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Torfinn Stub ankom møtet 10:18.
Innkalling var utsendt 09.02.2021. Det fremkom ingen merknader.

Formannskapet skal avholde et møte 16.02.2021 med formål om å evaluere erfaringer fra
smitteutbruddet i kommunen. Møtet vil bli holdt som lukket møte etter kommunelovens § 115.
Formannskapet overleverte sine merknader til retningslinjer for Besøk ved Hitra sykehjem og
bofellesskap. Kommunedirektøren gis tillit til at merknadene innarbeides i retningslinjene.
Formannskapet vedtok enstemmig å behandle følgende ettersendte saker:
 PS 18/21 – Midlertidig forskrift om smitteverntiltak
 PS 29/21 – Søknad om skjenkebevilling Eiliff AS
 PS 30/21 – Søknad om salgsbevilling Rema Sandstad
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
Fra sak 17/21 til sak 26/21. Deretter 29/21, 30/21, og til sist 27»1 og 28/21.
Orienteringer:
Utvalgsleder Lars P. Hammerstad:
Hammerstad orientere formannskapet om de siste møtene til utvalg for helse og omsorg. Han
påpekte og at utvalget ønsker formannskapets hjelp med opprettelsen av en
kreftbehandlerstilling.
Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og behov for forskrifter v/ kommunedirektør
De siste ukene har det vært såpass få nye tilfeller av Covid-19, at kommunedirektøren kan si at
utbruddet som har pågått siden 17. desember er over. Men med mye smitte i nærområder og
nye mutasjoner så er pandemien fremdeles pågående. Beredskap og smitteverntiltak holdes
fremdeles høyt.
Neste tirsdag avholdes eget møte for formannskap og utvalgsledere med den ene intensjon om
å se på erfaringer fra pandemien og smitteutbruddet i Hitra kommune.
Gjennomgang av merknader til Fillan sentrum v/ Marit Aune
Kommuneplanlegger Marit Aune presenterte visualiseringer av Fillan sentrum med ulike
kombinasjoner av bygningshøyder.

Spørsmål
Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
1. I kommunestyret 15.10.20 vedtok vi utbygging av «Bofelleskap Rus og Psykisk helse»
sak 101/20. Anbudskonkurranse var gjennomført og protokoll var fra en av de første
dagene i juni i fjor. Jeg kan ikke se noen aktivitet i området og lurer på status i denne
saken/utbyggingen?
2. I samme kommunestyremøte 15.10.20 - sak 97/20 behandlet vi høringsuttalelse ny
Knarrlagsund bru. Hvor står denne saken nå? Har vi fått noe tilbakemelding fra
Trøndelag fylkeskommune?
3. Viser til mitt spørsmål til forrige formannskapsmøte vedrørende ekstramidler til
fylkesveg;
Lurer på om kommunedirektør har mottatt forespørsel fra fylkesrådmann ang.
prioritering av ekstramidler (400millioner) til utbedring av fylkesveger? Om det er lagd
en prioritering for Hitra kommune? I så fall, hva prioriteres?
Registrerer i vedlagte svarbrev (se vedlegg) fra saksbehandler til fylkeskommunen at
det var kommet en forespørsel med ønske om innspill ang. prioritering av ekstramidler
til fylkesveger med høringsfrist 20. januar, noe som jeg fikk tilbakemelding på i siste
formannskapsmøte at ikke var mottatt. Dette står også i referat fra siste
formannskapsmøte.
Saksbehandlers innspill til prioritering er som orientert i formannskapsmøte - de tre
strekningene som ble prioritert på 1. plass av kommunestyret:
Fv 6440 Hestvika - Børøsund
Fv 6458 Grefsnesvågen
Fv 6448 Selvågen
Hva jeg ikke aksepterer at saksbehandler utpeker en av disse strekningene til å være
spesielt viktig. Dette er å gå ut over kommunestyrevedtaket, alle disse vegene ble satt
først for å få lik prioritet.
Alle disse strekningene har sin unike beliggenhet og trafikkeres mye, noen mer og noen
mindre, avhengig av årstid. Det er fastboende i alle disse grendene, stort antall av
fritidshus og næringsvirksomhet. Alle har likt behov og fordel av fast dekke.
4. Vindmåler på nybrua over Dolmsundet har ikke målt ett eneste vindpust siden den ble
montert, den står konstant på 0 m/sek - er måler montert? Fungerer den ikke? Når
forventes den å være operativ?

