Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
23.03.2021
Tidspunkt: 10:00 – 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Ordfører
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører
Torfinn Stub
Medlem
Monica Mollan
Medlem
Jann O. Krangnes
Medlem
Per Johannes Ervik
Medlem
Sigrid Helene Hanssen
Medlem
Følgende andre møtte:
Navn
Eldbjørg Broholm
Tor Johan Sagøy

Representerer
AP
AP
V
AP
R
PP
H

Møtte som
Representerer
Utvalgsleder Oppvekst
Vara grunnet inhabilitet i PS Sigrid Helene Hanssen (H)
48/21 og 53/21

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Jorun Fjeldvær
Forvaltning
Anniken Thorvaldsen Forvaltning
Marit Aune
Kommuneplanlegger
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt16.03.2021. Det fremkom ingen merknader.

Orienteringer
Retningslinjer for startlån i Hitra kommune v/ Jorun Fjeldvær
Jorun Fjeldvær orienterte formannskapet om utkast til retningslinjer for startlån og tilskudd i
Hitra kommune.
Formannskapet ønsker at dette skal sluttbehandles i sammenheng med boligsosial plan og
evaluering av ordningen «først leie – så eie» når dette kommer til politisk behandling.
Trimpoeng – muligheter og utfordringer v/ Marit Aune
Marit Aune orienterte formannskapet om Trimpoeng. Dette er en applikasjon for smarttelefoner som gir brukerne poeng for å nå enkelte tur-punkter i kommunen. Det har vært noen
utfordringer knyttet til blant annet konkurranser og ekstrapoeng ved enkeltposter i kommuner
som bruker applikasjonen i dag. Det har forekommet at veldig mange har besøkt det samme
området i samme tidsrom. Dette kan gi slitasje på naturområder.
Formannskapet ønsker at det utarbeides alternative måter å gjennomføre det på og som
minsker eller utelukker mulige konflikter knyttet til sårbare naturområder og på sårbare
tidspunkt (våren når hekking tiltar og under hjortejakta). Vider bør det også vurderes opp mot
målsettinger om å øke turopplevelsen gjennom formidling av unike naturkvaliteter og tiltak
som er omtalt i kulturminneplan.
Plan for Fillan sentrum – alternativer båndlegging og parkering v/ kommunedirektør og
kommuneplanlegger
Kommunen må vurdere å båndlegge private eiendommer i forbindelse med en foreslått
bygging av ny vei inn fra rundkjøring sør i Fillan. Dette kan eksempelvis være at man
båndlegger eiendommene for et kortere eller lengre tidsrom, eller at man fremmer
reguleringsplan som avklarer ny vei og eventuelt derav vedtar utbygging av ny vei i området –
inn til sentrum.
Formannskapet ble deretter orientert om problemstillinger rundt parkering i Fillan sentrum.
Det er kommet inn merknader om ønske at kommunen skal ha en ny telling av bruk av
parkeringsplasser i sentrumsområdet. Formannskapet ble også bedt om tilbakemelding på
hvordan de stiller seg til at utbygging på det som i dag er parkeringsplasser kommer med krav
om at det bygges parkeringskjeller, eller parkering i første-etasje, dersom ny reguleringsplan
fastsetter at parkeringsplasser/-områder omgjøres til areal for oppføring av bygg.
Formannskapet tilslutter seg at sistnevnte kan bli fremmet i forbindelse med framlegg til
forslag om ny reguleringsplan.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 45/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 09.03.2021
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Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og
behov for egne forskrifter

PS 47/21

Søknad om servering og skjenkebevilling
Hemnskjelkroa AS

PS 48/21

Tilslutning ny næringshage for Hitra og Frøya
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Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19"
Dolmsundet Hotell Hitra AS

PS 51/21

Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19"
Strand Hitra AS

PS 52/21

Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19"
Halvar Stadsvik

PS 53/21

Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19"
Steinsjø AS

PS 54/21

Startlån - fullfinansiering
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PS 55/21

Startlån full finansiering

X

Referatsaker
RS 6/21

Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften avskrivningstid for programvare

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 45/21
PS 46/21
PS 47/21
PS 50/21
PS 51/21
PS 52/21
PS 48/21
PS 53/21
PS 49/21
PS 54/21
PS 55/21
Møtet ble lukket fra og med behandlingen av PS 49/21.

