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Innkalling var utsendt 25.05.2021, og da angitt med møtested kommunestyresalen. Dette ble
senere korrigert til møte på Teams p.g.a. en ny og uklar smittesituasjon. Det fremkom ingen
merknader til dette.
Saksdokumenter i PS 92/21 ble ettersendt 27.05.2021.
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) ble innvilget permisjon klokken 12:40-13:20. Ingen saker ble
behandlet i dette tidsrommet. Formannskapet forble dermed fulltallig ved behandling av alle
saker.
Spørsmål:
Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Leste i lokalavisa at Hitra kommune v kommunedirektøren i forhandlingsmøte med KNH
(Kristiansund og Nordmøre Havn) den 22. april kom med ett bud på Hitra Kysthavn på kr 25
millioner. Kan ikke huske eller er gjort kjent med på annen måte at det er gjort en prosess på å
avsette midler (uansett beløp) til å finansiere ett evt. utkjøp av Hitra kysthavn. Derfor blir mitt
spørsmål: hvordan er ett evt. utkjøp av Hitra Kysthavn planlagt finansiert?
Svar
Kommunedirektørens svar:
Forhandlingene har gått for lukkede dører. Det har vært enighet om dette underveis.
Formannskapet fikk en orientering for lukkede dører i møte den 4. mai, og
kommunedirektøren forholder seg således til å ha orientert der det skal orienteres. Generelt
kan jeg si at All finansiering av tiltak avgjøres av kommunestyret med mindre det er avklart i
budsjettvedtak eller enkeltvedtak i kommunestyret eller fra tidligere.
Tilsvar fra Sigrid Helene Hanssen (H):
Aksepterer svaret som er gitt. Jeg mener spørsmålet er relevant med bakgrunn i forestående
utgifter knyttet til brannstasjon og Fillan skolen. I forbindelse med kommunens oppkjøp av
tomt i Smevika ble jeg da innkalt til ekstraordinært møte for å behandle finansiering.
Ordførers svar:
Dette vil, når forhandlinger er sluttført, komme tilbake til politisk behandling.
Spørsmål 2 fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Sist mandag kjørte jeg fra Kvenvær via Forsnes hjem til Tranvikan. Mens jeg kjørte reflekterte
jeg over hvor fin denne vegen mellom Kvenvær og Forsnes fortsatt er, ja den er litt smal, men
uten hull og andre skader. Denne strekningen var grusveg fram til 2003(ca) – men fikk så asfalt.
Ca 18 år er gått og den er nesten ikke reasfaltert – å fortsatt i god stand. Med det
trafikkgrunnlaget som er i dette området vil vegen være like fin i mange år til og kreve lite og
ingenting av vedlikehold. Å vedlikeholde en grusveg koster ca. 60 000,- kr pr km. Regnestykket
mellom Forsnes og Kvenvær blir da kr 19.440. 000,- i sparte kostnader på vedlikehold av denne
vegen disse 18 åra. Tar vi vekk to millioner kroner til noe reasfaltering er det fortsatt nesten en
million kroner pr år i sparte vedlikeholdskostnader på denne strekningen!

Da har jeg ikke nevnt miljøregnskapet i dette. Støvplager og hullete veg, høvling,
vanskelige forhold for brøyting og brøyteutstyr og slitasje på trafikanter og naboer langs
vegen..
Jeg viser til tidligere tema i både kommunestyre og formannskap vedrørende asfaltering av
grusveger i Hitra kommune og spør;
 Er det (fortsatt) dialog med fylkeskommunen om muligheter for å få lagt asfalt på noen
av grusvegstrekningene i Hitra kommune?
 I så fall – hva er evt. planlagt utført?
 Jeg er kjent med at det muligens blir tilført ekstra midler til dette distriktet til asfalt i
sommer – kan kommunen få prioritet hos fylket gjennom å bidra med midler til enkel
oppgradering/forarbeid på delstrekninger - på grusveger i kommunen? for å muliggjøre
noe asfaltering allerede i år? Noen av grusvegstrekningene i kommunen har god bredde
og god bæreevne og forutsetning for å fungere like godt som vegen mellom Forsnes og
Kvenvær – i mange år framover. Regnskapet på dette har jeg allerede presentert.