Ordførers svar:
Til spørsmål 2:
Ordfører har videresendt spørsmålet til Eva Solvi, Fylkesdirektør veg i Trøndelag fylke.
Ordføreren hadde fått følgende svar fra fylkesdirektøren:
«Vi er i sluttfasen med oppsummering og våre kommentarer/vurderinger av
høringsuttalelsene på reguleringsplanen. Når dette er ferdig vil vi sende dette over til
kommunen. Det skjer i nærmeste fremtid. Da skal dere forhåpentligvis behandle planen.
Da kan dere enten vedta den slik den foreligger, evt med ønskede
tilleggspunkt/endringer, eller dere kan avvise planen/ikke vedta planen. Da må dere gå i
dialog med TRFK om evt utarbeiding av alternativ løsning. Det kan opplyses om at det
er ulike høringsinnspill hvor noen støtter den foreslåtte planen og noen som ønsker
andre løsninger. Det er ikke et helt entydig bilde, dette vil dere se når kommentarene
oversendes.»
Kommunedirektørens svar:
Til spørsmål 1:
Rigging på stedet er i gang, dette startet 5. februar. Kommunedirektøren henviser til
følgende tidslinje:
15.10.2020

Vedtak i kommunestyre

20.10.2020

Møte- Brukeravklaring (drift og oppfølgingstjenesten)
Detaljprosjektering med totalentreprenør, brukerønsker

05.11.2020

Avklaring rundt konsept, tomtevalg og reguleringsbestemmelser etter
publikum og politikere

Medio nov.

Byggesaksbehandling, samhandlingsmøter med totalentreprenør og deres
arkitekt, avklaring for byggesak

20.11.2020

Aksept på utsendelse av søknad til naboer

24.11.2020

Utsendelse av nabovarsler

08.12.2020

Frist nabomerknader
Behandling av nabomerknader

14.12.2020

Signatur på kontrakt med utbygger

21.12.2020

Søknad om tillatelse til tiltak innsendt av arkitekt

13.01.2021

Tillatelse til tiltak gitt av kommunen (byggesak)

14.01.2021

Signatur på kontrakt fra kommunen

03.02.2021

Klagefrist på vedtak gitt av kommunen (byggesak). Ingen klager mottatt
innen denne fristen

05.02.2021

Oppstart rigging. Gravemaskin på stedet

Til spørsmål 3:
Kommunedirektøren kan ikke se at har gått utover kommunestyrets vedtatt. Dersom
formannskapet er av en annen formening, ber kommunedirektøren i så tilfelle formannskapet
om å gi tilbakemelding på dette.
Til spørsmål 4:
Nybrua over Dolmsundet er en fylkeskommunal vei. Spørsmålet er oversendt
fylkeskommunen og svaret kom i løpen av møtet. Dette ble oversendt alle møtedeltakerne per
e-post. Den sa følgende:
Til orientering: Hitra kommune har fått følgende tilbakemelding ang vindmåleren på
Dolmsundbrua, fra Øystein Haavik i Trøndelag fylkeskommune:
«Enheten som varsler vind er planlagt montert denne uken. Montering krever en spesiell
negativ lift og gyse masse som kan brukes vinters tid. Erfaringsmessig er det greit å
regne med 14 dager for igangkjøring og testing.
Grunnen til at det står 0 m/sek er at skilt må være tilkoblet strøm på denne årstiden.»
Spørsmål fra Per Johannes Ervik (PP)
1. Hvordan er situasjonen på Helsetunet med ledige plass for de behov for
sykehjemsplass?
2. Har vi pasienter innlagt på sykehus etter ferdigbehandlende grunnet plassmangel på
korttidsavdeling Helsetunet?
3. Hvordan er sykefraværet i kommunen per i dag?
Kommunedirektørens svar:
Til spørsmål 1:
Det er i hovedsak fullt belegg på Helsetunet, og vi har fortsatt, som tidligere informert i
2020, flere langtidsbeboere som bor på korttidsavdeling i påvente av ordinær fastplass.
Til spørsmål 2:
Per i dag har Hitra kommune ingen innbyggere på sykehus ferdigbehandlet akkurat nå.
Men vi har hatt ferdigbehandlede på sykehus i kortere perioder gjennom 2020 grunnet
plassmangel, og som følge av både plassmangel ordinært og som følge av Covid-19 tiltak i
korttidsavdelingen.
Til Spørsmål 3:
Per 3. kvartal i 2020 var sykefraværet i Hitra kommune på 8,5 %. Totalt for 2020 var
sykefraværet 9,08%. Det var en nedgang i sykefraværet i første del av pandemien våren 2020,
mens det har vært en oppgang i sykefraværet utover høsten 2020. Til sammenlikning var
sykefraværet i 2019 på 8,3 %. Vi skal se nærmere på hvor stor andel av sykefraværet som har
vært corona-relatert.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 17/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.01.2021