Saker til behandling
PS 45/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 09.03.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Protokollen ble enstemmig vedtatt godkjent.

PS 46/21 Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og behov for egne forskrifter
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Formannskapet tar til etterretning Kommunestyrets vedtak i sak 18/21 i møte 18.03.2021.

PS 47/21 Søknad om servering og skjenkebevilling Hemnskjelkroa AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) ba om at det tas med i vedtakene for skjenkebevilling følgende vilkår som
ble vedtatt i kommunestyre 28.05.2020 , PS 54/20:
«Det stilles krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn og
arbeidsliv generelt blir fulgt.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra utvalg helse og omsorg, med unntak av punkt 6, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap innvilger etter «Serveringsloven av 13. juni 1997 §§ 3-6»
serveringsbevilling for Hemnskjelkroa AS, org. 951 999 504
2. Det gis alminnelig skjenkebevilling i henhold til «Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15».
3. Skjenkebevillingen gjelder for perioden 23.03.2021 - 30.06.2024.
4. Bevillingsperioden for skjenkebevillinger 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 som sier noen annet.
5. 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. Det forutsettes også at lover og bestemmelser om økonomi,
allmenngjort minstelønn og arbeidsliv generelt blir fulgt.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Fremtidige saker skal framlegges til behandling i brukerrådet i forkant av behandling i
utvalg for helse og omsorg.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med vedtatte tilleggspunkt, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap innvilger etter «Serveringsloven av 13. juni 1997 §§ 3-6»
serveringsbevilling for Hemnskjelkroa AS, org. 951 999 504
2. Det gis alminnelig skjenkebevilling i henhold til «Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15».
3. Skjenkebevillingen gjelder for perioden 23.03.2021 - 30.06.2024.

4. Bevillingsperioden for skjenkebevillinger 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
som sier noen annet.
5. 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.
6. Fremtidige saker skal framlegges til behandling i brukerrådet i forkant av behandling i
utvalg for helse og omsorg.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre innvilger etter «Serveringsloven av 13. juni 1997 §§ 3-6»
serveringsbevilling for Hemnskjelkroa AS, org. 951 999 504
2. Det gis alminnelig skjenkebevilling i henhold til «Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15».
3. Skjenkebevillingen gjelder for perioden 23.03.2021 - 30.06.2024.
4. Bevillingsperioden for skjenkebevillinger 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
som sier noen annet.
5. 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 48/21 Tilslutning ny næringshage for Hitra og Frøya
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken. Dette grunnet at
hun er daglig leder av Steinsjø AS som er en part i saken.
Representanten ble enstemmig vedtatt inhabil i saken
Sigrid Helene Hanssen (H) uteble dermed fra behandling av denne saken. Tor Johan Sagøy
(Uavh.) stilte som vararepresentant. Formannskapet telte dermed fortsatt 7 representanter og
dermed fulltallig.
Kommunedirektøren orienterte formannskapet om en e-post innsendt til ordfører og
kommunedirektør fra Benedicte Brubakken i dag tidlig. Denne ble i møtet videresendt til
formannskapets medlemmer.
Tor Johan Sagøy (Uavh.) fremmet utsettelsesforslag.
Forslaget fikk 1 stemme for og 6 stemmer imot. Utsettelsesforslaget ble dermed
nedstemt. Tor Johan Sagøy (Uavh.) stemte for utsettelsesforslaget.
Innstillingen ble deretter vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme imot.
Tor Johan Sagøy (Uavh.) stemte imot innstillingen.
Vedtak:
1. Hitra kommune avslår søknaden fra Blått Kompetansesenter AS om tilslutning til ny
næringshage for Hitra og Frøya.
2. Hitra kommune avslår henvendelsen fra Blått Kompetansesenter AS om økonomisk
fast bidrag til drift og utvikling av et næringshagetilbud
Innstilling:
1. Hitra kommune avslår søknaden fra Blått Kompetansesenter AS om tilslutning til ny
næringshage for Hitra og Frøya.
2. Hitra kommune avslår henvendelsen fra Blått Kompetansesenter AS henvendelsen om
økonomisk fast bidrag til drift og utvikling av et næringshagetilbud

