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Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 16.06.2020 
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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars P. Hammerstad Leder UAV 
Ann Bodil Kosberg Wingan, møtte kl. 10:40 Nestleder AP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars Erik Strand Vitsø MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Roger Magne Sørensen Lars Erik Strand Vitsø V 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Harald M. Hatle Ass. kommunedirektør 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær /Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 09.06.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
  



Orienteringer 
 Kreftomsorg 

Vi har mottatt et innspill fra pårørende. 
Kommunen har i dag en kreftkoordinator i 60% prosjektstilling, som er felles for Hitra og 
Frøya i samarbeid med Orkdal. Vi er nå delvis meldt ut, og vil sannsynligvis trekke oss helt 
ut fra dette samarbeidet med Orkdal (Orkland). Stillingen lokalt vil etter dette bli vurdert 
utvidet. 
Utvalget setter i bestilling at dette blir tatt med i budsjettdiskusjonen, og ber samtidig om 
at det blir sett på fagfeltet diabetes. 
 

 Bolig UNG – bolig til mennesker med nedsatt funksjonsnivå 
Tomt kjøpt for bygging av «Bolig Ung» i Fillan ligger i et område som det er nedlagt bygge- 
og deleforbud. Det er fortsatt ikke avklart endelig når dette forbudet vil bli opphevet. 
 
Hitra formannskap ba i møte i desember kommunedirektøren å vurdere mulighet for 
bygging på annet sted/annet tomt, basert på mellom annet følgende: 
- Lenge siden byggeplaner Bolig UNG ble påbegynt 
- Uavklarte arealbehov i området rundt Hitrahallen 
 
Vedtak om bygging av boliger for mennesker med ROP-utfordringer (rus/psykisk helse) 
utenfor Øytun-området gjør at kommunedirektøren på nytt har sett på dette området. 
 
Det er gjennomført en grov arealvurdering, sett opp mot arealbehov for bolig ung. 
Det kan synes som det kan være vanskelig å realisere hele konseptet Bolig UNG på Øytun-
tomta. Derfor er det gjennomført en studie hvor boligdel er lagt til Øytun og 
dagaktivitetsareal er tenkt løst på annen måte utenfor Øytun-området. 
 
Foreløpig aralskisse for mulig utbygging av Bolig UNG på Øytun er forelagt: 
- Brukeråd 
- Pårørende 
- Byggenemnd 
- Ledelse ved Øytun 
 
Det er klart at utbygging på Øytun gir noen bygningsmessige utfordringer, eksempelvis vil 
det ikke være mulig å bygge hele boligen på ett plan. Det er også sannsynligvis nødvendig å 
rive gamle Øytun Hus C (bygd 1975) for å få nok plass for oppføring av nytt bygg.  
 
Øytun Hus C ble bygd som del av Øytun hjem for psykisk utviklingshemmede i 1975 og tatt i 
bruk tidlig i 1976. Tidligere boligdeler av Øytun, Hus A og Hus B, ble revet i 2007. Riving kom 
som følge av at bygningene var av relativt dårlig kvalitet samtidig som det var asbest-
utfordringer knytta til byggene. 
 
Det synes være en stemning for å gå videre med å undersøke muligheten for å bygge ut 
Bolig UNG i Øytun-området. Før arbeidet videreføres ønsker nå likevel kommunedirektøren 
å drøfte status og mulig vei videre, dette mellom annet fordi videre planlegging vil pådra 
prosjekteringskostnader. Videre vil evt. riving av HUS C også medføre noe usikkerhet knytta 
til kostnader ved utbygging.  
 
Kort om fordeler og ulemper ved bruk av tomt ved Øytun: 



Fordeler: 
- Sentral tomt 
- Utsikt mot idrettsanlegg og solvendt 
- Mulig å etablere gode driftsstrukturer 
 
Ulemper: 
 Trangt, får sannsynligvis ikke alt på ett plan 
- Må sannsynligvis rive Hus C, kan være kostnadsdrivende 
 
I og med at det foreligger bygge- og deleforbud i Vikan Nord, at det er lenge siden planene 
om bygging av Bolig UNG ble startet og at det er aksept hos pårørende for å velge en 
løsning med utbygging på Øytun tilrår kommunedirektøren at prosessen med mulig 
utbygging av Bolig Ung på Øytun-tomta videreføres. 
 
Det må så tidlig som mulig i prosessen prioriteres å se på kostnadsmessige konsekvenser 
med valg av ny tomt. 
 
Utvalget er positiv til framlegget og Øytun som lokasjon. Men alternativ plassering bør ikke 
utelukkes 
 

 Bolig rus og psykisk helse 
5 tilbydere ved fristens utløp. Fire er innenfor kostnadsmessig og kravspesifikasjon. Det 
skal være et oppfølgingsmøte i dag kl. 14:00. 
Det skal være 8 leiligheter pluss 1 akuttleilighet, samt personalbase og fellesareal.  
Planen er å legge fram sak til kommunestyret den 25. juni. Utvalget tiltrer slik behandling. 
 
