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Sak 25/22 Virksomhetsbesøk Hemnskjela oppvekstsenter 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 25/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Hemnskjela oppvekstsenter til orientering. 

Behandling: 
Kontrollutvalget fikk en orientering om Hemnskjela oppvekstsenter av: 

• Rektor Vidar Johansen

• Styrer Åse Johansen

• Kommunalsjef Alexander Baklie
Utvalget fikk en orientering med en påfølgende omvisning, og fikk et innblikk i driften ved 
Hemnskjela oppvekstsenter. Utvalget merket seg at et uteskur til bl.a. barnevogner bør 
komme på plass, og at driftsenheten har et etterslep for vedlikehold og utvikling av 
uteområdet. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Hemnskjela oppvekstsenter til orientering. 

Sak 26/22 Orientering om ungdata-undersøkelsen 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 26/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om ungdata-undersøkelsen til orientering. 

Behandling: 
Kontrollutvalget fikk en orientering om ung-dataundersøkelsen av kommunalsjef oppvekst 
Alexander Baklie og Berit Folland fra barne- og familietjenesten. Deres presentasjon er 
vedlagt møteprotokollen. 
Barne- og familietjenesten består av PP-tjenesten, helsestasjon, barnevernet og 
familietjenesten. 
Siste Ungdata-undersøkelse var 2018 og 2021. 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om ungdata-undersøkelsen til orientering. 

Sak 27/22 Orientering om brannvesenets samhandling 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 27/22 

Forslag til vedtak 



Kontrollutvalget tar redegjørelsen om brannvesenets samhandling til orientering. 

Behandling: 
Kommunedirektør Ingjerd Astad orienterte om brannvesenets samarbeid mellom Hitra og 
Frøya, og en utredning om et større brannsamarbeid.  
Det har blitt utredet å se på et større samarbeid med enten Trondheim, Fosen eller Orkland 
brann- og redningsvesen. Orkland er det nærmeste og mest nærliggende. Orkland har i dag 
et samarbeid med Skaun kommune, og det er gått videre på en utredning med Orkland. 
Arbeidsgruppa skal legge frem et forslag innen den 1. oktober. 
Tillitsvalgte har blitt koblet på utredningsprosessen,  men de kunne gjerne tenkt seg å 
komme inn tidligere. 
Samhandlingen i kommunen etter kommunesammenslåingen fungerer bra. Det er eget 
brannmannskap på hver side av tunnelen, noe som utgjør en sikkerhet i forhold til hendelser 
i tunnelen.  
Snillfjord samarbeidet tidligere med Orkland, og har vært vant til noen andre rutiner.  

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om brannvesenets samhandling til orientering. 

Sak 28/22 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 05.09.22 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 28/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering 

Behandling: 
Kommunedirektør Ingjerd Astad la frem en oversikt over oppfølgingen av politiske vedtak fra 
nytt arkivsystem. Det nye systemet ble tatt i bruk mars 2022. Saker fra det tidligere systemet 
er ikke med nå. Det er en gjennomgang av det administrativt, og det blir gjennomgått på 
neste møte. 
Saker som ble gjennomgått: 

• Ferdige saker, utover det som går frem av rapport:
o Salg av eiendom til Hitramat Eiendom AS
o Strukturprosess Trønderenergi AS
o Kontrollutvalgets behandling av årsrapport er behandlet av kommunestyret

• Sak om barnehagekapasitet og ny Fillan skole er en stor sak som vil pågå over en
lengre tidsperiode. Kontrollutvalget holdes oppdatert.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

Sak 29/22 Årsoppgjørsbrev 2021 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 29/22 



Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjon i utvalgets neste møte om hvilke 
tiltak som er gjort for å rette opp de manglene som er påpekt i årsoppgjørsbrevet. 

Behandling: 
Sekretariatet orienterte om at oppdragsansvarlig revisor vil komme på utvalgets neste møte 
for å orientere om oppfølgingen av de nummererte brevene. Spørsmål som utvalget har til 
årsoppgjørsbrevet kan besvares da. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjon i utvalgets neste møte om hvilke 
tiltak som er gjort for å rette opp de manglene som er påpekt i årsoppgjørsbrevet. 