PS 18/21

Orientering og Midlertidig forskrift om
smitteverntiltak

PS 19/21

Plan for kulturenheten 2021 - 2024

PS 20/21

Økonomireglement for Hitra kommune

PS 21/21

Finansreglement for Hitra kommune

PS 22/21

Hitra kommunes tilslutning til felles plaststrategi for
Orkdalsregionen

PS 23/21

MiST - Salg av aksjer

PS 24/21

Høring, Nasjonalt/regionalt portforbud Høringsinnspill fra Hitra kommune

PS 25/21

Retningslinjer - tildelinger Trivselstiltak i grendene

PS 26/21

Underlag for prosjektet Kystlandsbyen Vikan

PS 27/21

Fullfinansiering startlån

X

PS 28/21

Fullfinansiering startlån

X

PS 29/21

Søknad om ny skjenkebevilling Eliff AS

PS 30/21

Søknad om salgsbevilling Rema Sandstad
Referatsaker

RS 1/21

Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale
forskrifter og veiledning om kommunenes myndighet

RS 2/21

Høring-det handler om Norge

RS 3/21

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og
bærekraftige lokalsamfunn

RS 4/21

20/00165-51 Referat, dialogmøte trinn 2, nytt tilbud
på hurtigbåt fra 2024 - Hitra, Ørland, Orkland og
Frøya sendt fra AtB AS

Saker til behandling
PS 17/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.01.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Torfinn Stub (V) var fraværende ved behandling av denne saken.
Formannskapet vedtok enstemmig å godkjenne protokoll fra møte den 26.01.2021.
Vedtak:
Møteprotokoll for 26.01.2021 ble godkjent.

PS 18/21 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Kommunedirektøren legger til følgende til innstillingen i punkt 2.
«og gjelder fra 09.02.2021 klokken 24:00.»
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Det tas med punkt om munnbindpåbud for kjøreskoler og annen føreropplæring.
Enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endringer, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, opphever FOR-2021-01-04-16, Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk
av munnbind m.v, Hitra kommune, Trøndelag, vedtatt i Hitra formannskap i sak 1/21 den
04.01.2021.
2. Forskriften erstattes av ny forskrift Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Hitra
kommune, Trøndelag, og gjelder fra 09.02.2021 klokken 24:00.
3. Forskriften endres etter nye vurderinger av smittesituasjonen i kommune, oppsummert i
Risikovurdering for Korona-pandemien – Hitra kommune datert 05.02.2021.
4. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
5. Forskriften tillegges punkt om munnbindpåbud for kjøreskoler og annen føreropplæring.
Gjelder både ansatte og elever.
6. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
7. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8.
Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, opphever FOR-2021-01-04-16, Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk
av munnbind m.v, Hitra kommune, Trøndelag, vedtatt i Hitra formannskap i sak 1/21 den
04.01.2021.
2. Forskriften erstattes av ny forskrift Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Hitra
kommune, Trøndelag.
3. Forskriften endres etter nye vurderinger av smittesituasjonen i kommune, oppsummert i
Risikovurdering for Korona-pandemien – Hitra kommune datert 05.02.2021.
4. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
5. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
6. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8.
PS 19/21 Plan for kulturenheten 2021 - 2024
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:

Ordfører fremmet følgende forslag til endringer i kulturplanen:
Endringene er (med rød skrift):
Visjon (side 4): «Skape arenaer for gode opplevelser og mestring der kultur og alle på
Hitra kan møtes» bringer mennesker sammen på en inkluderende måte»
Overordnet mål …(side 4): Hitra kommunes kulturtilbud skal gjennom aktiv støtte til og
samarbeide med frivilligheten – lag og foreninger - sikre et godt fritids- og kulturtilbud
for alle Hitras innbyggere. og Kommunen skal dermed være en tilrettelegger for et
mangesidig kulturliv gjennom støtte og veiledning
Hvordan skal vi nå de overordnede mål (side 5):
2. Opplevelse og mestring
 Gi opplevelser gjennom arrangementer, aktiviteter og tilrettelegging av
møteplasser
 Tilrettelegge tilbud som gir flest mulig en opplevelse av mestring og tilhørighet
Slik skal vi gjøre det (side 5)
De alle fleste av våre innbyggere er konsumenter av kultur, dvs. de ønsker å gå på
konserter, forestillinger og ulike arrangementer. Dette er mye av drivkraften for
kulturarbeidet, derfor er det viktig at kultur foregår på mange ulike arenaer i
hittersamfunnet. Men det er viktig å understreke at kultur handler om mer enn å nyte,
det handler også om å yte. Med andre ord: Frivillig arbeid er i seg selv en svært viktig
del av vår kultur.
For å oppnå dette skal vi jobbe slik (side 7)
Allmenn kultur (tilføyelse i siste kulepunkt)
 Videreutvikle kjentmannsprøven til også å omfatte kulturminne- og kunststier
Kulturskolen (nytt kulepunkt 3)
 Etablere et tilbud innen teater og film
Helt til slutt en presisering (under kulturskolen)
Nye tilbud innen kulturskolen må gis prioritet og etableres, om nødvendig, gjennom
omdisponering av økonomiske og/eller faglige ressurser
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet ber om at saken sendes til behandling i kommunestyret.
Ida Karoline Refset Broholm fremmet følgende forslag:
Saken oversendes Hitra ungdomsråd
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar plan for kulturenheten 2021 – 2024 med de endringer som
ble vedtatt i formannskapets behandling
2. Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024
legger grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som kommune
skal jobbe for å utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Hitra kommunestyre vedtar plan for kulturenheten 2021 – 2024 med de endringer
som ble vedtatt i formannskapets behandling
2. Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024
legger grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som
kommune skal jobbe for å utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar Plan for kulturenheten 2021 – 2024.
Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024 legger
grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som kommune skal jobbe for å
utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.

