Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
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Tidspunkt: 10:00 – 16:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Ordfører
Torfinn Stub
Medlem
Monica Mollan
Medlem
Jann O. Krangnes
Medlem
Per Johannes Ervik
Medlem
Sigrid Helene Hanssen
Medlem

Representerer
AP
V
AP
R
PP
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordf.

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer og utvalgsleder møtte:
Navn
Møtte for
John Lernes
Ida Karoline Refseth Broholm
Tom Skare
Per J. Ervik, etter kl. 13:30
Lars P. Hammerstad
Utvalg Helse og Omsorg

Representerer
AP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
May Hårstad Lian Økonomisjef
Solvor Sundet
Kommunalsjef plan, landbruk og miljø
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 26.03.2021. Det fremkom ingen merknader.
Per Ervik (PP) ble innvilget permisjon fra klokken 13:30. Tom Skare (FRP) stilte som
vararepresentant.

Orienteringer

Styringsdialog v/ kommunedirektøren
Kommunedirektøren orienterte om sin forståelse av god styringsdialog mellom
kommunedirektør og formannskap og mellom folkevalgt og administrativt nivå, og viktigheten
av rolleforståelse i dette. Skillet mellom styring, ledelse og profesjon står sentralt i dette.
Formannskapet drøftet deretter samspillet og dialogen mellom folkevalgte og
kommunedirektør.
Regnskap 2020 – vi går i dybden v/ Økonomisjef May Hårstad Lian
Kommunedirektør og økonomisjef gikk dypere inn i regnskap for rammeområde 3 – Helse og
omsorg og koronautgiftene i 2020.
Rammeområde 3 har brukt kr 4.749.000,- mer enn tildelt ramme i 2020. Dette skyldes
merforbruk i kjøp av tjenester med kr 3,5 millioner. I tillegg er det kr 2,3 millioner i lavere
inntekter enn budsjettert når det gjelder tilskudd ressurskrevende tjenester. Ellers er det også
pluss og minus innenfor utgifts- og inntektstyper. Lønnsrelaterte kostnader i pluss med ca. kr 1
million med sykepenger.
Formannskapet ba kommunedirektøren om en tilbakemelding for å avklare om merforbruket
innenfor de ressurskrevende tjenestene kommer av underbudsjettering.
Det foreligger egen presentasjon på dette.
Kommunal kompensasjonsordning Covid-19 – mandat og føringer for saksbehandling v/
kommunedirektøren
Kommunedirektøren orienterte om mandatet vedtatt av formannskapet og føringene fra
statlig hold for tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning Covid-19. Dette for å
sikre felles forståelse for grunnlaget for saksbehandling av søknader innenfor denne
kompensasjonsordningen.
Formannskapet ba kommunedirektøren om at ved behandlingen av slike saker også be søkerne
om å gi informasjon om søkernes netto driftsresultat for 2020.
Prosjekt Demensavdeling – avklaring av prosess v/ kommunedirektøren
Kommunedirektøren orienterte om prosessen med utbygging av demensavdeling ved
Helsetunet. Prosjektet er allerede fastlagt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Hitrahallen
er straks i gang med utbyggingen av ny aktivitetshall, som er forventet ferdigstilt i februar
2022. Kommunedirektøren kan ikke se at denne utbyggingen kommer i konflikt med prosjekt
demensavdeling. Arbeidsgruppen for planlegging av demensavdeling er satt sammen, og den
nærmeste tiden vil gå med til prosjektering og utredning av plassering av bygningen.
Kommunedirektøren har en klar forventning om at avdelingen blir plassert slik at det kan sikre
best effektive tjenester sammen med allerede etablerte tjenester ved sykehjemmet.
Orienteringen ble gitt som svar på spørsmål stilt av Per J. Ervik (PP) etter kommunestyremøte
18.03.2021.