Sak 30/22 Plan for eierskapskontroll 2022 - 2024 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 30/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2022-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2022-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

a. Generell eierskapskontroll
b. TrønderEnergi AS.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom forslaget til plan, og orienterte om videre saksgang for planen. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2022-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2022-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

a. Generell eierskapskontroll
b. TrønderEnergi AS.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.



Sak 31/22 Budsjettkontroll 1.halvår 2022 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 31/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering. 

Behandling: 
Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av budsjettkontrollen. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering. 

Sak 32/22 Budsjett for kontrollarbeidet 2023 med økonomiplan 2024 - 
2026 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 32/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjettforslag for 2023 med økonomiplan for 2024-2026 som 
legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en ramme på kr 1 306 750,-
. Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret.  

Behandling: 
Sekretariatet hadde en gjennomgang av forslaget til budsjett. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjettforslag for 2023 med økonomiplan for 2024-2026 som 
legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en ramme på kr 1 306 750,-
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret.  

Sak 33/22 Aktuelt fra utvalgene 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 33/22 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte hverandre om sitt tildelte utvalg. 
Ingen saker er aktuelle for videre behandling.  



Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

Sak 34/22 Referatsaker 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 34/22 

Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 

Behandling: 
Utvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
Referatsak 3: Samling for kontrollutvalg i Trøndelag 1.november 2022 
Sekretariatet melder på. 
Referatsak 4. Svar fra sekretariatet fra sak 23/22 «Eventuelt»; Kan en partigruppe utpeke en 
annen representant dersom valglista ikke er oppbrukt?  
Svaret ble lagt frem i møtet, og legges ved protokollen. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

Sak 35/22 Eventuelt 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 35/22 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte følgende saker: 

1. Kontrollutvalget diskuterte området boligområdet Litjslokheia som ble solgt til Ki
eiendommer AS i 2019. Foregikk salget etter en åpen salgsprosess?
Sommeren 2022 står Hitra kommune som selger av g.nr 93/b.nr 183. Dette er en av
eiendommene som KI eiendommer hadde kjøpt av Hitra kommune i 2019. På hvilken
bakgrunn er salget av eiendommen foretatt?
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om saken i neste møte.

2. Kontrollutvalget er kjent med at Arbeiderpartiet har utnevnt en vararepresentant til
kommunestyret, og har oppfattet det som at dette er en representant utenom
valglista. Kan en partigruppe utpeke en ny representant som ikke stod på valglista?
Kontrollutvalget henviser til referatsak 23/22 og 34/22.
Kontrollutvalget ber om at ordfører orienterer om saken i neste møte.

3. Kontrollutvalget ber om at Remidt IKS orienterer om det nye avfallssystemet med
tømmetidspunkt og flere sorteringer, samt grunnlag for avgiftsberegning.

 Sakene ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget diskuterte området boligområdet Litjslokheia som ble solgt til Ki

eiendommer AS i 2019. Foregikk salget etter en åpen salgsprosess?
Sommeren 2022 står Hitra kommune som selger av g.nr 93/b.nr 183. Dette er en av
eiendommene som KI eiendommer hadde kjøpt av Hitra kommune i 2019. På hvilken
bakgrunn er salget av eiendommen foretatt?
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om saken i neste møte.

2. Kontrollutvalget er kjent med at Arbeiderpartiet har utnevnt en vararepresentant til
kommunestyret, og har oppfattet det som at dette er en representant utenom
valglista. Kan en partigruppe utpeke en ny representant som ikke stod på valglista?
Kontrollutvalget henviser til referatsak 23/22 og 34/22.
Kontrollutvalget ber om at ordfører orienterer om saken i neste møte.

3. Kontrollutvalget ber om at Remidt IKS orienterer om det nye avfallssystemet med
tømmetidspunkt og flere sorteringer, samt grunnlag for avgiftsberegning.

Sak 36/22 Godkjenning av dagens møteprotokoll 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.09.2022 36/22 

Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.09.2022, godkjennes. 

Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 

Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.09.2022, godkjennes. 



Ungdata2021 
Hitra kommune 

-kontrollutvalget- 

05.09 2022 



Hva er Ungdata 
Ungdataer lokale barn-og 
ungdomsundersøkelser der skoleelever over 
hele landet svarer på spørsmål om hvordan de 
har det, og hva de driver med på fritiden. 

Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på 
mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i 
videregående 

https://www.ungdata.no/wp- 
content/uploads/reports/Trondelag_Hitra_2021_Barneskole_Kommune.pdf 

https://www.ungdata.no/wp- 
content/uploads/reports/Trondelag_Hitra_2021_Ungdomsskole_Kommune.pdf 

https://www.ungdata.no/wp- 
content/uploads/reports/Trondelag_Hitra_2021_Videregaende_Kommune.pdf 

https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Trondelag_Hitra_2021_Barneskole_Kommune.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Trondelag_Hitra_2021_Ungdomsskole_Kommune.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Trondelag_Hitra_2021_Videregaende_Kommune.pdf


Tema i undersøkelsen 
• Ungdataundersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. Formålet er at spørsmålene i Ungdata 

skal dekke helheten i barn og ungdoms liv. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om 
• forhold til foreldre og 
• Forhold til venner, 
• skole, 
• lokalmiljø, 
• fritidsaktiviteter, 
• helse og 
• trivsel. 
• mobbing 
• På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, 

• seksualitet 
• risikoatferd 
• regelbrudd 
• Vold og trakassering 



Deltakelse i antall og prosent 

Svarprosent 2018 

• Ungdomskole 126 86% 
• Videregående 92 85% 

Svarprosent 2021 

• junior 129 86% 
• Ungdomskole 145 93% 
• Videregående 92 64% 



Livskvalitet 

De aller fleste barn 

synes selv 

de har gode liv og 

er godt fornøyd med livet sitt 
her på Hitra 

De er glade, engasjerte og har 
energi 

1/3 er usikre på framtiden her 
på Hitra. 

Ung 
82% gir utrykk for at «livet mitt er bra». Det er 11% jenter og 6% gutter om er litt uenig og 6% gutter som er uenig. 
Det er en liten overvekt av jenter som gir utrykk for at de ofte føler seg stresset. 30 % av jentene og 23% gutter 
47% gutter og 38% jenter gir utrykk for at de har problemer med å sove. 26% gutter og 19% jenter sover mindre 
enn 7 timer. 
Mellom 51 og 66 opplever at de kan snakke om triste/vanskelige tema med mor/far/venner. 
77 opplever at de kan snakke med læreren og 73% med helsesøster på skolen 

Ungdomskole 
86% gutter og 56% jenter gir uttrykk for at de er tilfreds med livene sine. 
67% har svart at de liker seg selv slik de er. Det er 84% av guttene og 46% av jentene som liker seg selv slik de er 
9 av 10 har vært glad den siste uken 
8 av 10 har vært engasjert og har hatt masse energi den siste tiden 
3/ 4 er optimistisk om fremtiden og følt at de mestrer ting 
7 av 10 har følt seg nyttig sen siste uken 
Det en markant forskjell på gutter og jenter når det gjelder livskvalitet. Bl.a67% gutter og 28% jenter er 
optimistiske om fremtiden og føler at de mestrer ting 

Videregående 
83% gutter og 66% jenter gir uttrykk for at de er tilfreds med livene sine. 
69% har svart at de liker seg selv slik de er. Det er 88% av guttene og 55% av jentene som liker seg selv slik de er 
9 av 10 har vært glad den siste uken 
8 av 10 har vært engasjert og har hatt masse energi den siste tiden 
8 av 10 er optimistisk om fremtiden og følt at de mestrer ting 
7 av 10 har følt seg nyttig sen siste uken 
Det en markant forskjell på gutter og jenter når det gjelder livskvalitet. Bl.a66% gutter og 34% jenter vært 
engasjert 



Venner 

Ung 

6 av 10 er helt sikre på at de har en god venn. 

Nær 100% har noen å være sammen med på fritiden og friminuttene. 

¼ føler seg ofte/veldig ofte ensomme 

Det viktigste for å være populær er at de er til å stole på 

Ungdomskole 

85% gutter og 86% jenter har en fortrolig venn 

9 av 10 gir utrykk for at de har noen å være med i fritiden 

Nær 100% gir uttrykk for at de har noen å være sammen med i friminuttene 

55 % er sammen med venner hjemme hos dem eller de i løpet av uka 

56% har ikke vært ute sammen med venner ute i løpet av en uke 

44% har vært sosial på nett mer enn 6 ganger den siste uken 

Jenter spiller onlinespillmarkant mindre enn gutter 

25% av jentene har vært plaget av følelsen over å være ensom den siste uken. 8% gutter. 

