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Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 
Møtested: Teams, Fjernmøte iht. kommuneloven § 11-7 
Dato: 03.02.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars P. Hammerstad Leder SP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Nestleder AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 

 
Følgende andre møtte: 
Navn  Representerer 
Ole L. Haugen  Ordfører 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Harald M. Hatle Kommunalsjef helse og omsorg 
Anita Hafsmo Vitsø Prosjektleder helseplattformen 
Anne Strøm Prosjektleder velferdsteknologi 
Hege Lie  Enhetsleder helse og rehabilitering 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 

 
 
Innkalling var utsendt 27.01.2021. Det fremkom ingen merknader. 
 
Jan Egil Handberg (PP) falt tidvis ut av møtet grunnet tekniske problemer. 
 
  



Orienteringer: 
 
Harald M. Hatle begynte med generell informasjon rundt smittesituasjonen i kommunen. Det 
kommer fremdeles opp nye tilfeller av covid-19, men på et langt lavere nivå enn situasjonen 
før nyttår. Helse og omsorgstjenestene er i gang med å omstille seg til mer ordinær drift. 
 
Status covid19 situasjonen – spesielt om planer for vaksinering mot covid19 v/Anita Hafsmo 
Vitsø 
Vaksineringen fortsetter og denne uken vil sykehjemsbeboerne motta vaksinedose nummer to. 
Prioriteringen følger retningslinjer gitt av FHI, og det er beboere på sykehjem og 
omsorgsboliger som kommer først. Etter dette kommer personer over 85 år og utvalgte 
grupper av helsepersonell. Det er ringt til alle innbyggere i kommunen over 65 år, dette utgjør 
ca. 1000 personer. De er blitt tilbudt vaksine og 91 prosent av de spurte har takket ja til 
vaksinen. 
 Det planlegges å benytte Hitrahallen til massevaksineringen. Tidspunkt for igangsettelse 
av dette vurderes ut ifra tilsendte vaksiner, og prioriteringsrekkefølgen til FHI. Det samarbeides 
med frivilligheten for å organisere skyssordning for de som kan ha vansker med å komme til 
massevaksinering på egen hånd. Det samarbeides med blant annet næringsaktører, 
flyktningetjenesten og voksenopplæringen for å få ut informasjon og påmeldelser til 
vaksinering til alle som oppholder seg i kommunen. 
 
Status helseplattformen v/Anita Hafsmo Vitsø 
En innbygger, en journal 
Intensjonen er at innbyggere møter en helsetjeneste med bedre informasjonsflyt enn i dag. 
Dette er et stort prosjekt som ble utsatt med seks måneder grunnet covid-situasjonen. 28. 
januar var kommunen invitert til workshop med Orkdalsregionen med kommunedirektører, 
kommunalsjefer, aktører fra helseplattformen og lokale innføringsledere. Mange ubesvarte 
spørsmål og lite konkrete svar. Tekniske utfordringer ble det spurt om, men det kommer et 
websamlinger om dette i februar, mars og april. 
 Målet nå er å jobbe mot en felles plattform med Orkdalsregionen. Regionen er 
samstemt om at vi skal ha Helseplattformen, men spørsmålet er når vi skal gå på. Hva som er 
fordeler og ulemper med å gå på nå i PD2 eller i SW1 er nå løftet opp på kommunedirektør-
nivå. 
 På mandag ble kostnadsmodellen gjennomgått på nytt, men vi har fortsatt ubesvarte 
spørsmål rundt noen punkter i denne og venter på tilbakemelding. I forrige kostnadsmodell 
endte vi opp med 322,- kr per innbygger. Det planlegges politisk behandling i utvalg for helse 
og omsorg i slutten av mars. Deretter skal saken til formannskapet og kommunestyret i april. 
 
Status bofellesskap demente v/kommunalsjef 
Det er satt ned en prosjektgruppe med ansattrepresentant, brukerrepresentant og 
representanter for verneombud, sykehjem og drift. Vi har hatt møte med Almas hus i Oslo, 
møte med de som idag jobber med demensomsorg på Hitra helsetun, og befart tomteområder. 
Det skal nå settes opp krav-spesifikasjoner for at vi kan se nærmere på lokalisering av bygget. 
 