Støtteordning for rekruttering av unge til fiskerinæringen v/ Næringsrådgiver Synøve Aukan
Næringsrådgiveren orienterte formannskapet om hvordan Hitra kommune kan bidra til
rekruttering av unge til fiskerinæringen.
Oppsummert så har Hitra kommune tidligere hatt næringsfond og tildelt støtte til bla.
Sikkerhetsutstyr til unge fiskere. Hitra kommunes næringsfond er per i dag tomt. Innad i
næringen er de ikke udelt positive til støttetiltak for kvote- eller båtkjøp. Og formannskapet ble
presentert med Andøy kommune sin ordning med å tilby gunstige lån for unge fiskere til kjøp
av egne fiskebåter.
Formannskapet ønsker at kommunedirektøren utreder muligheter for at Hitra kommune kan
bidra til rekrutteringen av unge fiskere.
Orienteringen ble gitt om svar på forespørsel fra Per J. Ervik (PP) om Hitra kommunes
muligheter for å bidra til rekruttering av unge kystfiskere.
Hjemmesiden til Hitra kommune v/ kommunedirektøren
Det er poengtert at Hitra kommune sin løsning på hjemmeside for innsyn i møteinnkallinger og
møteprotokoller ikke vil vinne noen priser for sin brukervennlighet. Hitra kommune er i en
prosess med anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem. Dette vil være et viktig nav i
systemløsningene i kommunen, og som følge av den prosessen innbefattes også forbedring av
kommunens hjemmesider slik at det skal bli enklere å finne saksdokumenter, protokoller og
andre viktige dokumenter. Fram til dette er på plass foretas utbedringer innenfor dagens
hjemmesideløsning.
Orienteringene foreligger i egne presentasjoner som følger vedlagt møteprotokollen.
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Lukket

Saker til behandling
PS 56/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.03.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Per Ervik (PP) ble innvilget permisjon og forlot møtet klokken 13:30. Tom Skare (FRP) stilte som
varamedlem. Formannskapet var dermed fulltallig.
Jann O. Krangnes (R) bemerket at det i vedtaket i PS 47/21 angående skjenkebevilling til
Hemnskjelkroa AS, manglet punkt om krav til at søker følger lover og bestemmelser om
økonomi, allmenngjort minstelønn og arbeidsliv generelt, som vilkår for tildeling av
skjenkebevilling.
Vedtak:
Med oppretting av merknad angående PS 47/21, godkjennes protokoll fra
formannskapsmøte 23.03.2021.

PS 57/21 Orientering om pandemisituasjonen – status, tiltak og behov for egne forskrifter
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Kommunedirektøren orienterte om smittesituasjonen i Hitra kommune. Det ble en rolig påske
med tanke på pandemien. Det var en hendelse med fem personer, hvorav tre bekreftede
smittede som var på besøk i kommunen, men det er ikke kjent noen videre smitte som følge av
dette. Det er per uke 13 fullvaksinert 316 personer i Hitra kommune. Hitra kommune har nå
laveste risikovurdering. Det er likevel en bekymring om mulig smitte som følge av tilreisende i
og etter påsken.
Anbefalingen basert på smittevernfaglige råd er som følger:
 Lokal forskrift oppheves fra og med onsdag 07.04.2021 kl. 00:00. Hitra kommune viser
til nasjonal anbefaling når det gjelder bruk av munnbind. (Bruk av munnbind på alle
steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand).
 Lokale anbefalinger oppheves. Det vises til nasjonale bestemmelser og anbefalinger.
 Det vises til nasjonal forskrift og nasjonale anbefalinger som gjelder til 14.04.2021.
Ordfører fremmet forslag om at lokal forskrift beholdes til og med onsdag 14.04.2021 kl. 00:00.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:




Lokal forskrift oppheves fra og med onsdag 14.04.2021 kl. 00:00. Hitra kommune viser
til nasjonal anbefaling når det gjelder bruk av munnbind. (bruk av munnbind på alle
steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand)
Lokale anbefalinger oppheves. Det vises til nasjonale bestemmelser og anbefalinger.
Det vises til nasjonal forskrift og nasjonale anbefalinger som gjelder til 14.04.