Svar
Ordførers svar:
Det ble avholdt møte 12. mai med fylkeskommunen representert med hovedutvalgsleder for
vei og veidirektør Eva Solvi. Fra Hitra kommune deltok ordfører, kommunedirektør, John
Lernes og Dag Robert Bjørshol. Det ble diskutert blant annet forenklet gang- og sykkelvei på
Sandstad, asfaltering/opprustning av fylkesveier og eventuell samfinansiering av dette, og
Vikansvingen. Det ble tatt opp de veiene som står i prioriteringslisten kommunestyret har
vedtatt, og i tillegg et par andre strekninger som er ønskelig å få gjort noe med. Eksempelvis
Mastaveien. Vi tok også opp Kongensvollveien som er forsterket tidligere og venter kun på
asfalt. Nå avventer nå på å få nærmere avklaring på hva kommunen må bidra med som
samfinansiering for å få iverksatt tiltak og anslag på kostnader for dette.
Når vi har fått svar på nødvendige spørsmål vil det komme sak til behandling angående
egenandel i formannskap og kommunestyre. Per nå vil jeg være forsiktig, men tror det kommer
muligheter til å få til noen tiltak i år.
John Lernes’ (AP) svar:
Kongensvoll veien er tidligere forsterket fram til Bispingen. Denne strekningen er dermed
allerede klar for asfaltering.
Tilsvar fra Sigrid Helene Hanssen (H):
Takker for godt og utfyllende svar og er glad for framdriften. Ber om at det noteres at jeg
etterspurte om fylkesvei 714 ved Gjevika og reasfaltering.

Orienteringer:

Ordførers orientering
Ordfører takket for god arrangering av Havbruksjubileet og overbrakte gode tilbakemeldinger
fra pionerer og andre deltakere.
Under gårsdagens møte i generalforsamlingen for DalPro ble det gjort en endring i
styret. Frøya kommunes to styremedlemmer var tidligere to kvinner. De har nylig endret dette
til foreslå en kvinne og en mann. Aksjeloven § 20-6, som også gjelder for selskaper eid av
kommuner, tilsier at det må være minst to av hvert kjønn i styret til DalPro. Derfor har Kolbjørn
Ulvan sagt seg villig til å fratre vervet som fast medlem av styret, og Synnøve Aukan blir fast
medlem istedenfor. Ulvan blir vararepresentant. Ove Haugen ble gjenvalgt som styremedlem
og som styreleder, med samme varamedlem som før.
Dere kjenner nå vedtak fra fylkeskommunens hovedutvalg veg. Det ser lysere ut for
mulig fergeforbindelse med fastlandet, og utvalget ba også om fortgang angående utbedring
av Hitratunnelen. I forbindelse med fergeforbindelsen lyktes vi i å ha et teams-møte med
statssekretæren i samferdselsdepartementet i går, mandag. Der deltok også leder av
hovedutvalg for transport i Trøndelag og hovedutvalgsleder for samferdsel i Møre og Romsdal,
Ordførere for Hitra og Aure kommuner, og daglig leder i Minofas. Hensikten med dette møtet
var å få en nærmere avklaring av det statlige fergetilskuddet, slik at det kan bli utbetalt fra og
med 2023, og ikke etterskuddsvis etter 2 år der prøvedrift i 2 år har dokumentert nødvendig
behov som er definert som minimum 10 PBE pr døgn i gjennomsnitt. Det ser dermed nå lysere
ut, både med å få avklaringer angående fergeforbindelse til Aure kommune og utbedring av
Hitratunnelen.
Faste medlemmer av kommunestyret er invitert til en dugnadsdag med strandrydding i
regi av Mausund feltstasjon. Det blir oppmøte 10. juni klokken 15:00 på Hopsjøbrygga,
Melandsjø. Derifra blir det frakt i båt. De som ønsker å delta kan gi beskjed til
bjarne.nygard@hitra.kommune.no innen 4. juni.
Kort om Kovid v/Kommunedirektør
Mandag 31. mai fikk vi beskjed om at en person fra Trondheim med bekreftet smitte har vært i
Hitra kommune. Denne personen har vært her i sammenheng med arbeid. Vedkommende har
fulgt rutiner så vi god oversikt over hvem som er nærkontakter. I tillegg er det bedt om at
personer som har besøkt lokal dagligvare i gitte tidsrom om å være spesielt oppmerksomme på
symptomer. Årsaken til at kommunen oppgir dagligvaren, og ikke de andre stedene den
smittede har besøkt, er fordi dagligvarebutikker ikke har krav om å føre lister over alle
besøkende.