PS 20/21 Økonomireglement for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til endringer i økonomireglementet:
a.
Over pkt 7.1, endres teksten i siste setning til:
«Følgende handlingsregler er vedtatt og skal gjelde som gjennomsnitt for
økonomiplan-perioden.»
b.
Pkt. 7.2 Målsetting for netto driftsresultat
endres fra 1,5% til 1,0 %
c.
Pkt. 7.3 Målsetting for størrelse på disposisjonsfond
endres fra 12% til:
•
15% for totalt disposisjonsfond (inkl. øremerkede fond)
•
8% for frie disposisjonsfond (ikke øremerket/disponert til vedtatte
formål)
d.
Pkt. 7.4 Målsetting om gjeld som belaster driftsregnskapet
endres fra 70,0 til 75,0%
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektør fremmet følgende forslag til endringer i økonomireglementet:
 Det skal opprettes prosjektbudsjett og føres prosjektregnskap for alle bygge- og
anleggsprosjekter som føres i investeringsregnskapet over 5.000.000,- kr inkl.
Mva.
 Det skal i tillegg utarbeides prosjektrapport for disse prosjektene
Forslaget ble enstemmig vedtatt enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med de ovennevnte endringer, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til nytt Økonomireglement for Hitra kommune,
med de endringer som fremkom i formannskapets møte.
2. Økonomireglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020
Behandling:
Saken kom ikke til behandling, men vil bli fremmet i januar 2021. Dette gjøres i samsvar med
formannskapets vedtak fra 08.12.2020.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020
Behandling:
Representant Eldbjørg Broholm tiltrådte møtet igjen. Dermed var formannskapet fulltallig.
Kommunedirektør fremla revidert økonomireglement i møtet.
Formannskapet gikk punktvis gjennom det fremlagte økonomireglementet og kom med
følgende merknader:
 I punkt 5.3 endres «budsjettansvarlige» til at det står «kommunedirektør».
 I punkt 5.6 tydeliggjøres det hva «ubundne fond» betyr, ved å skrive «dette gjelder ikke
driftsfond, og øremerkede disposisjonsfond».
 I punkt 5.7 tas det hensyn til et tidligere vedtak angående sluttrapport på prosjekter
over en viss størrelsesorden.
 I punkt 5.8 skal det henvises til Finansreglementet i tittelen.
 I punkt 5.9 endres «fond» til å si «ubundet investeringsfond».
 I punkt 7, tredje avsnitt, så fjernes «2020-2023».
 I punkt 8.1.5 tar man inn et avsnitt om at «det skal tilstrebes gjenbruk/ombruk».
 I punkt 9.2, Purregebyrer og erstatning for innkrevingskostnader, tredje avsnitt;
tillegges «med mindre dette har urimelige effekter for skyldner.»
Jann O. Krangnes (R) fremmer følgende forslag til tillegg under punkt 8.1:
«Det skal ikke foretas innkjøp av varer eller tjenester, fra områder som FN definerer
som okkuperte områder».
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet utsettelsesforslag.
1. saken utsettes
2. den behandles på nytt, og samtidig med finansreglementet, i formannskapet, og
deretter kommunestyret i januar 2021.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. saken utsettes
2. den behandles på nytt, og samtidig med finansreglementet, i formannskapet, og
deretter kommunestyret i januar 2021.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til nytt Økonomireglement for Hitra kommune.
2. Økonomireglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
PS 21/21 Finansreglement for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslaget til Finansreglement for Hitra kommune.
2. Finansreglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslaget til Finansreglement for Hitra kommune.
2. Finansreglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.

