Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
18.05.2021
Tidspunkt: 10:00 – 12:45

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

Representerer
AP
AP
V
AP
R
PP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Jan Egil Handberg
Utvalg Helse og Omsorg
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Kolbjørn Ulvan
Kommunalsjef Drift og Eiendom
Marit Aune
Kommuneplanlegger
Jorun Fjeldvær
Forvaltning
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 11.05.2021. Det fremkom ingen merknader.
Det ble utsendt feil vedlegg i PS 86/21. Vedlegg nr. 2 var en tidligere søknad. Riktig søknad,
datert 10. mai, ble utdelt i møte.
Ordføreren orienterte kort om sine erfaringer med 17. mai-feiringen og han beklaget at
tradisjonen med blomsterpynt ikke framsto på samme måte som man i årevis har vært vant til.

Kommunedirektøren ble bedt om å få til en løsning med opprydding i området mellom TESS og
REMA 1000 og i området nordvest for bensinstasjon på næringsområde Kalvøya. Videre ble det
også bedt om oppfølging av avtalen knyttet til Neverlia, slik at området kan bli slik som
forutsatt i.h.t. avtale og reguleringsplan. Kommunedirektøren bes om å komme med
tilbakemelding på dette til neste
formannskapsmøte.
Til slutt orienterte ordføreren kort om planleggingen av og status for Havbruksjubileet, og han
ba formannskapets medlemmer som gjester om å bistå som godt vertskap under
arrangementet.
Spørsmål
Spørsmål fra Jann O. Krangnes (R):
Jeg ønsker å reise spørsmål om hvordan ordninger som gjelder for bruk av kommunale midler
vedrørende innkjøp, leie eller leasing av biler til bruk i kommunal tjeneste.
Svar fra kommunedirektør:
Hitra kommune leaser omtrent halvparten av bilene sine og eier resten. Ansvaret for kjøp/leie
av biler er videredelegert fra kommunedirektøren til den enkelte leder med budsjettansvar for
tjenesteområdene. Kommunedirektøren godkjenner kommunens leasingavtaler. Bilene velges i
henhold til bruken de skal ha, og ut fra den kunnskapen kommunedirektøren har om bilparken
oppfattes biltyper og utstyr å være i tråd med de ulike behov som de skal fylle. Noen vil da ha
behov for mer utstyr enn andre. Kommunale biler skal ikke benyttes til annet enn kommunalt
arbeid. Det kan likevel være noen ansatte som har behov for kommunale biler, eksempelvis de
som inngår i en vaktordning der de rykker ut hjemmefra. Dersom formannskapet ønsker det
kan kommunedirektøren komme tilbake med en oversikt over kommunens bilpark og avtaler
for denne.
Kommunedirektøren bes om å komme tilbake med en oversikt over kjøretøy-parken og
leasing-vilkår, og å svare på spørsmål angående misbruk av kommunale biler.

Orienteringer:
Sommerjobb for ungdom v/ kommuneplanlegger Marit Aune
I år har 109 ungdommer fra Hitra kommune sendt søknad til sommerjobb for ungdom. I 2020
var det 93, og 2019 var det 74 søkere. Søkerne har følgende aldersfordeling:
15 år
35
16 år
36
17 år
17
18 år
15
19 år
5
20 år
1
Det er et behov for en økonomisk vurdering. Det er nå satt av kr 1.620.000,- i budsjettet til
sommerjobb for ungdom, inklusive tilskudd til lag og foreninger som tilrettelegger for oppdrag.
Det er beregnet at lønnsrammen må utvides til kr 1.880.000,- dersom alle skal få tilbud som
sommerjobb i 3 uker. Kommunedirektøren spør derfor formannskapet om hvordan de stiller
seg til å utvide budsjettposten med kr 500.000,- i forbindelse med revidert budsjett for 2021.
Formannskapet stilte seg positiv til forslaget om tilleggsbevilgning og ba kommunedirektøren
om å fremme sak som avklarer dette til kommunestyremøte kommende torsdag den 20.05. og
Det ble også bedt om å få tilbakemelding med oversikt over jobbene ungdommene har hatt i
etterkant, og videre ble det bedt om mest mulig omtale og utadrettet informasjon om dette
flotte tiltaket.

Behandling i FSK 18.05.2021

Oversendelsesforslag fra UPLM:

Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Formannskapet slutter seg til anmodningen fra utvalg Plan, Landbruk og Miljø, og ber
kommunedirektøren om å fremme sak så snart som mulig, og som avklarer nærmere
hvordan dette følges opp.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til anmodningen fra utvalg Plan, Landbruk og Miljø, og ber
kommunedirektøren om å fremme sak så snart som mulig, og som avklarer nærmere
hvordan dette følges opp
Behandling i UPLM 12.05.2021
Behandling:
Utvalget fremmet oversendelsesforslag om at saken oversendes formannskapet med følgende
innstilling fra utvalg for Plan, Landbruk og Miljø:
«Hitra kommune ser en positiv utvikling i at flere flytter til Hitra for å etablere seg. Flere
områder har godkjente reguleringsplaner for boligbygging, mens andre steder er det
mindre av det. Hitra kommune eier 2 boligområder som etter utvalgets syn skulle hatt
fokus med henblikk på videreutvikling til boligformål. Dette gjelder kommunens arealer
på Sunde og på Kjerringvåg. Utvalget ber om at formannskapet setter igang et arbeid
med tilrettelegging av disse områdene.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune ser en positiv utvikling i at flere flytter til Hitra for å etablere seg. Flere
områder har godkjente reguleringsplaner for boligbygging, mens andre steder er det mindre av
det. Hitra kommune eier 2 boligområder som etter utvalgets syn skulle hatt fokus med
henblikk på videreutvikling til boligformål. Dette gjelder kommunens arealer på Sunde og på
Kjerringvåg. Utvalget ber om at formannskapet setter igang et arbeid med tilrettelegging av
disse områdene.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 82/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 04.05.2021