Vi mottok beskjeden på ettermiddagen sist mandag. Da var teststasjonen stengt for
dagen, men som et hastetiltak ble denne åpnet igjen på ettermiddagen, så vi fikk tatt noen
tester på mandagen. Flere tester seg i dag. Vi har hittil ikke fått beskjed om flere smittede, men
flere titalls nærkontakter er i karantene, og i tillegg er flere i ventekarantene. Det har vært rolig
i Hitra kommune, men det er mye smitte i våre nærområder. Det siste tilfellet viser at det fort
blir store ringvirkninger. Det er derfor viktig at vi fortsetter å opptre varsomt og følger
smittevernstiltakene. De er svært viktig for å begrense smittespredning, og for å kunne spore
nærkontakter.
Neverlia – status og framdrift v/Næringssjef, Dag Robert Bjørshol
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om en vurdering av egen habilitet grunnet at hun er part i saken.
Kommunedirektøren orienterte om at habilitetsreglene i denne saken også når det er en

orienteringssak, og derfor er Sigrid Helene Hanssen (H) inhabil med samme bakgrunn som
tidligere etter forvaltningsloven § 6, første ledd, punkt a). Siden dette er en åpen orientering så
ser kommunedirektøren ikke behov for at Hanssen må fratre møtet, men at hun ikke kan
kommentere eller stille spørsmål i saken. Kommunedirektøren minner om at det er mulig å
‘snakke seg inhabil’.
Næringssjefen orienterte om status for flerbruksanlegget på Neverlia. Området har vært brukt
til masseuttak og det skal nå bli travbane. I området på innsiden av travbanen skal det planeres
og vurderes behov for drenering for å unngå oppsamling av vann.
Entreprenør som har oppdrag med opparbeiding av travbanen skal være ferdig med
dette innen 8. juli. Kommunen forventer å være ferdig med de fleste utbedringer av innsiden
av travbanen etter sommeren.
Kommunebarometeret – hva forteller tallene v/Økonomisjef, May Hårstad Lian
Det er kun en foreløpig utgave av kommunebarometeret som foreligger nå. Ferdig utgave
kommer etter sommeren. Vi anser det likevel som nyttig å se på de tallene som foreligger nå.
For formannskapet presenteres tallene for miljø, kultur, VAR (Vann Avløp og Renovasjon),
økonomi og kostnadsnivå. Andre tall presenteres for de relevante utvalg.
Miljø utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret og inneholder 11 nøkkeltall.
 I 2018 kom det tre nye nøkkeltall for utslipp av klimagasser.
 Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste tre årene.
 Hitra slipper ut 9.261,23 klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter).
Kommunens utslipp er litt høyere enn i de fleste i kommune-Norge. Nasjonalt ligger
normalen på 12.279,01 per innbygger.
 Korrigert for lønns- og prisveksten var normalen for kommunenes energikostnader
nasjonalt kr 128,- per kvadratmeter i snitt, i Hitra kommune er dette 87,- kroner per
kvadratmeter.
 Areal i snitt nasjonalt: 7,31 kvadratmeter per innbygger (formålshus = rådhus, skoler,
sykehjem og lignende). I Hitra kommune er dette 5,86 kvadratmeter per innbygger.
Store kommuner kommer her ofte bedre ut enn de små.
Kultur utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret og inneholder 11 nøkkeltall.
 De tre tyngste nøkkeltallene i kultursektoren er netto driftsutgifter til aktivitetstilbud
for barn og unge, netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger og antall
ansatte kulturarbeidere i kommunen. Til sammen har disse tre nøkkeltallene en vekt på
45% av sektoren.
 Både besøkstallene og antall utlån ved bibliotekene falt kraftig i 2020. Det er ikke
unaturlig, siden bibliotekene mange steder har vært stengt som en følge av
koronapandemien i kortere eller lengre tid.
 Innbyggere i Hitra avla i snitt 3,78 besøk hver på bibliotek. Antall biblioteks besøk i Hitra
er høyere enn de fleste andre kommuner i Norge.
