplæring ligger hos oss under helse. Jeg kan ikke se at Snillfjord har egen
voksenopplæringstjeneste. Jeg antar tjenesten kjøpes av en nabokommune.
Kommunalsjef oppvekst:
Grunnskole, SFO, Barnehage, PPT. Her dreier det seg om å overta Hemnskjela oppvekstsenter
med barnehage og 1-4 skole. Samarbeidet er allerede i gang, men man bør legge opp til en
politisk diskusjon om hvordan utnytte lærerkreftene på best mulig måte til beste for elevene.
Dette må inn i vår forestående barnehage- og skolebruksplan, og Snillfjords politikere og
innbyggere må involveres. Når det gjelder PPT vil Snillfjord kommune falle ut av denne, men
samarbeidet med Frøya kan fortsette dersom man finner dette formålstjenlig. Jeg går ut fra at det
blir èn person mindre i tjenesten.
Enhetsleder kultur:
Kontaktperson for kultur i Snillfjord er Åge Røe.
Her må det tas kontakt for å sjekke ut hvilke tiltak Snillfjord har som vi skal overta, og eventuelt
om det er tiltak de mangler og vi allerede nå kan tilby barn og unge i Snillfjord.
Dokumenter:
Generelt vil alle som pr. i dag har ansvar for dokumenter, reglementer, rutinebeskrivelser etc. ha
ansvar for å oppdatere disse slik at de er i tråd med gammel og ny kommunes tidligere
dokumenter. Dette gjelder f.eks. delegeringsreglement, økonomireglement, politiske reglement
og alle andre som finnes hos både oss og Snillfjord.
GENERELT
Den enkelte ansvarlige i Hitra kommune skal sørge for at oppgavene blir kartlagt og at det lages
en fremdriftsplan for gjennomføring. Dette legges inn i en felles fremdriftsplan for hele
prosjektet. Noen oppgaver kan med fordel utføres etter 1.1.20, men disse må også identifiseres.
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I den grad man trenger forsterkninger i utrednings- og gjennomføringsfasen ut over de stillinger
vi allerede har opprettet, skal dette avklares med prosjektleder, som eventuelt gjør nødvendige
avklaringer med Fellesnemnda.
Fordeling av belastningen med pensjonsrettigheter skal drøftes av prosjektlederne i møte med
KLP den 27.06.18.
Fremdriftsplan for det totale prosjektet legges frem høsten 2018.
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-2
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Nye Hitra - skilting fra Valslag til Fillan
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

3/18

Vedlegg:
Innstilling:
Prosjektleder får i oppgave å utarbeide plan for skilting i nye Hitra fra 01.01.2020. Planen med
kostnadsoverslag legges frem for Fellesnemnda.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Bakgrunn for saken
I og med at nye Hitra får grenser ut over dagens Hitra ser prosjektleder behov for å utarbeide ny
skiltplan for den nye kommunen.
Vurdering
Arbeidet må involvere Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen som på sin side har
ansvar for en stor andel av skiltingen. Deler av skiltingen bør være informativ i forhold til hva
den nye kommunen har å by på av severdigheter og opplevelser, andre deler bør rydde opp i
dagens etter hvert noe uryddige og fragmenterte skilting.
Skiltplanen må ta særlig hensyn til trafikksikkerhetsforhold, spesielt med tanke på myke
trafikanter.
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-3
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Hitra og Snillfjords arkiver - tiltak som følge av kommunereformen
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