Utvalgsleder ber om at det også tas med i prosjektgruppen utvalgets representant, Ann Bodil 
Kosberg Wingan. 
 
  



Status utbygging «Bergheim» (bolig rus) v/kommunalsjef 
 
Det startes bygging på fredag. 
 
Status bolig UNG v/kommunalsjef 
 
Det er nå utarbeidet et oppdatert konsept i forhold til det reviderte oppsettet med seks 
leiligheter. Det skal avholdes et møte imorgen for å avklare konsekvensen av statsforvalterens 
innsigelse. Når det er kvittert ut skal det jobbes med anbudskonkurranse for bygget. 
 

Spørsmål: 
 
Utvalget ba om en tilbakemelding på hvordan det går med den ambulerende 
audiograftjenesten, og om det eventuelt er venteliste på denne. 
 
Kommunalsjefen svarte at pågangen har vært stor og at tilbudet settes opp oftere enn 
opprinnelig planlagt. Januar-treffet ble utsatt grunnet en usikker smittesituasjon.  
 
Jan Egil Handberg (PP) etterspurte status for oversendelsesforslag angående brannutrykninger 
til Blåfjell bofellesskap. 
 
Kommunalsjefen svarte at oversendelsesforslaget foreligger formannskapet, og at det blir de 
som tar forslaget videre eller eventuelt delegerer behandling til et annet utvalg. 
 
Lars Erik Strand Vitsø (AP) stilte følgende spørsmål i møtet: 
 Hvorfor får brukere av legekontortjenester kun mulighet til å betale elektronisk? 

 
Mange har ikke tilgang til smarttelefon, PC, eller annet elektronisk verktøy som 
muliggjør den betaling slik at fakturagebyr unngås. 

 
Kommunalsjefen kunne ikke svare på spørsmålet i møtet, men tok med seg spørsmålet og 
utvalgets medlemmer gis svar så raskt som mulig. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.12.2020  

PS 3/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.01.2021  

PS 4/21 Søknad om ny skjenkebevilling Eliff AS  

PS 5/21 Søknad om salgsbevilling Rema Sandstad  

PS 6/21 Budsjett 2021 - helse og omsorg.  

PS 7/21 Kommunedelplan for helse med tittel "Helse - og 
velferdstrategi 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.12.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.02.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen godkjennes. 
 
  



PS 3/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.01.2021 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.02.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen godkjennes. 
 
  



PS 4/21 Søknad om ny skjenkebevilling Eliff AS 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.02.2021  

Behandling: 
 
Jan Egil Handberg var fraværende ved avstemmingen i denne saken. Fire medlemmer av 
utvalget deltok i avstemmingen. 
 
Utvalget fremmet omforente endringer til innstillingen: 

1. I første punkt endres kommunestyre til formannskap. 
2. Siste setning i punkt 3 strykes. 
3. Siste setning i punkt 4 strykes. 

Innstillingen, med ovennevnte endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap gir i medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra 
§ 1-1 til og med § 1-15, Eliff AS, org. 925558176 alminnelig skjenkebevilling.  

2. Bevillingene gjelder i for perioden 28.01.2021 - 30.06.2024.  
3. Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal 

søke om ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6.  
4. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og 

fastsatte bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i 
forskriftens pkt 5.  

 

Innstilling: 

 
1. Hitra kommunestyre gir i medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra 

§ 1-1 til og med § 1-15, Eliff AS, org. 925558176 alminnelig skjenkebevilling.  
 

2. Bevillingene gjelder i for perioden 28.01.2021 - 30.06.2024.  
 

3. Bevillingsperioden 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 sier noen annet.  
 

4. 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. 

 
  



PS 5/21 Søknad om salgsbevilling Rema Sandstad 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.02.2021  

Behandling: 
 
Jan Egil Handberg kom igjen med i møtet under behandlingen av denne saken. Utvalget var 
dermed igjen fulltallig. 
 