Videregående 

8o% gutter og 88% jenter har en fortrolig venn 

9 av 10 gir utrykk for at de har noen å være med i fritiden 

Nær 100 % gir uttrykk for at de har noen å være sammen med i friminuttene 

46% er sammen med venner hjemme hos dem eller de 2 eller flere ganger i løpet av uka 

45% har ikke vært ute sammen med venner ute i løpet av en uke 

53% har vært sosial på nett mer enn 6 ganger den siste uken 

Jenter spiller onlinespillmarkant mindre enn gutter 

16% av jentene har vært plaget av følelsen over å være ensom den siste uken. 5% gutter. 

De fleste barn 

er sikre på at de har 

minst en god venn som de stoler 

helt på 

Mange barn og unge er sosiale 
på nett. 

½ bruker tid fysisk sammen med 
venner på fritiden 

Flere jenter kjenner på følelsen 
av å være ensom 



Foreldre 

Ung 

79-84% er veldig fornøyd med foreldrene sine 

99% opplever at foreldrene «liker meg som jeg er». 

94% gir utrykk for at foreldrene kjenner vennene 

60% gutter og 56% jenter hjelper til hjemme mer enn 3-4 dager i uka. 

Ungdomskole 

7 av 10 er svært fornøyd med foreldrene sine 

93% gir uttrykk for at foreldrene pleier å vite hvor jeg er 

87% gir uttrykk for at foreldrene kjenner vennene 

88% gir uttrykk for at foreldrene er interessert i livet mitt 

35% prøver å holde fritiden skjult for foreldrene sine 

2 av 10 gir uttrykk for at foreldre mangler penger til å betale fritid og aktiviteter de ønsker å delta på 

1 av 10 er sjelden eller aldri sammen med foreldrene sine i hverdagen. 

3 av 10 er nesten alltid sammen med foreldrene sine 

Videregående 

6 av 10 er svært fornøyd med foreldrene sine 

96% gir uttrykk for at foreldrene pleier å vite hvor jeg er, og kjenner vennene mine 

95% gir uttrykk for at foreldrene er interessert i livet mitt 

29% prøver å holde fritiden skjult for foreldrene sine 

15% gir uttrykk for at foreldre mangler penger til å betale fritid og aktiviteter de ønsker å delta på 

14% er sjelden eller aldri sammen med foreldrene sine i hverdagen. 

3 av 10 er nesten alltid sammen med foreldrene sine 

Det store flertallet 

er fornøyd med 

foreldrene sine 

Mange foreldre investerer 

mye tid og 

ressurser i barna sine. 

Foreldrene kjenner vennene til 
barna sine 



Skole Ung 

¾ er ganske og veldig fornøyd med skolen de går på. 

Det er jevn fordelt på gutter og jenter. 

92% er enig eller litt enig i at lærerne bryr seg om dem 

76% er enig eller litt enig i at de kjeder seg i skoletimene 

1 av 3 gruer seg til å gå på skolen 

74% gutter og 92% jenter føler seg noen ganger til veldig ofte redde når de skal snakke foran klassen 

1 av 3 bruker mindre enn ½ time på lekser 

De fleste barn er fornøyd med skolen 
og opplever gode relasjoner til 

lærerne sine 

Mange gir uttrykk for at de kjeder seg 
og gruer seg til å gå på skolen 

De bruker lite tid på skolearbeid og 
blir ofte stresset av det 

7 av 10 bruker mindre enn 1 time på 
lekser. 

Skulker lite 



Ungdomskole 

55% er litt eller svært fornøyd med skolen 

8 av 10 er litt enig eller helt enig i at de trives på skolen 

9 av 10 er litt enig eller helt enig i at lærerne bryr seg om meg 

3 av 4 er litt enig eller helt enig at de passer inn blant elevene på skolen 

8 av 10 er litt enig eller helt enig i at de kjeder seg på skolen 

4 av 10 er litt enig eller helt enig i at de gruer seg til å gå på skolen 

Minimal forskjell på gutter og jenter. Guttene kan se ut til å være mer fornøyd. 

