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Utvalgsleder

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 13.04.2021. Det fremkom ingen merknader.
Saksdokumenter i PS 66/21 ble ettersendt 15.04.2021.

Orienteringer

Hitra kino – løypemelding v/ Tom Skare
Denne orienteringen flyttes til formannskapsmøte 4. mai.
Nullvisjon på selvmord – status v/ kommunedirektøren
Etter kommunestyrets vedtak den 25. august 2020 etter interpellasjon av Sigrid Helene
Hanssen (H). Kommunestyret vedtok da følgene:
1. Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å
forebygge selvmord i vår kommune
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å få fram en
handlingsplan i samarbeid med Frøya kommune, Fylkesmann og RVTS. Planen må
ha forutgående politisk behandling i h.h.v. UHO, UOP, Brukerråd, Eldres råd og
Ungdomsråd, før den kommer til kommunestyret. Behandling i kommunestyret
forutsettes å kunne skje innen mai neste år.
Ut ifra dette har jeg gjort en bestilling i organisasjonen. Oppdraget med utarbeiding av planen
ble gitt til kommunalsjef for Helse og Omsorg. Det ble gjennomført minst et møte med Frøya
kommune før jul 2020. Men det store smitteutbruddet i desember satte dette arbeidet på
pause. De som skulle jobbe med utarbeidingen av planen fikk hendene fulle med håndtering av
pandemien. Utvalg for Helse og Omsorg foretok i sitt møte 17.03.2021, en gjennomgang av
prosesser som blir forsinket med bakgrunn i arbeidet med pandemien. Det ble da vedtatt i sak
9/21, punkt 3, å forskyve ferdigstillelse av en del planer, deriblant plan for forebygging av
selvmord som ble flyttet fra vår 2021 til tidlig høst 2021. Dette vedtaket skulle vært oversendt
formannskapet som meldingssak og vil bli tatt med til neste formannskapsmøte.
Drøftingssaker:
Utkast til Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen
Kommunedirektøren presenterte utkastet til Strategisk næringsplan for det interkommunale
politiske råd for Trøndelag Sør/Vest – Lakseregionen. Dette er en revidering av den gjeldende
strategiske næringsplanen som ble vedtatt i 2015. I planen er det satt opp et overordnet mål
og seks mål og prioriterte satsningsområder:
Regionen skal være den mest attraktive regionen i Trøndelag basert på parameterne til
Telemarksforskning
1. Matproduksjon
a. Blå mat
b. Grønn mat og naturbruk
2. Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi.
3. Samferdsel og annen infrastruktur.
4. Utdanning, rekruttering og kompetanse.
5. Utvikling av rammevilkår for industrien.
6. Det grønne skiftet.
Formannskapet ba om at det ses på muligheter for å korte ned dokumentet og prioritere
strengere. Kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å ta med formannskapets merknader inn i
den videre behandlingen av planen.

Ordførers spørsmål til kommunedirektøren:
Jeg ber herved kommunedirektøren om å redegjøre nærmere for det som framkommer av
denne artikkelen i lokalavisa, se link under. Det har for flere år siden vært knesatt som et mål, i
vår kommune, om at de som vil skal få heltids stillinger, eller m.a.o. flere på heltid og færre på
deltid. Gjennom årsrapportene så har det syntes om at det har blitt levert på dette, gjennom at
det i noteopplysninger til regnskap osv. har framkommet at andelen heltidsstillinger har økt
osv. Det har også, opp gjennom årene, stadig blitt muntlig bekreftet fra «rådmannshold» at
man kontinuerlig jobber med og har fokus på dette. Med det som her framkommer, så blir jeg
både overrasket og skuffet, og derav ber jeg altså om nærmere redegjørelse.
- Til kamp mot det kommunale løsarbeidersystemet - Hitra Frøya (hitra-froya.no)
Svar fra kommunedirektør:
I roller jeg hadde før jeg begynte som kommunedirektør i Hitra så jobbet jeg mye med dette
temaet. Da ble Hitra trukket frem som en aktør som gjorde mye innsats for å øke andelen
heltidsansatte. Så da den artikkelen det vises til framkom i lokalavisa ble kommunedirektøren
overrasket over tallene.
Det er en stor andel deltidsansatte i kommunal sektor i hele Norge, særlig i helse- og
omsorgstjenestene. Det er godt med rom for forbedring av dette også i Hitra kommune, men vi
har en høyere andel fulltidsansatte enn resten av landet. Dette skal likevel ikke bli en hvilepute
og vi i Hitra kommune skal fortsette å jobbe for å øke andelen fulltidsansatte.
Å minske utbredelsen av deltidsansettelser, særlig ufrivillig deltid, er viktig for de ansatte, men
vel så viktig for kvaliteten på tjenestene de skal yte. Fremover ventes det en økning av
personer som har behov for helsetjenester, og færre som skal yte disse tjenestene. Derfor er
det viktig å effektivisere de tjenestene vi kan. Noe kan gjøres gjennom teknologi, men det vil
alltid være folk som gjør disse jobbene - heldigvis. Og da må de ha vilkår for å kunne fortsette å
yte minst like gode tjenester som i dag, og forutsigbarhet er et av disse vilkårene.
Ordfører skal innkalle til et personalutvalgsmøte (PU) der dette skal være tema.
Spørsmål fra Per J. Ervik (PP)
Per Ervik hadde reist spørsmål om ordføreren kunne gi en kort orientering om utviklingen
innen sjøtransport til og fra Hitra Kysthavn. Dette ønsket ble etterkommet ved at ordføreren ga
en kort orientering basert på opplysninger gitt av Trondheim Havn og Smyril Line.
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Saker til behandling
PS 63/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 06.04.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Møteprotokoll fra formannskapsmøte 06.04.2021 ble enstemmig godkjent.

PS 64/21 Trivselstiltak i grendene - UL Forsøket
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Formannskapet fremmet følgende omforente forslag:
Kommunedirektøren bes om å veilede søker og tilsvarende søkere om mulige
støtteordninger på statlig eller regionalt nivå.
Innstillingen, med formannskapets tillegg, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21 avslås søknad om støtte på kr 35-40 000
for å dekke strøm og forsikring på ungdomshus/ grendahuset i Kvenvær.
Avslaget begrunnes med at retningslinjene for bruk av fondet presiserer at midlene ikke skal
benyttes til ordinær drift.
Kommunedirektøren bes om å veilede søker og tilsvarende søkere om mulige
støtteordninger på statlig eller regionalt nivå.
Innstilling:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21 avslås søknad om støtte på kr 35-40 000 for
å dekke strøm og forsikring på ungdomshus/ grendahuset i Kvenvær.
Avslaget begrunnes med at retningslinjene for bruk av fondet presiserer at midlene ikke skal
benyttes til ordinær drift.

PS 65/21 Trivselstiltak i grendene - Strandheim Ungdomshus
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21, tildeles kr 50 000 i tilskudd til Fjellværøy
ungdomslag for utbedring av ungdomshuset Strandheim., 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.
Innstilling:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21, tildeles kr 50 000 i tilskudd til Fjellværøy
ungdomslag for utbedring av ungdomshuset Strandheim., 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 66/21 Trimpoeng 2021 - tilskudd
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Det ble i møtet tatt frem et innspill fra Kari Raaken, leder av hitra Turlag. Dette var sendt til
formannskapets medlemmer 19.04.2021. Kommunedirektøren har ikke mottatt denne i
forkant av møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar at det bevilges inntil kr 20 000 til Trimpoeng sommeren 2021.
Det forutsettes at konkurransen gjennomføres med de hensyn som er satt over og at
initiativtakere hos Kystmuseet og Hitra Turlag tar hovedansvar for gjennomføringen.
Prosjektet finansieres gjennom midler avsatt til friluftsformål i handlings- og økonomiplan.
Kommunen sin rolle avgrenses til å bistå med et økonomisk tilskudd samt delta med
rådgivning hvis det oppstår behov for dette.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar at det bevilges inntil kr 20 000 til Trimpoeng sommeren 2021.
Det forutsettes at konkurransen gjennomføres med de hensyn som er satt over og at
initiativtakere hos Kystmuseet og Hitra Turlag tar hovedansvar for gjennomføringen.
Prosjektet finansieres gjennom midler avsatt til friluftsformål i handlings- og økonomiplan.
Kommunen sin rolle avgrenses til å bistå med et økonomisk tilskudd samt delta med rådgivning
hvis det oppstår behov for dette.

PS 67/21 Nettbrett til medlemmer av Eldres råd og Brukerråd
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune kjøper inn 9 nettbrett og 9 deksel til totalt kr. 42.800,- eks. mva.
2. Nettbrettene skal lånes ut til de faste medlemmene av Hitra Brukerråd og Eldres råd.
3. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.
Innstilling:
1. Hitra kommune kjøper inn 9 nettbrett og 9 deksel til totalt kr. 42.800,- eks. mva.
2. Nettbrettene skal lånes ut til de faste medlemmene av Hitra Brukerråd og Eldres råd.
3. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.