 I Hitra var det 0,58 kinobesøk per innbygger. Kommunen ligger rundt normalen i
antallet kinobesøk, sammenlignet med andre kommuner.
 Telemarksforskning setter sammen årlige oversikter over hvor mange kulturarbeidere
det er i kommunene, både i privat og offentlig regi. For Hitra er sysselsettingen innen
kultur 10,1 per 1.000 innbyggere.




Andelen av barn fra kommunen som faktisk går på musikk- og kulturskole er 22,36,
ifølge tallene.
Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning viser hvor mange timer hver enkelt elev i
kulturskolen får. I Hitra får elevene 21,17 timer med undervisning.

Vann, avløp og renovasjon utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret og inneholder 14
nøkkeltall.
 Viktigste nøkkeltall er andel innbyggere tilknyttet renseanlegg som oppfyller alle
rensekrav (20% vekt) og årsgebyr på vann, avløp og renovasjon (15 % vekt).
 Gebyrene nasjonalt for vann, avløp, renovasjon og feiing har et snitt på kr 11.736,- i
Hitra er dette kr 12.269,-. Lave gebyr er positivt så lenge det ikke betyr at anleggene er
utdaterte og dårlig vedlikeholdt.
 Nasjonalt er det 98,68& av innbyggerne som er tilknyttet kommunale vannverk som har
tilfredsstillende kvalitet, i Hitra kommune er dette 100%.
 Fornying av vannledningsnettet: nasjonalt 32,15 år gammelt – Hitra har et snitt på 23
år.
Økonomi utgjør 10% av den totale vekten i barometeret og inneholder 11 nøkkeltall.
 De tyngste tallene i sektoren er nøkkeltallene for driftsmargin og disposisjonsfond som
vektes 50% for sektor økonomi.
 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter korrigeres for å vurdere
driftsøkonomien. Havbruksfondsinntekter er trukket i fra for å gi et bedre bilde av den
langsiktige, løpende driftssituasjonen.
 Gjennomsnittlig prosentverdi for korrigert netto driftsresultat var 1,2 i 2020 i
kommune-Norge. For Hitra var dette -5,17%. De beste kommunene i landet leverte et
korrigert driftsresultat på 21,82%.
 Investeringsnivået i fjor var 15,04% av brutto driftsinntekter de fire siste årene. Dette er
under tendensen for landet.
 Nasjonalt nivå i disposisjonsfond, 12,58% av brutto driftsinntekter, for Hitra er dette
18,6%.
 Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser lavere gjeldsgrad enn netto
lånegjeld (handlingsregel). Nasjonalt 46,62% av brutto driftsinntekter, i Hitra 50,6%.
 Tendensen nasjonalt er at kommunene bruker 0,39% av brutto driftsinntekter på å
dekke netto finansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag. Hitra bruker 1,35% av inntektene
på å betjene gjelda før avdrag.
Kostnadsnivå utgjør 5% av den totale vekten i barometeret og inneholder 7 nøkkeltall.
 De tyngste nøkkeltallene er tallene for grunnskole (30%), pleie og omsorg (35%) og
barnehage (15%)
 Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter til tjenesten i fjor, korrigert for
utgiftsbehovet slik det fremkommer i statsbudsjettet for 2020.
 Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Hitra er på 17.021,28
kroner, nasjonalt er dette kr 15.271,08 per innbygger.
 Barnevern, kr 2.451,25 per innbygger, i Hitra er dette 2.783,54 per innbygger.
 Barnehagekostnadene, kr 9.653,49 per innbygger, i Hitra kr 9.905,25.
 Pleie og omsorg, kr 20.164,86 per innbygger, i Hitra kr 19.351,05.
Kommunebarometeret vil bli presentert igjen når vi har de endelige tallene.

Styringskort – måleparametre for helhetlig styring v/Økonomisjef
Formannskapet fikk presentert styringskortet for overordnet styringsdata. Her skal det blant
annet tas ut tall angående lokal øvelse for beredskapsorganisasjonen annet hvert år, dette
flyttes til rammeområde 1. Det tas inn tall blant annet fra innbyggerundersøkelser og
kommunens egen handlingsregler. For medarbeidere tas det inn også inn tall på
fleksibilitetsvilje.