22/21 Hitra kommunes tilslutning til felles plaststrategi for Orkdalsregionen
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen og skal jobbe
mot å få gjennomført tiltakene som er satt i planen.
2. Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når
planer som omfattes av dette temaet revideres i Hitra kommune.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører
evalueringen på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
Vedtaket har hjemmel i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32.
Innstilling:
1. Hitra kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen og skal jobbe mot
å få gjennomført tiltakene som er satt i planen.
2. Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når
planer
som omfattes av dette temaet revideres i Hitra kommune.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører
evalueringen
på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
Vedtaket har hjemmel i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32.

PS 23/21 MiST - Salg av aksjer
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap vedtar å selge 264 aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST),
org.nr 993595675, til kr. 40 per aksje.
2. Salgssummen kr. 10.560 inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til
ubundet investeringsfond.
Innstilling:
1. Hitra formannskap vedtar å selge 264 aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST),
org.nr
993595675, til kr. 40 per aksje.
2. Salgssummen kr. 10.560 inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til ubundet
investeringsfond.

PS 24/21 Høring, Nasjonalt/regionalt portforbud - Høringsinnspill fra Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring i innstillingens først punkt:
«Hitra kommune slutter seg til avgitt høringssvar fra KS, og går imot forslaget om å
innføre lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre
portforbud i forskrift.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune slutter seg til avgitt høringssvar fra KS, og går imot forslaget om å innføre
lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre portforbud i
forskrift.
Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres, må berørte kommuner ha rett til å bli
konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.
Innstilling:
Hitra kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i
statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.
Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres, må berørte kommuner ha rett til å bli
konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.

PS 25/21 Retningslinjer - tildelinger Trivselstiltak i grendene
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag:
For tiltak i form av vedlikehold/fornyelse av eksisterende tilbud, så begrenses tilskudd
til 35% og maks 50.000,- kr
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar følgende tillegg i retningslinjene for bruk av fondet Trivselstiltak i
grendene:
Kommunalt tilskudd kan være maks 50%, og skal ikke overstige kr 70 000. For tiltak i
form av vedlikehold/fornyelse av eksisterende tilbud, så begrenses tilskudd til 35% og
maks 50.000,- kr
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar følgende tillegg i retningslinjene for bruk av fondet Trivselstiltak i
grendene:
Kommunalt tilskudd kan være maks 50%, og skal ikke overstige kr 70 000.

PS 26/21 Underlag for prosjektet Kystlandsbyen Vikan
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Løsninger som muliggjør egnet næringsvirksomhet og/eller areal for fellesrom på
grunnplanet vil bli foretrukket.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med tillegg av ovennevnte punkt, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra Formannskap tar saken til orientering
2. Kommunedirektøren gis mandat til å utarbeide og gjennomføre arkitektkonkurransen
3. Hitra Formannskap utnevner 2 representanter fra Hitra kommunestyre til juryen
4. Hitra Formannskap ber Hitra ungdomsråd om å utnevne 1 representant til juryen
5. Løsninger som muliggjør egnet næringsvirksomhet og/eller areal for fellesrom på
grunnplanet vil bli foretrukket.
Innstilling:
1.
2.
3.
4.

Hitra Formannskap tar saken til orientering
Kommunedirektøren gis mandat til å utarbeide og gjennomføre arkitektkonkurransen
Hitra Formannskap utnevner 2 representanter fra Hitra kommunestyre til juryen
Hitra Formannskap ber Hitra ungdomsråd om å utnevne 1 representant til juryen

PS 27/21 Fullfinansiering startlån
Saken ble behandlet i lukket møte etter kommuneloven § 11-5.
PS 28/21 Fullfinansiering startlån
Saken ble behandlet i lukket møte etter kommuneloven § 11-5.
PS 29/21 Søknad om ny skjenkebevilling Eliff AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordføreren fremmet forslag om at siste setning i innstillingens punkt 3 tas inn.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg, med ovennevnte endring, 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. Såfremt Hitra kommune
ikke i perioden oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe
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.
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 30/21 Søknad om salgsbevilling Rema Sandstad
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordføreren fremmet forslag om at siste setning i innstillingens punkt 3 tas inn igjen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg, med ovennevnte endring, 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, såfremt ikke kommunal
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet.
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.

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:
4. I første punkt endres kommunestyre til formannskap.
5. Siste setning i punkt 3 strykes.
6. 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.
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