PS 83/21

Oppføring av veilys Kjerkbakkan - Fillan

PS 84/21

Oppnevning av kandidater til interkommunal
klagenemnd

PS 85/21

Fillan brannstasjon - tiltak og finansiering - ny
behandling

PS 86/21

Søknad fra Frøya Næringsforum; om tilskudd i
forbindelse med kommunikasjonsstrategi nytt
tunnelløp

PS 87/21

Startlån - fullfinansiering
Referatsaker

RS 10/21

Innspill til Stortingsmelding St 23 (2020-2021) Musea i
samfunnet

X

Saker til behandling
PS 82/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 04.05.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Formannskapet ble enstemmig vedtatt godkjent.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

PS 83/21 Oppføring av veilys Kjerkbakkan - Fillan
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar å opparbeide gatebelysning langs Kjerkbakkan i Fillan (Fv
6446).
2. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr 600 000 inkl. mva.
-

Oppføring veilys, montasje og materiell
Søknad Trøndelag Fylkeskommune
Uforutsett, div uspesifisert
Tot. eks mva
Tot. inkl. mva (kr. 120.000,-)

430.000
20.000
30.000
480.000
600.000

3. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond med kr 480.000 og
momskompensasjon med kr 120.000.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar å opparbeide gatebelysning langs Kjerkbakkan i Fillan (Fv
6446).
2. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr 600 000 inkl. mva.
-

Oppføring veilys, montasje og materiell
Søknad Trøndelag Fylkeskommune
Uforutsett, div uspesifisert
Tot. eks mva
Tot. inkl. mva (kr. 120.000,-)

430.000
20.000
30.000
480.000
600.000

3. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond med kr 480.000 og
momskompensasjon med kr 120.000.

PS 84/21 Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemnd
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Jann O. Krangens (R) fremmet følgende forslag:
Jann O. Krangnes (R) som fast representant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Sigrid Helene Hanssen (H) som personlig vararepresentant,
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale
klagenemnd:
Fast representant:
Jann O. Krangnes (R)
Personlig vararepresentant:
Sigrid Helene Hanssen (H)
Innstilling:
Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:
Fast representant:
Personlig vararepresentant:

PS 85/21 Fillan brannstasjon - tiltak og finansiering - ny behandling
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme imot. Sigrid Helene Hanssen (H)
stemte imot innstillingen.
Vedtak:
Saken fremmes på nytt etter formannskapets behandling av PS 79/21, 04.05.2021.
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 33.000.000 inkl. mva. Kommunestyret må øke
bevillingene i forhold til rammene som er nedfelt i investeringsbudsjettet.
3. Tiltaket finansieres slik:
A. Tidligere bevilget
B. Tilleggsbevilgning
Herav:
1B Mva. kompensasjon
2B Nytt låneopptak
Totalt

kr 20.743.300,- inkl. mva.
kr 12.256.700,- inkl. mva.
kr. 2.250.000,kr. 10.006.700,Kr 33.000.000,- 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 til ny brannstasjon vil være
pr år kr 569.000,-. Beløpet tas inn i revidering av handlings- og økonomiplanen for
2021-2024.
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 33.000.000 inkl. mva. Kommunestyret må øke
bevillingene i forhold til rammene som er nedfelt i investeringsbudsjettet.

3. Tiltaket finansieres slik:
C. Tidligere bevilget
D. Tilleggsbevilgning
Herav:
1B Mva. kompensasjon
2B Nytt låneopptak
Totalt

kr 20.743.300,- inkl. mva.
kr 12.256.700,- inkl. mva.
kr. 2.250.000,kr. 10.006.700,Kr 33.000.000,- 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 til ny brannstasjon vil være pr
år kr 569.000,-. Beløpet tas inn i revidering av handlings- og økonomiplanen for 20212024.

PS 86/21 Søknad fra Frøya Næringsforum; om tilskudd i forbindelse med
kommunikasjonsstrategi nytt tunnelløp
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune avslår søknaden fra Frøya Næringsforum om støtte på kr 75.000, til å
utøve informasjons- og lobbyvirksomhet opp mot politisk og administrativt nivå i
Trøndelag Fylkeskommune for å få til et positivt vedtak for rømningstunnel der.
2. Avslaget er gitt med bakgrunn i Hitra kommunestyre sitt vedtak i PS 32/21. Der
forutsettes en samlet pakkeløsning for rehabilitering av Hitra og Frøya tunnelene. Det er
dette vedtaket som er grunnlaget for videre dialog med veieier Trøndelag
fylkeskommune.
Innstilling:
1. Hitra kommune avslår søknaden fra Frøya Næringsforum om støtte på kr 75.000, til å
utøve informasjons- og lobbyvirksomhet opp mot politisk og administrativt nivå i
Trøndelag Fylkeskommune for å få til et positivt vedtak for rømningstunnel der.
2. bakgrunnen for avslaget er gitt med bakgrunn i Hitra kommunestyre sitt vedtak i PS 32/21.
Der forutsettes en samlet pakkeløsning for rehabilitering av Hitra og Frøya tunnelene. Det
er dette vedtaket som er grunnlaget for videre dialog med veieier Trøndelag
fylkeskommune.

PS 87/21 Startlån – fullfinansiering
Møtet ble lukket etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt a).

Referatsaker
RS 10/21 Innspill til Stortingsmelding St 23 (2020-2021) Musea i samfunnet