7 av 10 bruker 1 time eller mindre på lekser hver dag –som er noe under 
landsgjennomsnitt. 

1 av 2 blir ofte eller svært ofte stresset av skolearbeidet. 

8 av 10 har aldri skulket. Det er dobbelt så mange jenter enn gutter som har skulket 

85% har aldri jukset 

Videregående 

63% er litt eller svært fornøyd med skolen 

8 av 10 er litt enig eller helt enig i at de trives på skolen 

65%er litt enig eller helt enig i at lærerne bryr seg om meg 

8 av 10 er litt enig eller helt enig at de passer inn blant elevene på skolen 

7 av 10 er litt enig eller helt enig i at de kjeder seg på skolen 

4 av 10 er litt enig eller helt enig i at de gruer seg til å gå på skolen 

Guttene kan se ut til å være mer fornøyd, med skolen og lærerne. 

75% bruker 1 time eller mindre på lekser hver dag –som er noe under 
landsgjennomsnitt. 

46% blir ofte eller svært ofte stresset av skolearbeidet. 

65% har aldri skulket. Det er liten eller ingen kjønnsforskjeller 

67% har aldri jukset 



Lokalmiljøet 

Ung 

8 av 10 er fornøyd med nærområdet der de bor 

22% gutter og 14% jenter er litt fornøyd/ikke fornøyd med nærområdet 

3% føler seg ikke trygg i nærområdet 

8% føler seg ikke trygg på skoleveien 

Ungdomskole 

1 av 3 er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet der de bor. 

7 av 10 mener at idrettsanlegg er svært eller nokså bra 

54% mener at lokaler for å treffe andre unge er svært eller nokså bra 

50% synes at kulturtilbudet er svært eller nokså bra 

46% mener at kollektivtilbudet svært eller nokså bra, 34% nokså dårlig /svært dårlig 

84% opplever at det er svært trygt/ganske trygt å være i nærmiljøet 

Videregående 

1 av 2 er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet der de bor. 

7 av 10 mener at idrettsanlegg er svært eller nokså bra 

37% mener at lokaler for å treffe andre unge er svært eller nokså bra 

49% synes at kulturtilbudet er svært eller nokså bra 

17% mener at kollektivtilbudet svært eller nokså bra, 66% nokså dårlig /svært dårlig 

89% opplever at det er svært trygt/ganske trygt å være i nærmiljøet 

De aller fleste barn opplever det som 
trygt å ferdes i nærområdet sitt, men 

dette avtar noe med alderen. 

De fleste trives her på Hitra 

50% mener idrettsanlegget, 
kulturtilbudet og fritidstilbudet er bra her 

på Hitra 

Jo eldre de blir jo mindre fornøyd med 
kollektivtilbudet 



Fremtid 

Ungdomskole 

76% tror de kommer til å fullføre videregående skole 

1 av 3 tror de kommer til å ta utdanning på universitet eller høgskole kontra 2 av 3 i Norge 

Kjønnsforskjellene er marginale 

20% tror de kommer til å bli arbeidsledig, 50% vet ikke 

57% tror de får et lykkelig liv, 38% vet ikke. Landet for øvrig ligger på 70% og 26% 

65% gutter som tror de får et lykkelig liv kontra 47% jenter 

Videregående 

91% tror de kommer til å fullføre videregående skole 

1 av 2 tror de kommer til å ta utdanning på universitet eller høgskole, noe under landsgjennomsnittet 

Kjønnsforskjellene er marginale når det gjelder gjennomføring av videregående skole. Dobbelt så mange jenter tror 
de kommer til å ta høyere utdanning. 