Bolig Ung – status og framdrift i prosjektet v/Kommunalsjef Helse og Omsorg, Harald M.
Hatle
Kommunestyret fattet vedtak 05.11.2021 om å benytte K2, også kjent som ‘trekant-tomten’, til
Bolig Ung. Tomten er i gjeldende reguleringsplan på 1,4 mål. I forslaget til ny reguleringsplan er
denne tomten på 2,5 mål. Det er kommet noen innsigelser fra statsforvalteren på bruken av
tomt, og det er også fremmet innvendinger fra naboer til tomten. For å unngå heftelser så
planlegges bygget ut ifra gjeldende reguleringsplan der tomten er på 1,4 mål.
Eggen arkitekter er valgt som samarbeidspartner for konseptutvikling. Det er utarbeidet
et skisseprosjekt og avviklet et møte med brukere og pårørende. Alle som skal ha leilighet i
prosjektet deltok på møtet. Vi er snart klare til å legge ut anbud. Grunnet tidligere dårlig
erfaring med anbud lagt ut rett før fellesferien så vil anbudet bli lagt ut etter fellesferien. Vi
forventer å ha lagt ut anbudet på Doffin i august.
I skisseprosjektet så er det tegnet inn de vedtatte 6 leilighetene. I tillegg er det lagt opp
til fellesarealer i andre etasje, en demo-/treningsleilighet og ‘skall’ for enkel utvidelse. Demo/treningsleiligheten skal være en leilighet som kan benyttes av brukere og pårørende for å
venne seg til velferdsteknologi. Den kan også benyttes til trening av kommunens ansatte og
elever ved Guri Kunna vgs. Denne leiligheten kvalifiserer også til å motta en del statlig
finansiering som tildeles omsorgsboliger.
‘Skallet’ for enkel utvidelse innebærer at det i den delen av andre etasjen som ikke
benyttes til fellesarealer og demo-/treningsleilighet, blir det bygd vegger og tak. Det er ikke
planlagt noen innredning for dette rommet. Årsaken til at vi ønsker å se på muligheten for å
bygge et slikt ‘skall’ kommer ifra erfaringer ved helsetun-bygget. Da Helsetunet i sin tid ble
bygd var det laget slik at det ved behov kunne andre etasjen utvides. Når det ble behov for slik
utvidelse viste det seg at for å gjennomføre dette måtte Helsetunet stå tomt i lengre tid. Det
ble da for vanskelig å gjennomføre utvidelsen. Vi ønsker nå å se på muligheten for å bygge
ytterveggene og taket nå med en gang for å unngå en lignende situasjon dersom vi senere ser
behov for å utvide andre etasje av bygget til Bolig Ung.
Ordfører anser det som interessant med en slik demo-/treningsleilighet, men ber også om at
det vurderes at dette ‘sambygges’ med Guri Kunna vgs. Det ble også bedt om at når saken
kommer til behandling, at det også kommer med mer informasjon om forslag til hva ‘skallet’
skal brukes til, og hva kostnadene med dette vil være.
Prosjekt demensavdeling – historikk, status og framdrift v/Kommunalsjef Helse og Omsorg
Prosessen med bofellesskap for demente startet i 2016. Det var tidligere tenkt oppsatt i
området der Europris og TOBB-byggene nå står. Det ble først tatt med i investeringsbudsjetter i
2018, men det ble da ikke funnet ressurser til drift og personell og utbygging bel dermed
utsatt. Arbeidet med ny kommune i 2019 ga rom for å øke driftsrammene slik at det var

ressurser til drift. Det mangler fortsatt ressurser til å kunne drifte med «full utbygging». Det er
hittil brukt ca. kr 6.200.000,- hovedsakelig på arkeologiske utgravninger, klargjøring for
utbygging nå og for senere utvidelse, og beslutning om å få vurdert hensiktsmessig plassering.
Vi er nå klare til å legge ut anbudsforespørsel for arkitekt- og lanskapsarkitektbistand.
Det første oppdraget er å finne en god lokalisering. Den tidligere valgte og klargjorte tomt B6
er mindre aktuell som en følge av utvidelsen av Hitrahallen. Det ses nå på å bygge inntil
Helsetunet, men med en litt annen plassering enn det vi tidligere har gått ut ifra. Det er ikke
snakk om et nytt tomtevalg, men en optimalisering av valgt tomt for å få gode lys- og
solforhold.