Utvalget fremmet omforente endringer til innstillingen: 

1. I første punkt endres kommunestyre til formannskap. 
2. Siste setning i punkt 3 strykes. 
3. det tas inn at alkoholsalg er forbudt før klokken 08.00 

Innstillingen, med ovennevnte endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap gir i medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra 
§ 1-1 til og med § 1-15, Siri Sandø AS org.nr: 826085312, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  

2. Bevillingen gjelder for perioden 28.01.21 - 30.06.24.  
3. Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal 

søke om ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6. 
4. Salg og utlevering av drikk er forbudt før kl. 08.00, etter kl. 20.00 på hverdager, og 

etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7.  

 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre gir i medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra 
§ 1-1 til og med § 1-15, Siri Sandø AS org.nr: 826085312, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  

 
2. Bevillingen gjelder for perioden 28.01.21 - 30.06.24.  

 
3. Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke 

om ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal 
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet.  

 
4. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 

dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og 
utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 
3-7.  

 

PS 6/21 Budsjett 2021 - helse og omsorg. 

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    (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 høst 21 
 

 
 
 
  



PS 7/21 Kommunedelplan for helse med tittel "Helse - og velferdstrategi 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.02.2021  

Behandling: 
 
Jan Egil Handberg var fraværende ved behandlingen av denne saken grunnet tekniske 
problemer. Utvalget telte dermed fire medlemmer. 
 
Utvalget fremmet følgende omforente forslag til endringer i innstillingen: 

1) Det legges til «som innstillingen» i første punkt. 
2) Det legges til et punkt fire som sier følgende: «Det nedsettes en arbeidsgruppe 
med medlemmer fra brukerråd, eldres råd, samt leder for utvalg helse og omsorg, som 
får i oppgave å følge lokal prosess knyttet til «leve hele livet». 

3) Saken sendes som meldingssak til formannskapet idet de er delegert ansvaret 
for strategisk planlegging på kommuneplan nivå. 

 
Vedtak: 
 

1) Utvalg helse – og omsorg vedtar som innstilling at plan for «Leve hele livet» 
utarbeides som del av kommunedelplan helse – og omsorg med følgende tittel:  

Helse – og velferdsstrategi for Hitra kommune 2022 – 2031. 
Plan utarbeides slik at den kan sluttbehandles i Hitra kommunestyre desember 2021.  

 
2) Basert på kommunens hovedmål for helse – og omsorgstjenestene 

A. Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør 
B. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting 
C. Arbeidsdeling og samarbeid 

 
3) Utvalget vil våren 2021 prioritere oppfølging «Leve hele livet» med å søke 
tilskuddsmidler til en egen samhandlingskoordinator som får i hovedoppgave å 
videreutvikle samarbeidet med lag – og brukerorganisasjoner, frivillige og øvrige 
innbyggere i kommunen vår. 
 

4) Det nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra brukerråd, eldres råd, samt 
leder for utvalg helse og omsorg, som får i oppgave å følge lokal prosess knyttet til «leve 
hele livet». 

 
5) Saken sendes som meldingssak til formannskapet idet de er delegert ansvaret for 
strategisk planlegging på kommuneplan nivå. 
 

 

Innstilling: 

1) Utvalg helse – og omsorg vedtar at plan for «Leve hele livet» utarbeides som del av 
kommunedelplan helse – og omsorg med tittel: 

 
Helse – og velferdsstrategi for Hitra kommune 2022 – 2031. 

 
Plan utarbeides slik at den kan sluttbehandles i Hitra kommunestyre desember 2021.  



 
 

2) Basert på kommunens hovedmål for helse – og omsorgstjenestene 
 

A. Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør 
B. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting 
C. Arbeidsdeling og samarbeid 

 
vil utvalget våren 2021 prioritere oppfølging «Leve hele livet» med å søke tilskuddsmidler 
til en egen samhandlingskoordinator som får i hovedoppgave å videreutvikle samarbeidet 
med lag – og brukerorganisasjoner, frivillige og øvrige innbyggere i kommunen vår. 

 
 