4/18

Vedlegg:
Innstilling:
Prosjektleder bes om å utrede tiltak med kommunenes arkiver som kommunereformen medfører
og kostnadene med disse. Det legges frem bevilgningssak for Fellesnemnda med dekning av 31%
for Snillfjord sin del.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Bakgrunn for saken
Hitra og Snillfjord kommuner må hver for seg gjøre tiltak for å kunne avslutte sine arkiver pr.
31.12.2019. Fra 01.01.2020 begynner nye Hitra med nytt arkiv. Det gamle må delvis være
digitalisert og/eller settes på lager hos IKA Trøndelag. Noe av kostnadene måtte kommunene
gjennomført uavhengig av reformen, men en stor andel av kostnadene kommer som en følge av
kommunereformen.
Saksopplysninger
Hitra kommune har hatt tilsyn fra arkivverket og fått en rekke pålegg til utbedring. Deler av dette
har kommunen vært klar over en tid, men har utsatt utbedring av bemanningsmessige årsaker, og
fordi man var klar over at kommunereformen ville medføre ytterligere tiltak. Det er nå avklart
hva som må gjøres innen årsskiftet 2019/2020 og man har laget en politisk sak på oppgavene.
Hitra kommune er invitert av rådmannen til å gjøre slikt vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette et prosjekt for å lukke avvik i
kommunens arkivsystemer slik de framkommer etter tilsyn fra arkivverket pr.
09.05.2018, jf. tilsyn av 25.04.2014.
2. Kommunestyret ber rådmannen i tillegg forberede og gjennomføre digitalisering av
kommunens planarkiv slik at framtidig plan- og byggesaksbehandling i ny kommune fra
01.01.2020 kan gjennomføres på en effektiv og kvalitativ god måte.
3. Kostnadene knyttet til prosjektet innarbeides i kommunens drifts- og
investeringsbudsjetter slik:
a) Økte lønnskostnader til 100 % prosjektstilling fra høsten 2018 med kr 220 000,-, og
hele 2019 med kr 600 000,-, innarbeides i kommunens driftsbudsjett slik det framgår i
sak om revidert handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
b) Økte investeringskostnader (inkl. mva.), med kr 2.860.000,- for 2018 og kr
1.900.000,- for 2019, innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for budsjett 2018
/ handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
c) Investeringen finansieres med merverdiavgift på kr 550.000,- for 2018 og kr
320.000,- for 2019, og kr 1 870 000,- i ubrukte lånemidler for 2018, og kr 1.580.000 i
nytt låneopptak i 2019.
4. Rådmannen bes om å komme tilbake med kostnadsoverslag knyttet til anskaffelse og
innfasing av nytt sak- og arkivsystem for ny kommune i forbindelse med
budsjettbehandlingen for budsjett 2019.
5. Kostnader som kan henføres til kommunereformen søkes dekket innenfor Fellesnemnd
Hitra Snillfjord sitt budsjett.
Snillfjord kommune må også gjøre tiltak for å kunne levere sine arkiver til IKA Trøndelag pr.
31.12.2019. Snillfjord skal imidlertid deles i tre deler og må fordele de kostnadene som ligger i
dette på Orkland, Heim og Hitra.
Vurdering
Min vurdering er at kostnader som belaster kommunene på grunn av kommunereformen skal
dekkes av de tildelte statlige tilskuddene. For Snillfjord kommunes utgifter som kan henvises til
kommunereformen må det bety at 31% av kostnadene dekkes over Fellesnemnda Hitra og
Snillfjord sin fondsavsetning.
Det bør lages en felles utredning av hva administrasjonene finner er oppgaver som må gjøres på
grunn av kommunereformen og kostnadene dette medfører.
Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-4
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Nytt sak- og arkivsystem fra 01.01.2020
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

5/18

Vedlegg:
Innstilling:
Prosjektleder bes om å sette i gang prosess med å anskaffe nytt sak- og arkivsystem fra
01.01.2020. Dersom dette er mulig gjennom felles innkjøp i Trøndelag innen fristen, vurderes det
om nye Hitra skal slutte seg til dette fellesinnkjøpet.
Bevilgningssak legges frem for Fellesnemnda.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
15
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Bakgrunn for saken
Ved sammenslåingstidspunktet 01.01.2020 skal den nye kommunen ha ett sak- og arkivsystem.
Kommunene har pr. i dag 2 forskjellige systemer. Disse er et prosjektleders skjønn svært lite
brukervennlige og gir rom for feilføringer som skaper problemer i etterkant.
Saksopplysninger
Nye Hitra vil beholde de fleste fagsystemer som i dag og implementere Snillfjord sin datamasse i
disse. Det må imidlertid tas stilling til hvilket sak- og arkivsystem som skal være på plass fra
1.1.20. Det er ikke uten videre gitt at man fortsetter med Evry sine systemer, men benytter
anledningen til å innhente anbud på system med langt bedre brukergrensesnitt.
På KS Trøndelag sin rådmannssamling i Levanger 2. og 3. mai ble det stor tilslutning til at man i
fellesskap går ut og innhenter tilbud på nytt system for arkiv/dokumenthåndtering felles for alle
47 kommuner. Dersom dette ikke kan fullføres innen 1.1.20 vil det skape problemer for enkelte
sammenslåingskommuner, så det er en fare for at disse blir stående utenfor felles innkjøp. For
nye Hitra haster det med en avklaring. Orkland er allerede ute med anbudsprosess. Både
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er imidlertid med på felles løsning.
Nytt sak- og arkivsystem er en direkte følge av kommunereformen og kostnaden bør henføres hit.
Vurdering
Kommunene bruker uforholdsmessig mye tid og ressurser på å gjøre alle oppgaver i henhold til
lover og forskrifter. Papirbaserte originalarkiver og dårlig brukergrensesnitt i digitale
arkivsystemer har vanskeliggjort både sporbarhet, sikkerhet, koordinering, gjenbruk, søk og
effektiv innbyggerdialog. Det må vektlegges integrasjon med digitale tjenester til innbyggere og
næringsliv, spart saksbehandlingstid og tid for innbyggerne.
Nye Hitra kommune bør starte anbudsprosess med tanke på innkjøp, implementering og
opplæring av ansatte innen 01.01.2020. Dersom dette er mulig gjennom felles innkjøp i
Trøndelag innen fristen, bør nye Hitra slutte seg til dette prosjektet.