6% tror de kommer til å bli arbeidsledig, 44% vet ikke 

61% tror de får et lykkelig liv, 37% vet ikke. Ganske likt landsgjennomsnittet 

65% gutter som tror de får et lykkelig liv kontra 57% jenter 

Stor andel er usikker på fremtiden, 

men kan virke som om de blir tryggere 
når de går på videregående skole 

Noe forskjell på kjønn iftdet å oppleve 
at de har et lykkelig liv 



Medier 

Ung 

38% bruker mer enn 4 timer foran skjerm utenom lekser 

2/3 av gutter bruker mer enn 3 timer på aktivitet foran skjerm 

½ av jenter bruker mer enn 3 timer på aktivitet foran skjerm 

67% gutter og 16% jenter bruker mer enn 2 timer på dataspill 

36% jenter bruker ikke noe tid på dataspill 

Gutter og jenter 40% bruker mer enn 2 timer på sosiale medier 

Ungdom 

29% bruker mer enn 6 timer foran skjerm pr dag kontra 14% i landet forøvrig 

89% jenter og 76% gutter bruker mer enn 3 timer foran skjerm 

30% flere gutter enn jenter bruker mer enn 2 timer daglig på dataspill 

20% flere jenter enn gutter bruker minst 2 timer daglig på sosiale medier 

Liten økning ift2018 tall 79% kontra 82% 

Videregående 

27% bruker mer enn 6 timer foran skjerm pr dag kontra 15% i landet for øvrig 

Små kjønnsforskjeller 

40% flere gutter enn jenter bruker mer enn 2 timer daglig på dataspill 

15% flere jenter enn gutter bruker minst 2 timer daglig på sosiale medier 

15% økning fra 2018 når det gjelder elever som bruker mer enn tre timer foran skjerm 

Det er stor variasjon mellom barn når det 
gjelder hvor mye tid de bruker foran en 

skjerm en vanlig dag 

Skjermbaserte aktiviteter 

opptar stadig mer av 

unges fritid 

Mange barn og unge bruker mer enn 6 
timer foran skjerm i forhold til resten av 

landet 



Trening og fysisk 
aktivitet 

Ung 

52% gutter, 38% jenter slapper av for seg selv 5 dager eller mer i uka 

39% gutter og 45% jenter er ikke ukentlig sammen med venner hos noen på fritiden 

19% gutter og 38% jenter er sammen med venner ute 1-2 dager i uka 

71% er med på faste fritidsaktiviteter 

39% gutter og 25% jenter bruker ingen kvelder på faste aktiviteter 

Jenter: 66% sport/idrett, 21% dans/teater, 20% instrument/synge, 22% annet 

Gutter: 59% sport/idrett, 6% dans/teater, 14% instrument/synge, 34% annet 

Ungdomskole 

57% er med på faste fritidsaktiviteter 

58% har vært med på aktivitet i idrettslag den siste måneden 

Marginal forskjell på kjønn 

Marginal forskjell i forhold til landet for øvrig 

42% er med på faste fritidsaktiviteter 

58% er med i idrettslag, 23% fritidsklubb, 11% religiøs forening, 7% korps/orkester, 21% kultur/musikkskole, 27% annet 

55% trener mer enn 3 ganger i uka 

Litt flere jenter enn gutter trener minst en gang i uka 

6 av 10 trener på egen hånd, 2 av 10 på treningsstudio og 5 av 10 i idrettslag 

Videregående 

42% er med på faste fritidsaktiviteter 

35% er med i idrettslag, 7% fritidsklubb, 1% religiøs forening, 3% korps/orkester, 7% kultur/musikkskole, 22% annet 

55% trener mer enn 3 ganger i uka 

Litt flere jenter enn gutter trener minst en gang i uka 

6 av 10 trener på egen hånd, 4 av 10 på treningsstudio og 3 av 10 i idrettslag 

De fleste er med på en 

eller annen form for 

organisert fritidsaktivitet 

De fleste er med i idrettslag 

Mange trener på egen hånd, 

Men andelen avtar med alderen og 
rundt 50% er aktive i trening i 

videregående 



Helse 
Ung 

4 av 10 er veldig fornøyd med helsa si 

2 av 10 er lite eller ikke fornøyd med helsa si 

Jevn fordelt mellom gutter og jenter 

1 av 4 har hodepine og vondt i magen eller nakken mange ganger eller daglig 

Jevn over flere jenter enn gutter som mange ganger eller daglig har hatt helseplager. 