PS 58/21 Hovedplan vannforsyning 2021-2031
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Kommunedirektøren orienterte formannskapet om forslaget til hovedplan vannforsyning 2021
– 2031. Vannforsyningen er viktig for å nå kommunens mål mot 2030 om bosteds- og
næringsattraktivitet.
Kommunedirektøren fremmet følgende nye innstilling:
1. Hitra kommune vedtar å sende kommunedirektørens forslag til Hovedplan for
vannforsyning 2021-2031 ut til offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven.
2. Hovedplan vann blir det førende styringsdokumentet for drift og utvikling av
vannsektoren i Hitra kommune i planperioden 2021 – 2031.
3. Tiltakene i hovedplan vann vil bli prosjektert og enkeltvis innarbeidet i kommunens
årlige behandling av handlings- og økonomiplan utover i planperioden.
Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune vedtar å sende kommunedirektørens forslag til Hovedplan for
vannforsyning 2021-2031 ut til offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven.
2. Hovedplan vann blir det førende styringsdokumentet for drift og utvikling av
vannsektoren i Hitra kommune i planperioden 2021 – 2031.
3. Tiltakene i hovedplan vann vil bli prosjektert og enkeltvis innarbeidet i kommunens
årlige behandling av handlings- og økonomiplan utover i planperioden.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar vedlagte Hovedplan for vannforsyning 2021-2031.
2. Hovedplan vann blir det førende styringsdokumentet for drift og utvikling av
vannsektoren i Hitra kommune i planperioden 2021 – 2031.
3. Tiltakene i hovedplan vann vil bli prosjektert og enkeltvis innarbeidet i kommunens
årlige behandling av handlings- og økonomiplan utover i planperioden.

PS 59/21 Trivselstiltak i grendene - søknad om økonomisk støtte til vedlikehold av
Gammelveien Lakselva - Akset
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Ordfører ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken. Dette grunnet med at han er
medeier i veilaget for den aktuelle veien. Ordføreren forlot møtet under behandlingen av
habilitetsspørsmålet. Tom Skare var setteordfører under behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Kommunedirektøren innstilte på at ordføreren er habil siden han ikke innehar verv i
styret eller annen ansvarsrolle i veilaget.
Ordføreren ble enstemmig vedtatt som habil i denne saken og deltok deretter i møtet igjen.
Jann O. Krangnes fremmet utsettelsesforslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Innstilling:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21 innstiller kommunedirektøren på å tildele kr
50 000 i tilskudd til Gammelveiforeninga Akset - Lakselva for utbedring, oppgrusing og arbeid
med hugging langs Gammelveien Lakselva-Akset. iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om
behov for evt. tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.

PS 60/21 Reglement for folkevalgte organer
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Formannskapet kom med følgende merknader:
 I punkt 7, andre ledd, strykes «eller å treffe vedtaket det klages på».
 I punkt 7, tredje ledd, omskrives «vurdere» til «behandle og avgjøre».
 I punkt 8, første ledd, omskrives «organet selv» til «møteleder».
 I punkt 12, første ledd, legges til i første setning «eller tittel». I andre ledd legges til
«organ» etter «folkevalgte».
 I hele reglementet omskrives «innspill» til «innlegg».
 I punkt 15, andre ledd, omskrives «varaer» til «vararepresentanter».
Merknadene ble enstemmig vedtatt.
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt:
«Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet forslag til endring i innstillingens andre punkt:
«det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte vedtak, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.
3. Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 24.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.
Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 23.03.2021
Behandling:
Ungdomsrådet gjennomgikk reglementet.

Vedtak:
Reglementet ble godkjent.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk
språkvask og tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt
eldres- og brukerrådets forslag i saken.
Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer, mot 1 stemme for innstillingen.
Lars Erik Strand Vitsø (AP) stemte for innstillingen.
Vedtak:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk språkvask og
tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt eldres- og
brukerrådets forslag i saken.
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldres råd ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Frode Hermansen forlot møtet kl. 11:42. Møtet telte deretter 4 representanter.
Vedtak:
Brukerrådet ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.