PS 68/21 Søknad om økonomisk bidrag til sommerkampanje 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Ordfører ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken grunnet at han er
kommunestyrets representant i styret til næringsforeningen. Ordføreren forlot dermed møtet
og varaordfører overtok som møteleder. Kommunedirektøren innstilte på at ordføreren
erklæres inhabil etter forvaltningslovens § 6, første ledd, punkt e) grunnet at han er
styremedlem. Ordføreren ble enstemmig erklært inhabil og uteble fra behandlingen av denne
saken.
Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune innvilger Hitra Næringsforening tilskudd på kr 100.000,- eks. mva.
Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.
Det forutsettes at filmer, bilder og annet produsert materiell gjøres tilgjengelig i
profilprogrammet «Hitra når du vil».
Innstilling:
Hitra kommune innvilger Hitra Næringsforening tilskudd på kr 100.000,- eks. mva.
Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.
Det forutsettes at filmer, bilder og annet produsert materiell gjøres tilgjengelig i
profilprogrammet «Hitra når du vil».

PS 69/21 Frøya-Hitra Brann og Redningstjeneste - Veien mot Mål
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Frøya og Hitra kommuner har som intensjon å gå sammen om et interkommunalt
samarbeid om brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-Fosen
interkommunale feievesen skal inngå i samarbeidet.
• Frøya kommune foreslås som vertskommune for samarbeidet, og Hitra
kommune blir samarbeidskommune
• En forutsetning for sammenslåingen er at dagens hovedstasjonsplassering på
Fillan og Sistranda videreføres som i dag, og at det tilrettelegges for
tilstedeværelse av mannskap i begge kommunene.
2. Avtalen skal inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 20-2.
3. Kommunedirektørene har satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra
begge kommunene. Arbeidsgruppen har følgende mandat:
 å sikre involvering og medvirkning av mannskapet, samt at disse skal
 utarbeide et beslutningsgrunnlag (faglig analyse) for hvordan et helhetlig brann og
ulykkes- vern skal ivaretas for kommunene, både sett fra et faglig og økonomisk
ståsted
4. Tidligere brannfaglige rådgivere (Norconsult) bistår kommunene i prosessen, og
kommunene dekker utgiftene til disse innenfor total driftsramme, med 1/3 til hver av
partene, Hitra brannvesen, Frøya brannvesen og Sør-Fosen interkommunale
feievesen.
5. Basert på tilrådningen fra arbeidsgruppen, utarbeider kommunedirektørene en
helhetlig vertskommuneavtale basert på det forslag som ligger vedlagt denne saken.
6. Vertskommuneavtalen og den faglige analysen forelegges politisk behandling i
kommunestyrene i juni 2021.
Innstilling:
1. Frøya og Hitra kommuner har som intensjon å gå sammen om et interkommunalt
samarbeid om brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale
feievesen skal inngå i samarbeidet.
• Frøya kommune foreslås som vertskommune for samarbeidet, og Hitra
kommune blir samarbeidskommune

•

En forutsetning for sammenslåingen er at dagens hovedstasjonsplassering på
Fillan og Sistranda videreføres som i dag, og at det tilrettelegges for
tilstedeværelse av mannskap i begge kommunene.

2. Avtalen skal inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 20-2.
3. Kommunedirektørene har satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra
begge kommunene. Arbeidsgruppen har følgende mandat:
 å sikre involvering og medvirkning av mannskapet, samt at disse skal
 utarbeide et beslutningsgrunnlag (faglig analyse) for hvordan et helhetlig brann og
ulykkes- vern skal ivaretas for kommunene, både sett fra et faglig og økonomisk
ståsted
4. Tidligere brannfaglige rådgivere (Norconsult) bistår kommunene i prosessen, og
kommunene dekker utgiftene til disse innenfor total driftsramme, med 1/3 til hver av
partene, Hitra brannvesen, Frøya brannvesen og Sør-Fosen interkommunale feievesen.
5. Basert på tilrådningen fra arbeidsgruppen, utarbeider kommunedirektørene en
helhetlig vertskommuneavtale basert på det forslag som ligger vedlagt denne saken.
6. Vertskommuneavtalen og den faglige analysen forelegges politisk behandling i
kommunestyrene i juni 2021.

PS 70/21 Hitra kommunes prisutdelinger 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 20.04.2021
Behandling:
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet for behandling av denne saken. Dette gjøres
etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt b). Og offentleglova § 26, andre ledd.
Dette betyr også at framkomne forslag og vedtak om hvem som tildeles de aktuelle priser
blir unntatt offentligheten fram til prisoverrekkelser.

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 71/21 Utvidet låneopptak - Strøm Vannverk
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet for behandling av denne saken. Dette gjøres etter
kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt a).

Delegerte saker
RDS 1/21 Svar på søknad om sanitærabonnement gnr 68 bnr 153

Referatsaker
RS 7/21 Varsel om retting -varslingsrutiner for iskast ved 11 vindkraftverk
RS 8/21 Hitra Frivilligsentral - Protokoll årsmøte 24.03.2021, Årsberetning 2020, Revidert
regnskap 2020 og Handlingsplan 2021