29% har brukt smertestillende mot helseplager den siste uken 

Det er en økende trend i hvor fornøyd barn 
og unge er med helsen sin med økende alder 

Flere unge opplever at de sliter med 
hodepine og 

fysiske plager, samt stress og søvnproblemer 

33% av elever ved videregående skole bruker 
smertestillende tabletter ila en uke 

De spiser sjelden frokost før skolen, frukt og 
grønt på skolen 



Ungdom 

33% er svært fornøyd med helsa sin 

22% er litt eller svært misfornøyd med helsa si 

25% flere gutter enn jenter er fornøyd 

38% har hodepine mange ganger eller daglig 

37% har hatt fysiske plager mange ganger eller daglig 

21% jenter har daglig hatt hodepine daglig kontra 6% gutter 

22% jenter har daglig hatt fysiske plager daglig kontra 5% gutter 

18% har brukt smertestillende tabletter den siste uken av disse er 29% jenter og 8 % 
gutter 

Jevnt over dobbelt så mange jenter som bruker ulike helsetjenester 

44% jenter har hatt psykiske plager de sju siste dager kontra 7% gutter 

33% er ganske mye eller veldig plaget av søvnproblemer 

44% er bekymret for mye om ting 

6 av 10 føler press om å gjøre det bra på skolen 

32% føler press om å se bra ut eller ha fin kropp 

Langt flere jenter enn gutter opplever mye press om å gjøre det bra på flere områder 

32% spiser sjelden eller aldri frokost 

62% spiser sjelden eller aldri frukt/grønnsaker eller bær på skolen 

Videregående 

18% er svært fornøyd med helsa sin 

27% er litt eller svært misfornøyd med helsa si 

Liten kjønnsforskjell 

44% har hodepine mange ganger eller daglig 

53% har hatt fysiske plager mange ganger eller daglig 

27% jenter har daglig hatt hodepine daglig kontra 3% gutter 

35% jenter har daglig hatt fysiske plager daglig kontra 11% gutter 

33% har brukt smertestillende tabletter den siste uken av disse er 44% jenter og 20 % 
gutter 

Jevnt over dobbelt så mange jenter som bruker ulike helsetjenester 

40% jenter har hatt psykiske plager de sju siste dager kontra 10% gutter 

46% er ganske mye eller veldig plaget av søvnproblemer 

46% er bekymret for mye om ting 

6 av 10 føler press om å gjøre det bra på skolen 

37% føler press om å se bra ut eller ha fin kropp 

Langt flere jenter enn gutter opplever mye press om å gjøre det bra på flere områder 

36% spiser sjelden eller aldri frokost 

46% spiser sjelden eller aldri frukt/grønnsaker eller bær på skolen 



Rusmidler Ungdomskole 

1 av 10 drikker alkohol nokså jevnt 1-3 ganger i måneden eller ukentlig 

84% har ikke vært beruset på alkohol det siste året 

12% får lov av sine foreldre til å drikke alkohol, kontra 5% i resten av landet 

8 av 10 har aldri røkt eller brukt snus 

94% har aldri prøvd hasj eller marihuana 

88% har aldri blitt tilbudt hasj eller marihuana 

Videregående 

1 av 2 drikker alkohol nokså jevnt 1-3 ganger i måneden eller ukentlig 

24% har ikke vært beruset på alkohol det siste året 

75% får lov av sine foreldre til å drikke alkohol, kontra 5% i resten av landet 

6 av 10 har aldri røkt eller brukt snus 

88% har aldri prøvd hasj eller marihuana 

67% har aldri blitt tilbudt hasj eller marihuana 

Foreldre tillater i større grad at barna drikker 
alkohol enn resten av landet. 

Det er en klart synkende trend på ungdom 
som har vært beruset på alkohol ift2018, 

samt blitt tilbudt hasj eller marihuana. 

De fleste debuterer med 

alkohol i løpet av årene på videregående 



Regelbrudd 
Ungdomskole 

2 av 10 har vært i slåsskamp, lurt deg fra å betale på kino, buss, tog el.log skulket skolen. Det er en liten 
eller ingen forskjell ift. landsbasis. 