 

 Fysioterapi og kiropraktor 
VI har i dag 3 privatpraktiserende fysioterapeuter. Vi har mottatt informasjon om at noen 
av disse vil vurdere å pensjonere seg i 2021. Det vil da bli foretatt en vurdering av behovet 
fremover før en eventuell utlysning av kommunale fysioterapihjemler. 
Hitra kommune har ikke egen kiropraktor. Men det er en privat kiropraktor, som har som 
har tilbud på Hitra. (lokaler i Sentrumsgården) 
 
 

 Kort Statusoppdatering Covid-19 
Det går forholdsvis bra, og ferien avvikles som normalt. 
Det er høy beredskap på testing og tilfredsstillende på smittesporing. Mot ferien må vi 
dimensjonere oss litt opp. Det er signalisert til tillitsvalgte og ansatte at ved en 
ekstremsituasjon kan de bli kalt tilbake fra ferie. 
 
Jan Egil Handberg er utleieansvarlig i Fillan Grendahus, og med bakgrunn av det så ønsker 
han en avklaring i forhold til Hitra kommune sin henvendelse om mulig leie av rom i 
sokkelen. I og med at han nå har andre henvendelser om leie av de samme lokalene, så 
ønsker han en snarlig avklaring om det er aktuelt eller ikke for Hitra kommune. 
Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle kommer tilbake med svar. 
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Saker til behandling 

PS 10/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.05.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
Leder Lars P. Hammerstad (UAV) ber om at drøftinger tas inn i protokollen, slik at det blir 
lettere å kjenne igjen senere. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 18.05.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 11/20 Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 

1. Utvalg for Helse og omsorg tar økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er framlagt, 
til orientering. 

2. Utvalget ser behov for at utbygging bofellesskap demente blir framskyndet til 2021. 
3. Utvalget er videre opptatt av at Hitra kommune får dekt en rimelig andel av 

kostnader, ressurskrevende brukere. 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Utvalg for Helse og omsorg tar økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er framlagt, til 

orientering. 
2. Utvalget ser behov for at utbygging bofellesskap demente blir framskyndet til 2021. 
3. Utvalget er videre opptatt av at Hitra kommune får dekt en rimelig andel av kostnader, 

ressurskrevende brukere. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
 

PS 12/20 Årsmelding 2019 for helse - og omsorgstjenestene i Hitra kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 



Utvalg for helse- og omsorg tar årsmeldinger for helse- og omsorgstjenestene til orientering, 
slik som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Utvalg for helse – og omsorg tar årsmeldinger for helse- og omsorgstjenestene til orientering, 
slik som framlagt. 
 

PS 13/20 Revidert Handlings- og Økonomiplan 2020-2023 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følende omforente forslag til nye pkt. 2, 3 og 4: 

2. Utvalget støtter avsetting av midler for forsert planlegging utbygging Bolig Ung. 
3. Utvalget ser behov for at utbygging av bofellesskap demente framskyndes til 2021. 
4. Hitra kommunestyre vil bidra, der det er naturlig, for å sikre aksept for at 

kommunen får dekt en noe større andel av kommunens kostnader knytta til 
ressurskrevende tjenester. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag fremmet i møtet, enstemmig 
vedtatt. 
 
Pkt. 2 og 3 i kommunedirektørens innstilling blir da pkt. 5 og 6. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er 
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i 
dokumentet. 

2. Utvalget støtter avsetting av midler for forsert planlegging utbygging Bolig Ung. 
3. Utvalget ser behov for at utbygging av bofellesskap demente framskyndes til 2021. 
4. Hitra kommunestyre vil bidra, der det er naturlig, for å sikre aksept for at kommunen 

får dekt en noe større andel av kommunens kostnader knytta til ressurskrevende 
tjenester. 

5. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844 
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».  

6. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er 
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i 
dokumentet. 

2. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844 
som er i samsvar med  vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».  



3. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.  

PS 14/20 Vertskommunesamarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner innenfor området 
Oppfølgingstjeneste - rus og psykisk helse. 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
Utvalg for Helse og msorg henstiller til formannskap og kommunestyrer i 
samarbeidskommunene om å oppnevne «Felles politisk nemnd for Helse og Omsorg» for å 
styrke og videreutvikle det helsepolitisk samarbeidet mellom kommunene. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om 
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP), 
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.  
 
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med 
vertskommuneavtalen.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om 
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP), 
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.  
 
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med 
vertskommuneavtalen.  
 

PS 15/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16.06.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra dagens møte, den 16.06.2020, godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
  



Referatsaker 

RS 4/20 Tildeling av tilskudd til Hitra kommune 2020 - Rus og Kompetanseløftet 

RS 5/20 Tilskuddsformidling - NAV  Hitra Frøya - "Ungdomsprosjektet - utvidet oppfølging av 
ungdom" 