2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.

PS 61/21 Matkultur fra Hitra - gavebok
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Tom skare (FRP) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens tredje punkt:
«Hitra kommune kjøper 100 kokebøker til kr. 425 pr stk. totalt kr. Totalt kr. 42 500,Formannskapet voterte deretter punktvis over innstillingens punkt 1 og 2
Første punkt ble enstemmig nedstemt.
Andre punkt fikk 5 stemmer for og 2 stemmer imot og ble dermed vedtatt. Jann O.
Krangnes (R) og Sigrid Helene Hanssen (H) stemte imot punktet.
Deretter voterte formannskapet over Tom Skares forslag til nytt punkt 3.
Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer for, og 1 imot. Jann O. Krangnes (R) stemte imot
Til sist voterte formannskapet over innstillingens fjerde punkt.
Innstillingens punkt 4 fikk 6 stemmer for og 1 stemme imot, og ble dermed vedtatt.
Jann O. Krangnes (R) stemte imot punktet.
Vedtak:
1. Hitra kommune kjøper to sider innholdsmarkedsføring i kokeboken «Fire årstider på
Ansnes Brygger» til kr. 125 000,- eks. mva. til en hilsen fra Hitra.
2. Hitra kommune kjøper 100 kokebøker til kr. 425,- pr stk. totalt kr. 42 500,3. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.
Innstilling:
1. Hitra kommune kjøper to sider innholdsmarkedsføring i kokeboken «Fire årstider på
Ansnes Brygger» til kr. 125 000,- eks. mva. til barn fra Hitra som viser sine
matfavoritter.
2. Hitra kommune kjøper to sider innholdsmarkedsføring i kokeboken «Fire årstider på
Ansnes Brygger» til kr. 125 000,- eks. mva. til en hilsen fra Hitra.
3. Hitra kommune kjøper 300 kokebøker til kr. 425,- pr stk. totalt kr. 127 500,4. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.

PS 62/21 Arrangering av 17. mai 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Formannskapet fremmet følgende omforente forslag:
Punkt 2 omskrives til å si følgende: «Det gjennomføres enkel markering utenfor
helsetunet, og det foretas samtidig kransenedlegging på Fillan, Sandstad og Rottem»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. arrangering av 17. mai 2021 i Hitra:
1. Kommunen leier inn korpsene for å gi korpsmusikk i grendene. Grendene oppfordres
til lokale arrangementer i forbindelse med korpsbesøkene ut i fra lokale og nasjonale
smittevernregler
2. Det gjennomføres enkel markering utenfor helsetunet, og det foretas samtidig
kransenedlegging på Fillan, Sandstad og Rottem
3. De kommunale arrangementene med kransenedlegging og markering utenfor
Helsetunet filmes og legges ut på kommunens hjemmeside
4. Det lages et digitalt arrangement som legges ut på kommunens hjemmeside 17. mai
5. Finansiering av det digitale 17. mai arrangementet skjer ved bruk av ledige midler fra
Hitterkveld 2021
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. arrangering av 17. mai 2021 i Hitra:
1. Kommunen leier inn korpsene for å gi korpsmusikk i grendene. Grendene oppfordres til
lokale arrangementer i forbindelse med korpsbesøkene ut i fra lokale og nasjonale
smittevernregler
2. Det gjennomføres kransenedlegging ved bautaene på Fillan og Sandstad, samt en enkel
markering utenfor Helsetunet v/Ordfører
3. De kommunale arrangementene med kransenedlegging og markering utenfor
Helsetunet filmes og legges ut på kommunens hjemmeside
4. Det lages et digitalt arrangement som legges ut på kommunens hjemmeside 17. mai
5. Finansiering av det digitale 17. mai arrangementet skjer ved bruk av ledige midler fra
Hitterkveld 2021