56% har ikke vært involvert i regelbrudd 

7 % har hatt med kniv eller våpen på steder der det ikke er lov 

4% % har hacket, svindlet eller drevet med kriminalitet på nett 

1 % har solgt hasj eller andre ulovlige stoffer 

Liten forskjell på kjønn, litt flere jenter enn gutter 

Videregående 

2 av 10 har vært i slåsskamp, lurt deg fra å betale på kino, buss, tog el.log skulket skolen. Det er en liten 
eller ingen forskjell ift. landsbasis. 

56% har ikke vært involvert i regelbrudd 

10 % har hatt med kniv eller våpen på steder der det ikke er lov 

5% % har hacket, svindlet eller drevet med kriminalitet på nett 

3 % har solgt hasj eller andre ulovlige stoffer 

Litt flere gutter enn jenter 

Vi ser at det er en liten andel av 

ungdom som står for mesteparten av 
lovbruddene 

Noe kjønnsforskjeller 

Flere jenter i ungdomskolen mot flest gutter i 
videregående 



Mobbing, Vold og 
trakassering 

Ung 

16% har blitt stengt ute, plaget eller truet av andre omtrent hver 14.dag. Av dette er det 17% gutter og 14% jenter. 

3 av 10 har opplevd at noen har skrevet sårende ting om deg på nettet eller mobil 

3 av 10 har opplevd at noen har stengt deg ute fra sosiale ting på nettet 

15% har opplevd å bli truet via nettet eller mobil 

1 av 10 har opplevd at noen har lagt ut sårende bilder eller videoer på nettet eller mobilen 

4 av 10 har opplevd negative hendelser på nettet eller mobilen den siste måneden 

Gjennomsnittlig er det flere jenter enn gutter som opplever negative hendelser på nettet eller mobilen 

Ungdomskole 

Mellom 7 og 28% har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering (flest på ord med seksuelt innhold) 

Flere jenter enn gutter har opplevd deling av bilder eller film av dem mens de er nakne og mot sin vilje har blitt befølt på en seksuell 
måte 

28% har blitt slått, sparket, ristet eller lugget 

5% har opplevd å blitt slått av en voksen i familien med vilje 

Videregående 

Mellom 7 og 24% har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering (flest på ord med seksuelt innhold) 

Flere jenter enn gutter har opplevd deling av bilder eller film av dem mens de er nakne og mot sin vilje har blitt befølt på en seksuell 
måte 

21% har blitt slått, sparket, ristet eller lugget 

1% har opplevd å blitt slått av en voksen i familien med vilje 

Flere har opplevd å bli kaldt ord 
med seksuelt innhold 

Flere sier de har opplevd å bli 
slått, sparket, ristet og lugget 



Tiltak i Hitra kommune 
• Miljøarbeidere inn i skolene –«ny» kompetanse inn i skolen 
• Helsesykepleiers tilstedeværelse på skolene 

• Elevopplegg innen rus, identitet og psykisk helse i skolene 

• Foreldreveiledning 
• Foreldremøter med deltakelse fra helsesykepleier, PPT, barnevern 
• Systematisk samhandling av tjenester, Stafettlogg 
• Kommunalområdet oppvekst inkluderer nå BFT –mulighet for et mer 

helhetlig ressursutnyttende utvikling. 
• Startet arbeid med å kartlegge bruken av ungdomsbasen, for å ha et 

mer helhetlig tilbud til «alle» -ressurser fra flere enheter 
• Samarbeid med kultur og idrett iftfritidstilbudet 
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Kontrollutvalget i Hitra kommune vedtok følgende i sak 23/22: 

Kan en partigruppe utpeke en annen representant dersom valglista ikke er oppbrukt? 
Sekretariatet svarer opp spørsmålet til neste møte. 

Hvis dette gjelder en representant som trer endelig ut av kommunestyret; 
i. og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i

den nummerordenen varamedlemmene er valgt.
ii. og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er

valgt.

Hvis dette gjelder en representant som trer endelig ut av et annet folkevalgt organ enn 
kommunestyret skal; 

i. det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme
gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte.

o dersom flere grupper har samarbeidet ved det opprinnelige valget, skal disse
defineres som én gruppe i hele valgperioden.

o ved suppleringsvalg til formannskap er det bare medlemmene av kommunestyret
som er valgbare.

o vedkommende står gruppe fritt med hensyn til hvem den vil foreslå

Vedlegg til referatsak 34/22 nr 4
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