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no
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RS 1/18 17/4040-4 Forskrift om sammenslåing av Hitra kommue og del av
Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune er fastsatt
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4040-4

8. mai 2018

Forskrift om sammenslåing av Hitra kommue og del av Snillfjord
kommune (Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune er fastsatt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsatte 7. mars 2018 forskrift om
sammenslåing av Hitra kommue og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) fra
01.01.2020. Navnet på den nye kommunen er Hitra kommune.
I tillegg til å fastsette navn på den sammenslåtte kommunen og tidspunkt for når
sammenslåingen trer i kraft, fastsetter forskriften antallet medlemmer i kommunestyret.
Videre gis det overgangsregler for lokale forskrifter og kommunale planer og regler om
forliksråd.
Forskriften er vedlagt, og er også kunngjort på Lovdata.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Jan Gabriel Gabriel
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Jan Gabriel Gabriel
22 24 72 19

Kopi
Finansdepartementet
Trøndelag fylkeskommune

Side 2
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Adresseliste
Fylkesmannen i
Trøndelag
Hitra kommune
Kartverket
Skattedirektoratet
Snillfjord kommune
Statistisk sentralbyrå

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Rådhuset
Postboks 600
Postboks 9200
Grønland
Krokstadøra
Postboks 8131 Dep

7240
3507
0134

HITRA
HØNEFOSS
OSLO

7257
0033

SNILLFJORD
OSLO

Side 3
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Forskrift om sammenslåing av Hitra kommune og del av Snillfjord kommune
(Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. mars 2018 med hjemmel i
kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr.
1666.
§ 1. Hitra kommune og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) slås sammen til én
kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Hitra kommune.
§ 2. Kommunestyret skal ha 25 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer
annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.
§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hitra kommune og del av Snillfjord kommune
(Sundan/Hemnskjela) skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale
vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og
forskrifter er 1. januar 2021.
§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar
med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer
i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i
kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en
periode.
§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11,
inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye
kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye
planer eller de vedtas opphevet.
§ 6. Forskriften trer i kraft straks.
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Se vedlagte saksdokumenter.
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Hitra kommune
Rådhuset
7240 HITRA

Deres ref

Vår ref

Dato

2016/2925-37/002

17/2407-12

30. mai 2018

Søknad om å få beholde kommunenummer fastsatt fra 1. januar 2018
også etter 1. januar 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse om nytt
kommunenummer for Hitra, etter at Hitra og deler av Snillfjord ble vedtatt slått sammen av
Stortinget 8. juni 2017.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nye kommune- og fylkesnummer ved
kommune- og fylkessammenslåinger etter faglig råd fra Statistisk sentralbyrå. Normal praksis
er at nye kommuner får nytt kommunenummer ved kommunesammenslåing, og at nye fylker
får nytt fylkesnummer ved fylkessammenslåing. Ved fylkessammenslåing får også alle
kommunene i fylket nytt kommunenummer, da de to første sifrene i kommunenummeret viser
til fylke. Hitra kommune er en av kommunene som må bytte kommunenummer to ganger i
kommune- og regionreformen, en gang ved fylkessammenslåing og en gang ved
kommunesammenslåingen.
Gjenbruk av kommunenummer, dvs. at et kommunenummer betyr forskjellige ting på
forskjellige tidspunkt, er ikke ønskelig. Samtidig er det gjort en avveining mot kostnadene for
de store kommunene ved å bytte kommunenummer. Statistisk sentralbyrå åpnet derfor for at
de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) kan gjenbruke
kommunenummer ved kommunesammenslåinger. Disse kommunene må fortsatt bytte
kommunenummer ved fylkessammenslåinger.
Departementet støttet de faglige innspillene fra Statistisk sentralbyrå og vedtok ny kommuneog fylkesnummer i tråd med dette. Departementet kan derfor ikke innfri søknaden fra Hitra
om å få beholde kommunenummeret fastsatt fra 1. januar 2018 også etter 1. jaunar 2020.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Stein Ove
Pettersen
22 24 60 26

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Stein Ove Pettersen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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