Det er en utfordring for alle kommuner i Norge å sette av nok bemanning til denne
brukergruppen. Brukergruppen demens behøver både et stort antall hender og kompetanse.
Det er viktig at vi da har en bygningsmasse som gir oss muligheten til å kunne bruke mere
ressurser på omsorgen av brukerne. Det er også verdt å nevne i denne sammenheng at Hitra
kommune har størst andel demensplasser av kommunene i Trøndelag.
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) forlot møtet 12:40 med innvilget permisjon. Hun kom
tilbake 13:20. Ingen saker ble behandlet mens hun var ute av møtet.
Kandidater til verv i Norsk kulturskoleråd Trøndelag v/Kommunedirektør
Hitra kommune har mottatt en henvendelse fra Norsk kulturskoleråd, Trøndelag om
muligheten for å stille kandidater til verv i dette rådet. Kommunedirektøren mener dette bør
være av interesse for en kulturkommune som Hitra. Kommunedirektøren gjennomgikk kravene
til utnevnelse av eventuell kandidat fra kommunen, der begrunnelse og CV skal følge
tilbakemeldingen til valgkomiteen i kulturskolerådet. Med dette som bakgrunn forespør
kommunedirektør formannskapet om det var ønskelig å foreslå kandidat(er) til verv i Norsk
kulturskoleråd Trøndelag. Fristen for å melde kandidater er 15. juni og neste årsmøte er 28.
november.
Jann O. Krangnes (R) foreslo Erlend Broholm (SV). Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektøren tar dette videre med Erlend Broholm.
Bo i Hitra – nye utleieboliger som virkemiddel v/Kommunedirektør
Hitra er en kommune i vekst – vi har næringsaktører som lyser ut stillinger og stadig er på jakt
etter ny kompetanse. I dette er det viktig at vi som kommune understøtter veksten i
arbeidsplasser og nye innbyggere med ulike virkemidler. Utleieboliger til nye og hjemflytta
hitterværinger som får tilbud om ny, fast stilling eller prosjektstilling både hos private og
offentlige aktører, kan være ett viktig og riktig virkemiddel.
Bo i Hitra er et innspill som kom til formannskapet tidligere om en kampanje for å få
flere til å ønske å være Hitterværinger. Vi ser og hører at mange som er ukjente med Hitra
ønsker å komme hit for å jobbe idet det er mange interessante jobber. Disse trenger et sted å
bo når de flytter hit. Det er et stort steg å kjøpe en bolig. Derfor bør de få mulighet til å leie
bolig først, for så å få mulighet til å se seg om etter bolig. Det er ofte mest aktuelt for
nyinnflyttede å bo i kommunesenteret. En utfordring her er at det er få utleieboliger, og de har
en høy pris. Kommunedirektøren ønsker derfor å se på muligheten for Hitra kommune å kunne
anskaffe noen boliger med formål om utleie til denne gruppen nyinnflyttere/tilbakeflyttere.
Det kommunedirektøren ser på er at kommunen kjøper leiligheter i Fillan sentrum som
leies ut til nye innbyggere for perioder på maksimalt 18 måneder. Dette skal være et tilbud til

personer som jobber både for offentlige og private aktører i Hitra kommune. Det vil være viktig
å finne en god måte å treffe de vi vil tilbudet skal ut til.
Ordfører ser positivt på muligheten og ber om at kommunedirektøren kommer tilbake med en
sak når det er noe mere konkret å ta standpunkt til. Ordfører legger også til at det ved
utbygging av BoligUNG vil bli frigjort leiligheter.
Bilparken – leasing og eie
Utsettes til formannskapsmøte 15. juni
Hovedplan vann – høringsinnspill og gjennomgang av prioriteringer v/Kommunedirektør
Høringsperioden for Hovedplan vann 2021-2031 er over. Det er kommet inn 2
høringsuttalelser. Hovedplanen kommer som en sak til formannskapsmøte 15.juni.
Formannskapet ble tilsendt en oversikt over tiltak og mål som det så langt er jobbet med i
administrasjonen, før Hovedplan vann kommer til politisk behandling. Dermed gir dette en
innsikt i de prioriteringer og tiltak som kommunedirektøren vil foreslå for planperioden.