PS 49/21 Hitra kommunes prisutdelinger 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Møtet ble lukket etter kommuneloven § 11-5.
Flere aktuelle kandidater ble drøftet uten at det ble konkludert.
Saken kommer til formannskapet ved en senere anledning.
Vedtak:
Ingen vedtak.
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

PS 50/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Dolmsundet Hotell Hitra AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) fremmet utsettelsesforslag.
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer for og 5 stemmer imot. Utsettelsesforslaget ble
dermed nedstemt.
Sigrid Helene Hanssen (H) og Jann O. Krangnes (R) stemte for utsettelsesforslaget.
Sigrid Helene Hanssen fremmet deretter følgende forslag til vedtak:
1. Hitra formannskap tildeler Dolmsundet Hotell Hitra AS org. 988502197 tilskudd fra
Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,Tilskuddet gis i forbindelse med nedstengning og bortfall av omsetning som ikke treffes
av andre ordninger
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning fra søker.
Formannskapet stemte deretter mellom Sigrid Helene Hanssens (H) forslag og innstillingen.
Hanssens forslag fikk 4 stemmer og 3 stemte for innstillingen. Hanssens forslag ble dermed
vedtatt. Følgende representanter stemte for innstillingen:
Ole L. Haugen (AP)
Monica Mollan (AP)
Ida Karoline Refseth Broholm (AP)
Vedtak:
1. Hitra formannskap tildeler Dolmsundet Hotell Hitra AS org. 988502197 tilskudd fra
Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,Tilskuddet gis i forbindelse med nedstengning og bortfall av omsetning som ikke
treffes av andre ordninger
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning fra søker.
Innstilling:
Hitra formannskap avslår søknaden fra Dolmsundet Hotell Hitra AS org. 988502197 om tilskudd
fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19»

PS 51/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Strand Hitra AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap tildeler Strand Hitra AS org. 913 985 273 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,- Tilskuddet
gis i forbindelse med nedstengning og bortfall av omsetning som ikke treffes av andre
ordninger
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning fra søker.
Innstilling:
1. Hitra formannskap tildeler Strand Hitra AS org. 913 985 273 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,- Tilskuddet
gis i forbindelse med nedstengning og bortfall av omsetning som ikke treffes av andre
ordninger
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning fra søker.

PS 52/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Halvar Stadsvik
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag:
1. Hitra formannskap tildeler Halvar Stadsvik org. 913 985 273 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,- Tilskuddet
gis i forbindelse med nedstengning og bortfall av omsetning som ikke treffes av andre
ordninger
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning fra søker.
Formannskapet voterte deretter mellom Hanssens forslag og innstillingen.
Innstillingen fikk 6 stemmer og Hanssens forslag fikk 1 stemme. Innstillingen ble dermed
vedtatt. Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for sitt forslag.
Vedtak:
Hitra formannskap avslår søknaden fra Halvar Stadsvik org. 980449378 om tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19»
Innstilling:
Hitra formannskap avslår søknaden fra Halvar Stadsvik org. 980449378 om tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19»

PS 53/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Steinsjø AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.03.2021
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken. Dette grunnet at
hun er daglig leder av Steinsjø AS som er en part i saken.
Representanten ble enstemmig vedtatt inhabil i saken
Sigrid Helene Hanssen (H) uteble dermed fra behandling av denne saken. Tor Johan Sagøy
(Uavh.) stilte som vararepresentant. Formannskapet telte dermed 7 representanter.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap avslår søknaden fra Steinsjø AS org. 958998740 om tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19»
Innstilling:
Hitra formannskap avslår søknaden fra Steinsjø AS org. 958998740 om tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19»

PS 54/21 Startlån - fullfinansiering
PS 55/21 Startlån full finansiering

Referatsaker
RS 6/21 Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare

