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Innkalling var utsendt 27.04.2021. Det fremkom ingen merknader.
Saksdokumenter i PS 77/21 og 78/21 ble ettersendt 28.04.2021.
Saksdokumenter i PS 79/21 og 81/21 ble ettersendt 01.05.2021.

Sigrid Helene Hanssen (H) ba om permisjon fra klokken 17:00. Dette ble innvilget. Hun uteble
dermed fra behandlingen av PS 81/21.
Eldbjørg Broholm, Utvalgsleder for Oppvekstutvalget, ba om permisjon fra klokken 14:00.
Dette ble innvilget. Broholm forlot dermed møte klokken 13:45 når formannskapet var
kommet til sak PS 74/21.
Orienteringer
Aktiv forvaltning av marine ressurser v/Alf Ring Kleiven
Dette prosjektet startet høsten 2017. Det ble satt følgende mål for prosjektet:
 Å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene og
verdiskapningsmulighetene på Frøya og Hitra.
o Å gi styrke kunnskapsgrunnlaget for kommunene i kystsoneplanarbeidet.
o Å bruke kunnskapsgrunnlaget til tiltak for å ivareta lokale ressurser, blant annet
gjennom soneforvaltning.
Prosjektet har blitt påvirket av koronaen. Det var planlagt å avholde folkemøter i samband med
prosjektet som måtte sløyfes. Det er foretatt leveranser på følgende:
1. Strøm og eksponeringsmodeller
2. Naturtypedata og gytefeltkartlegging
3. Marine grunnkart
4. Målarter – Torsk, leppefisk, kamskjell og sjøkreps
5. Innsamling av biologiske før data – slik at man kan se endringer over tid
6. Brukerundersøkelse – hos yrkesfiskere, fritidsbrukere og turistfiskebedrifter
7. Forslag til etablering av marine bevaringsområder
Datainnsamlingen har gitt et grundig kunnskapsgrunnlag om ressursene i sjøen rundt Hitra og
Frøya. Det har også tiltrukket seg annen forskningsaktivitet. Deriblant kartlegging av
oppvekstområder for kommersielt viktige fiskebestander, og det er sendt en søknad til Norges
forskningsråd (NFR) om et miljø-DNA samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA)
og NTNU. Miljø-DNA innebærer at man analyserer vannprøver for arvestoff som ulike arter har
avgitt. Det ble tatt slike vannprøver i samband med målinger med stereo-video rigger. Dette
datasettet kan brukes for å se på endringer over tid dersom det foretas datainnsamlinger
senere. Og dersom det blir iverksatt tiltak kan de innsamlede data gi et før-bilde.
Det er nå opp til kommunene om de vil gå videre med prosjektet og etablere marine
bevaringsområder. Dette er områder som har en høyere grad av beskyttelse enn
omkringliggende områder. Internasjonale studier av eksisterende bevaringsområder har vist
positiv utvikling i størrelse og tetthet av individer og artsmangfold. I Norge er det gjort en del
forskning på bevaringsområder for hummer, der det kun er lov til å fiske med stang og snøre,
som har vist gode resultater. Med dette prosjektet er det ønskelig å etablere
bevaringsområder med null-fiske. Den forventede effekten av å etablere slike marine
bevaringsområder i øyregionen er at det vil bli større biomasse innenfor bevaringsområdene,
og at dette vil bidra til bestander utenfor bevaringsområdet. Dette ved at voksne individer, egg
og larver forlater bevaringsområdet.
Ved en eventuell etablering av marine bevaringsområder er det viktig å ta hensyn til brukerne
– de som fisker i området. Fortrinnsvis er de brukerne selv som skal foreslå og tegne inn
aktuelle områder. Det er satt opp følgende mål for bevaringsområder:






Forskning:
o Å få mer kunnskap om potensialet for områdebasert forvaltning av lokale
kystressurser.
o Fungere som referanseområder for å forstå effekten av fiske og bærekraftsnivå.
o Legge til rette for annen forskning i områdene.
Undervisning:
o Områdene blir en del av undervisningen ved Guri Kunna vgs. Og andre skoler og
universiteter.
Forvaltning og verdiskapning:
o Hvis områdene fungerer etter intensjonen så vil det bidra til lokalt tilpasset
værekraftig forvaltning av de lokale kystressursene.
o I et langtidsperspektiv er det et mål at bevaringsområder skal bidra til et stabilt
langtidsutbytte for fiskeriene.

Hitra kino v/ Tom Skare
Konkurransegrunnlag for utstyr til Hitra kino ble lagt ut 10. mars 2021 i Doffin. Det er en åpen
anbudskonkurranse fordelt på 2 anbud, ett for kinoteknisk utstyr og ett for stoler og amfi.
I anbudet for kinoteknisk utstyr inngår; nytt lydanlegg, ny prosjektor og styringssystem for
disse, nytt widescreenlerret, alt ferdig levert inkludert installasjon og montering, elektro
inkludert, samt full opplæring før godkjennelse.
I anbudet for stoler og amfi inngår oppbygging av nytt fast amfi med nye stoler ferdig montert,
inkl. snekkerarbeid og elektro.
Anbudsfrist var 16.4 og ved anbudsåpning var det kommet inn 2 tilbud på hver av vår
forespørsel. Alle 4 anbydere er anerkjente og kvalifiserte anbydere og byggekomiteen regner
med å anta leverandører innenfor begge områder i løpet av mai.
Byggekomiteen der representanter for Hitra kino (2), Kystmuseet i Sør-Trøndelag (2) og politisk
oppnevnt (2) har hatt et første orienteringsmøte og enkel gjennomgang av tilsendte anbud. En
arbeidsgruppe bestående av Tom Skare, Omar Pleym og Maida Eirheim går nå gjennom
kriterietildelingen i anbudsdokumentasjonen sammen med controller Emil Melting.
Vekting er satt til 50% pris og 50% kvalitet på begge anbud, og vi regner med å ha en korrekt
vekting og vurdering av dette innen 14. mai, og byggekomiteen vil da ta en endelig avgjørelse
og valg av tilbyder ut fra valgte kriterier. Etter nødvendige karensdager vil endelig kontrakt
skrives så snart alle formaliteter er på plass. Økonomisk mener vi at vi skal holde oss innenfor
den vedtatte budsjettramme.
Videre framdrift er at kinoen stenges fra august i år, da den første tiden vil gå med til å
demontere dagens amfi. Dette vil bli forsøkt solgt via andre kanaler, lokalmedia, finn.no.
Beregnet byggeperiode og montasje, opplæring av komplett kino vil være i perioden 23. august
– 1. november og siste ukene fram til 6. november er avsatt til testkjøring og kvalitetsutsjekk.
Salen vil få rundt 74 stoler, inkl 2 stoler som kan tas vekk ifm. bruk for forlyttingshemmede, + 1
fast plass for rullestolbrukere. Dette fordeles på 7 rader med enkeltstoler på de 6 fremste

radene og doble stoler (loveseats) på bakerste rad. Det er lagt opp til betraktelig bedre
benplass.
Lyd og bilde vil få en betydelig oppgradering uansett valg av leverandør, med større lerret, mye
bedre lydløsning og betraktelig bedre laserprosjektor.
Planlagt åpningsdag og innvielse av ny Hitra kino er satt til lørdag 6. november, og da håper vi
på nypremiere av film, full sal og premierestemning i Meierisalen med en kinoløsning som er
bygd for i alle fall de 10 neste årene.
Vaksinering covid-19 – status og prioriteringer v/Anita Hafsmo Vitsø
Nasket fra Snillfjord kommune
Per uke 17 er det gitt 1.258 dose nummer en, og 379 personer har fått andre vaksinedose. 92%
av de som fått tilbud om vaksine har takket ja til tilbudet. Det er forskjellige grunner til at
enkelte takker nei til vaksinen, men det nevnes blant annet tidligere erfaringer med
vaksinering og sykdomshistorikk.
Vaksineringen foregår etter følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Beboere i sykehjem og utvalg helsepersonellgruppe
2. Alder 85 år og eldre og utvalg helsepersonellgruppe
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 og samtidig aldersgruppen 18-64 med sykdommer eller tilstander med høy
risijko for alvorlig forløp. Samt personer i alder 16-17 år etter barnelegeforeningens
liste.
Følgende sykdommer og tilstander er nevnt for denne gruppen:
Organtransplantasjon, Immunsvikt, Hematologisk kreftsykdom siste 5år, Annen aktiv
kreftsykdom, pågående eller nylig avslutta behandling mot kreft (spesielt
immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft
eller lungefunksjon (eksempelvis ALS og Downs syndrom) Kronisk nyresykdom eller
betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom eller tilstand
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom eller tilstand
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom eller tilstand
For prioriteringsgruppe 5,6 og 7 er det nevnt følgende tilstander og sykdommer:
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, Immundempende
behandling som ved autoimmune sykdommer, Diabetes, Kronisk lungesykdom inkl
cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose inhalasjonssteroider

eller steroidtabletter siste året. Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) 35 eller høyere,
Demens, Kronisk hjerte og karsykdommer, med unntak av høyt blodtrykk. Hjerneslag
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
Økt tidsintervall mellom dose 1 og 2 fra 6 ukers intervall til 12 ukers for
prioritetsgruppene nummer 8, 9 og aldersgruppen 18-44.
10. Alder 18-44 år
Hitra kommune er nå i gang med prioritetsgruppe nummer 4. Per nå så kontakter Hitra
kommune personer om vaksinering. Når vi kommer til prioritetsgruppe nummer 8 er det
planlagt å starte med en løsning for at innbyggere booker vaksinetime selv. Dersom vi ser at
noen ikke har booket time skal vi ta kontakt med vedkommende. Hitra kommune plikter å tilby
vaksine til innbyggere og andre som er bosatt i kommunen.
Vaksinene vi får er kompliserte. De krever en del logistikk. De tar tid og klargjøre, og når en
vaksinedose ligger klar i en sprøyte så har den en holdbarhet på 30 minutt. På grunn av dette
så har vi lister med personer som kan ringes på kort varsel i tilfelle noen ikke møter til
vaksineringstimen sin. Siden vaksineringen begynte har vi hatt veldig lite svinn, og det er kun
tre doser som er gått tapt.
Med forbehold om at vaksinering kan gå raskere eller senere enn planlagt, så har
Folkehelseinstituttet estimert følgende for veien videre:
 At alle med underliggende sykdom har fått første vaksinedose innen midten av mai.
 At aldersgruppen 55-64 har fått første vaksinedose innen første uke i juni.
 At aldersgruppen 45-54 har fått første vaksinedose innen tredje uke i juni.
 At aldersgruppen 18-44 har fått første vaksinedose innen tredje uke i juli.
Fillan skole – bygningsmessig tilstand 2. etg. v/kommunedirektøren og kommunalsjef for
Drift og Eiendom
Hitra kommune har planlagt en utbedring av andre etasje ved Fillan skole. Dette for å bedre
arbeidsstasjonene til medarbeidere ved skolen og etterkomme krav fra arbeidstilsynet. Etter at
anbud for oppdraget ble lagt ut, ble det igangsatt arbeider med å rive ut vegger og deler av
takkonstruksjonen for å sikre framdrift i prosjektet. Det ble da oppdaget fuktskader, særlig i
den nyeste delen av bygget fra 2007. Det antas at dette skyldes manglende lufting imellom
innertak og yttertak. Det er også noen skader på den eldre delen, men grunnet alderen på den
delen er det ikke annet enn forventet.
Det jobbes nå med en grundig tilstandsrapport av hele Fillan skole. Det er hentet inn fagfolk på
bygg, elektro, rørlegger og betong for rapporten. Dette skal sammenfattes i en rapport som
viser tilstanden på Fillan skolen. Det foreligger per nå ikke noen forslag på pris for mulige
utbedringer. Kommunedirektøren må få tid på seg til å komme tilbake på forslag til alternative
løsninger på den utfordringen som har oppstått, og se dette i sammenheng med
tilstandsrapport og mulighetsstudie som nå gjennomføres. Utvalg Oppvekst er allerede
orientert om situasjonen som har oppstått, og gjennomførte onsdag 28. april befaring i bygget.

Inkluderingsdugnaden v/kommunedirektøren
Som en del av «Jeløya-plattformen» til regjeringen kom det som et satsningsområde fra å få
flere inn i arbeidslivet. Målet er å få flere personer med nedsatt funksjonsevne eller som har
«hull i CVen» inn i arbeidslivet. Et av de konkrete tiltakene der er å sørge for at minst 5% av
nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CVen». Frøya
kommune har også satt seg dette målet, og kommunedirektøren spør nå formannskapet om
dette er interessant for Hitra kommune.
Formannskapet stiller seg positive til tiltaket.
Kommunedirektøren vil fremme egen sak om dette, der Hitra kommune setter sine mål for å
bidra i arbeidet med utenforskap og inkludering. Som ledd i dette er samhandlingen mellom
kommune og Dalpro viktig.
Aunøya – status v/kommunedirektøren
Det er i dag etablert ny en flytebrygge på vestsiden av Aunøya der stien begynner. Dette ble
fulgt opp ut fra politiske vedtak fattet i 2019. Både Hitra kommune og Trøndelag
fylkeskommune har gitt tilskudd til etableringen.
På Kalvøya er det satt av areal til flytebrygge og naust. Formålet for dette er å gjøre det enklere
å ferdes til Aunøya for reisende uten båt. Ut over at arealet er avsatt, er det ikke foretatt
detaljert planlegging av etableringen. Kommunedirektøren forventer at Stiftelsen Aunøya tar
initiativ til videre prosess.
Gjenbruk av eiendommen Smevika v/kommunedirektøren
Per J. Ervik (PP) har etterspurt en oppdatering på kommunens plan med Smevika-tomten som
ble kjøpt av Hitra kommune høsten 2020.
Da arealet ble kjøpt lå det som intensjon at framtidig bruk av eiendommen skal skje gjennom
en grundig prosess. Som oppstart på det videre arbeidet igangsetter kommunedirektøren nå i
sommer en mulighetsstudie, som skal hjelpe oss med tanker for hvordan området kan bli et
godt bidrag for utviklingen av hittersamfunnet og Fillan. Kommunedirektøren har engasjert to
ungdommer for å se på mulighetene ved denne eiendommen. Ungdommene studerer
arkitektur og landskapsarkitektur. Dette vil bli fulgt opp etter sommerferien.
Kommuneblomst – ny prosess? v/kommunedirektøren
Hitra kommune har mottatt en henvendelse fra Norsk botanisk forening. De oppfordrer
kommuner som har blitt sammenslått til å velge en ny kommuneblomst for en ny kommune.
Flekkmarihånd-blomsten gror både i de gamle og de nye delene av Hitra kommune.
Formannskapet ber ikke om en prosess om ny kommuneblomst.

Eldbjørg Broholm, utvalgsleder for Utvalg Oppvekst, om leserinnlegg i Hitra-Frøya angående
barnehagene i kommunen.
2. mai ble det publisert følgende leserinnlegg i Hitra-Frøya. Utvalgslederen kjenner seg ikke
igjen i beskrivelsene som står i innlegget og vil følge opp dette med kommunalsjefen for
oppvekstområdet.
Startlån – avklaring rundt tidligere sak v/kommunedirektøren Lukket etter kommuneloven §
11-5, tredje ledd, punkt a)
Denne orienteringen ble tatt i slutten av møtet grunnet at den behøver lukket møte.
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd,
punkt a).
Representanten Sigrid Hanssen (H) var innvilget permisjon under denne orienteringen.
Forhandlinger med Kristiansund Nordmøre Havn – status v/kommunedirektøren Lukket etter
offentlighetslova § 23
Denne orienteringen ble tatt i slutten av møtet grunnet at den behøver lukket møte.
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet etter offentlighetslova § 23.
Representanten Sigrid Hanssen (H) var innvilget permisjon under denne orienteringen.
Areal i Fillaunet 2 – makeskifte og salg av areal fra Hitra kommune v/kommunedirektøren
Lukket etter offentlighetslova § 23
Orienteringen ble satt på sakskartet i starten av møtet.
Denne orienteringen ble tatt i slutten av møtet grunnet at den behøver lukket møte.
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet etter offentlighetslova § 23.
Representanten Sigrid Hanssen (H) var innvilget permisjon under denne orienteringen.
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Sakslisten ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 72/21, 75/21, 76/21, 73/21, 74/21, 77/21,
78/21, 79/21, 80/21 og 81/21

Saker til behandling
PS 72/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 20.04.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Møteprotokoll fra formannskapsmøte 20.04.2021 ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 73/21 Årsregnskap og Årsberetning 2020 for Hitra Storkjøkken KF
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt,
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og
årsberetning for 2020 slik de er fremlagt.
2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr 556.688 som forskriftsmessig er
avsatt til disposisjonsfond.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning
for 2020 slik de er fremlagt.
2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr 556.688 som forskriftsmessig er
avsatt til disposisjonsfond.

PS 74/21 Årsregnskap og årsberetning 2020 for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for
2020 slik de er fremlagt.
2. Driftsregnskapet ble forskriftsmessig oppgjort i 0, etter at det netto ble kr 2.751.378
mindre avsatt til disposisjonsfond på grunn av regnskapsmessig merforbruk.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for
2020 slik de er fremlagt.
2. Driftsregnskapet ble forskriftsmessig oppgjort i 0, etter at det netto ble kr 2.751.378
mindre avsatt til disposisjonsfond på grunn av regnskapsmessig merforbruk.

PS 75/21 Trivselstiltak i grendene - søknad om økonomisk støtte til vedlikehold av
Gammelveien Lakselva - Akset
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21 innstiller kommunedirektøren på å
tildele kr 50 000 i tilskudd fra fondet Trivselstiltak i grendene til Gammelveiforeninga
Akset-Lakselva for utbedring, oppgrusing og arbeid med hugging langs Gammelveien
Lakselva-Akset. iht. innsendt søknad.
2. Det gis i tillegg kr 25 000 fra midler avsatt til gjennomføring plan for kulturminner
(konto: 256080717). Dette gis som engangsbeløp og er dermed ikke et årlig tilskudd.
Tilskuddet blir dermed kr 75 000 tilsammen.
3. 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.
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:
1. Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21 innstiller kommunedirektøren på å
tildele kr 50 000 i tilskudd fra fondet Trivselstiltak i grendene til Gammelveiforeninga
Akset-Lakselva for utbedring, oppgrusing og arbeid med hugging langs Gammelveien
Lakselva-Akset. iht. innsendt søknad.
2. Det gis i tillegg kr 25 000 fra midler avsatt til gjennomføring plan for kulturminner
(konto: 256080717). Dette gis som engangsbeløp og er dermed ikke et årlig tilskudd.
Tilskuddet blir dermed kr 75 000 tilsammen.

3. 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 76/21 Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid19" Helges Fishingcamp AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) fremmet utsettelsesforslag.
Ordføreren fremmet deretter følgende forslag:
2. Søknadsfristen settes til 18. mai og behandles i formannskapsmøte 1. juni.
Utsettelsesforslaget og det foreslåtte punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Saken utsettes
2. søknadsfristen settes til 18. mai og behandles i formannskapsmøte 1. juni
Innstilling:
1. Hitra formannskap tildeler Helges Fishingcamp AS org. 976310810 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,- Tilskuddet gis i
forbindelse med nedstenging og vesentlig bortfall av omsetning. Virksomheten treffes ikke
av andre ordninger.
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.

PS 77/21 Rehabilitering av Hitra og Frøya tunnelene
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet følgende forslag til endring i innstillingens fjerde punkt:
«Permanent opprettelse av fergeforbindelsen Tjeldbergodden – Laksåvika kombinert
med mulighet for varetransport ut fra Hitra Kysthavn, betraktes som en god
beredskapsmessig løsning dersom Hitratunnelen må stenges i mer enn 24 timer ref.
Hitra kommunes ROS-analyse.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre slutter seg til vedtaket i Frøya kommunestyre om etablering av en
rømningstunnel, med følgende forutsetninger:
1. Samtidig med bevilgninger til eksisterende og/eller ny Frøyatunnel, må det sikres
finansiering av en utbedring av Hitratunnelen som er tilfredsstillende i forhold til
sikkerheten og gjeldende forskrifter.
2. Finansiering av tilfredsstillende og forskriftsbestemte tunnelutbedringer må skje uten
brukerbetaling (bompenger) og/eller bidrag fra Hitra kommune
3. Hitratunnelen utbedres mest mulig samtidig med bygging/utbedring av tunnelløsningene mellom Frøya og Hitra
4. Beredskapen, både før under og etter anleggsperioden for utbedring av
Hitratunnelen, må sikres gjennom en snarlig etablering av den planlagte
fergeforbindelsen mellom Hitra og Aure. Permanent opprettelse av fergeforbindelsen
Tjeldbergodden – Laksåvika kombinert med mulighet for varetransport ut fra Hitra
Kysthavn, betraktes som en god beredskapsmessig løsning dersom Hitratunnelen må
stenges i mer enn 24 timer ref. Hitra kommunes ROS-analyse.
5. Det forutsettes medvirkning fra lokal brann- og redningstjeneste når de tekniske
sikringstiltakene i tunnelene fastsettes.
6. Fylkeskommunens forslag til åpningstider under anleggsfasen slik det står opplistet
under dokumentet utarbeidet av Aas-Jakobsen med tittel Anleggsgjennomføring og
trafikkavvikling, pkt 3.4, oppfattes som akseptable.
7. Ovennevnte må framgå av en komplett pakkeløsning, som vedtas samtidig
Innstilling:
Hitra kommunestyre slutter seg til vedtaket i Frøya kommunestyre om etablering av en
rømningstunnel, med følgende forutsetninger:
1. Samtidig med bevilgninger til eksisterende og/eller ny Frøyatunnel, må det sikres
finansiering av en utbedring av Hitratunnelen som er tilfredsstillende i forhold til
sikkerheten og gjeldende forskrifter.
2. Finansiering av tilfredsstillende og forskriftsbestemte tunnelutbedringer må skje uten
brukerbetaling (bompenger) og/eller bidrag fra Hitra kommune

3. Hitratunnelen utbedres mest mulig samtidig med bygging/utbedring av tunnelløsningene mellom Frøya og Hitra
4. Beredskapen, både før under og etter anleggsperioden for utbedring av Hitratunnelen,
må sikres gjennom en snarlig etablering av den planlagte fergeforbindelsen mellom
Hitra og Aure. Permanent opprettelse av fergeforbindelsen Tjeldbergodden – Laksåvika
kombinert med mulighet for varetransport ut fra Hitra Kysthavn, betraktes som en god
beredskapsmessig løsning ved en eventuelt langvarig stengning av Hitratunnelen.
5. Det forutsettes medvirkning fra lokal brann- og redningstjeneste når de tekniske
sikringstiltakene i tunnelene fastsettes.
6. Fylkeskommunens forslag til åpningstider under anleggsfasen slik det står opplistet
under dokumentet utarbeidet av Aas-Jakobsen med tittel Anleggsgjennomføring og
trafikkavvikling, pkt 3.4, oppfattes som akseptable.
7. Ovennevnte må framgå av en komplett pakkeløsning, som vedtas samtidig

PS 78/21 Framtidas skole Trøndelag, Skolebruksplan vgs. - Høringsuttalelse fra Hitra
kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende omforente forslag:
 I høringsuttalelsen tas det inn mellom side 5 og 6 følgende tekst og bilde:
NHO’s kommune-NM år 2020, fagprøver:
o Hitra er rangert som nr 59 i landet.
o Andel sysselsatte med bestått fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent
av alle sysselsatte i kommunen. Tallgrunnlaget er fra 2019.






I siste avsnitt av delen om Næringsliv omskrives følgende setning så den inkluderer og
automasjon: «Det å sørge for at flere blir rekruttert fra sin nærskole både innenfor bygg
og anlegg, elektro og automasjon, og blå sektor er viktig.»
I avsnittet om Rehabilitering og utbygging av Guri Kunna Fillan + tannlege, så omskrives
tredje setning til å si følgende: «Det er et sterkt behov for rehabilitering av lokalene da
deler av dagens bygningsmasse, særlig for elektro og automasjonsfag, er utdatert og
ikke tilpasset dagens læringsplattformer og behov.»
I skjema/støttemal for tilbakemelding til prinsipper for skolebygg, på fokusområdet
Skole og Arbeidsliv skrives andre setning i feltet for innspill som knyttes opp til
prinsipper for skolebygg som følger: «Skolebygget og utrustningen bør i stor grad
gjenspeile den arbeidshverdag som møter elevene.»

Og i samme skjema skrives inn for fokusområdet Teknologi og Relevans i feltet innspill
som knyttes opp til prinsipper for skolebygg omskrives siste setning til følgende: «Dette
vil i stor grad omfatte mer omfattende bruk av teknologiske og digitale hjelpemidler og
evne til å tilpasse seg et fleksibelt arbeidsliv.»
Med de ovennevnte endringene i høringsuttalelsen ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar å sende vedlagte høringsuttalelse, med endringene vedtatt av
formannskapet, til Trøndelag fylkeskommune som svar på høring av Framtidas skole–
skolebruksplan 2, Trøndelag.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar å sende vedlagte høringsuttalelse til Trøndelag fylkeskommune som
svar på høring av Framtidas skole– skolebruksplan 2, Trøndelag.

PS 79/21 Fillan brannstasjon – tiltak og finansiering
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
 Saken utsettes til behandling 18. mai
 Kommunedirektøren bes om å avklare mulighetene for å redusere total økonomisk
ramme til kr 32.000.000,Forslaget fikk 6 stemmer for og 1 stemme imot. Jann Krangnes (R) stemte imot forslaget.
Vedtak:



Saken utsettes til behandling 18. mai
Kommunedirektøren bes om å avklare mulighetene for å redusere total økonomisk
ramme til kr 32.000.000,-

Innstilling:
1. Hitra kommunes tiltak med Om- og Påbygging av Fillan Brannstasjon gjennomføres som
planlagt og beskrevet i avholdt anbudskonkurranse. Tilbud fra valgte som
Totalentreprenør er i tråd med innstilling etter gjennomført anbudskontroll og
evaluering.
2. I handlings- og økonomiplan er det en bevilgningsramme på kr 20.743.300 inkl. mva.
som ligger som grunnlag. I henhold til valgte leverandørs tilbudspris, settes nå
økonomisk ramme for prosjektet til kr 35 100 000 inkl. mva. Kommunestyret må øke
bevillingene i forhold til rammene som er nedfelt i investeringsbudsjettet.
3. Tiltaket finansieres slik:

Tidligere bevilget

Tilleggsbevilgning

Herav momskompensasjon av tilleggsbevilgning

Nytt låneopptak

Totalt

Kr 20.743.300,Kr 14.356.700,Kr 2.600.000,Kr 11.756.700,Kr 35 100 000,Alle beløp er inkl mva.

4. Kommunedirektøren får i oppdrag å gjennomføre tiltaket, og foretar fortløpende
vurderinger og kontroll og eventuelle nødvendige endringer i prosjektets utførelse.
5. Økte kapitalkostnader som følge av tilleggsbevilgningen vil være pr år: kr 734.000,- som
følge av ny brannstasjon tas inn i revidering av handlings- og økonomiplanen for 20212024.

PS 80/21 Meldingssak - Budsjett 2021 - Helse og omsorg
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken tas til orientering og eventuelle endringer som trenger budsjettjusteringer eller
omprioriteringer må avklares gjennom behandling av revidert budsjett i juni-møtet.»
Vedtak:
Saken tas til orientering og eventuelle endringer som trenger budsjettjusteringer eller
omprioriteringer må avklares gjennom behandling av revidert budsjett i juni-møtet.
Innstilling:
Saken tas til orientering

PS 81/21 Tilskuddsmidler til lokale virksomheter runde 2
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar at runde 2 av tilskudd «Kommunal kompensasjonsordning
Covid19» kr. 404 000,- til lokale virksomheter fordeles slik:
1.
2.
3.
4.

kr. 50 000,- opptrykking av nye turistkart
kr. 100 000,- nasjonal markedsføring av Hitra gjennom Trøndelag Reiseliv.
kr. 50 000,- opplæring og synlighet for handelsbedriftene på Hitra
kr. 204 000,- videreføring av Trygg Hitra

Innstilling:
Hitra formannskap vedtar at runde 2 av tilskudd «Kommunal kompensasjonsordning Covid19»
kr. 404 000,- til lokale virksomheter fordeles slik:
1.
2.
3.
4.

kr. 50 000,- opptrykking av nye turistkart
kr. 100 000,- nasjonal markedsføring av Hitra gjennom Trøndelag Reiseliv.
kr. 50 000,- opplæring og synlighet for handelsbedriftene på Hitra
kr. 204 000,- videreføring av Trygg Hitra

Referatsaker
RS 9/21 Orientering om økonomiske implikasjoner for DalPro ved etablering av nytt vaskeri
og flerbrukshus på Frøya