Når det kommer til vann som brukes til blant annet avlusning selges ut ifra kubikkpris.
Det er påmontert vannmålere der båtene kan fylle på ferskvann. Det er også en avtale med
Lerøy om at vannet som leveres til brønnbåter skal opphøre eller reduseres når Hitra
kommune selv har behov for det aktuelle vannet til andre tiltak.
Fillan brannstasjon – gjennomgang v/Kommunedirektør og Kommunalsjef Drift og Eiendom
Etter at saken ble trukket i forrige kommunestyremøte så har kommunedirektøren hatt en del
interne runder for å forsøke å samle informasjonen vi har.
Litt om historikken til saken: Hitra kommune fikk pålegg fra arbeidstilsynet 26.06.2017 med
følgende punkter:
1. Kjemisk helsefare – kartlegging og risikovurdering
2. Kjemisk helsefare – tiltak for å redusere risiko
3. Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr, informasjon og opplæring
4. Registrering, arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene
kjemikalier
5. Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler inkludert personalrom for ansatte i Hitra
kommune brann- og feiervesen, 1: arbeidslokaler og personalrom
6. Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler inkludert personalrom for ansatte i Hitra
kommune brann- og feiervesen, 2: mangler vedrørende vask av utstyr, ren og skitten
sone, garderober for begge kjønn.
7. Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler inkludert personalrom for ansatte i Hitra
kommune brann- og feiervesen, 3: mangler vedrørende vasking av klær og manglende
ventilasjon
Avvikene i punkt 1 – 4 er allerede lukket, punkt 5 – 7 er per nå ikke lukket.
I kommunestyrets vedtak om handlings- og økonomiplan 2018-2021 står det følgende i
vedtakets punkt 7:

«Rådmann bes utrede alternative løsninger for en tilfredsstillende brannstasjon, slik at
det imøtekommer påviste avvik, lovens krav og behovene som må dekkes i minimum et
10-års perspektiv.
Utredningene må ferdigstilles slik at de kommer til politisk behandling og avklaring før
budsjettbehandlingen neste høst.»
Det er utredet mulighet for å samlokalisere med Politi og lensmannsetaten. Dette har vist seg
vanskelig så samlokalisere med disse grunnet at de ikke kan garantere å bli med på et slikt
eventuelt fellesbygg siden de må ta hensyn til lov om offentlige anskaffelser. Det er også
vurdert samlokalisering med Ambulansetjeneste og redningsselskapet. Ambulansetjenesten er
allerede leietaker hos kommunen, og det er ikke gunstig å samlokalisere med kun
ambulansetjenesten dersom Politiet ikke blir med. Redningsselskapet ønsker ikke å flytte ifra
sin plassering i gammel Fillan. Det er heller ikke ønskelig å legge en brannstasjon i Gammel
Fillan grunnet at Kjerkbakkan ikke egner seg for hyppige utrykninger. Kommunedirektøren
anser dette som et godt prosjekt som vil være bra for Hitra kommune.
Kommunalsjef Drift og Eiendom, Kolbjørn Ulvan svarte på spørsmål om hva i dette prosjektet
som går på utbedringer for drift- og eiendomsavdelingen til Hitra kommune. Denne avdelingen
får ventilasjonsanlegg, dette har de ikke i dag. De får også de gamle garderobene som brann
benytter i dag, og det kommer et rom med vaskemaskin til vasking av mopper. På utsiden så
blir det og endring av veggkledning så den gamle og den nye delen vil ha samme veggkledning.
Har ingen klare tall på hva dette utgjør i dag men kan komme tilbake med mere konkrete tall
når saken skal behandles.
Kirkebygg i Hitra – gjennomgang av tilstand
Utgår for å få med noe mere informasjon. Denne orienteringen kommer igjen til møtet 15. juni
Arealplan – Utløsning av reguleringskrav v/Kommuneplanleger og Kommunalsjef Plan,
Landbruk og Miljø
Vi er blitt utfordret på å ta opp en diskusjon om noen bestemmelser i kommuneplanens
arealdel om det som tidligere er betegnet som ‘tettstedsområder’. I kommuneplanens arealdel
§ 2.1 står det følgende i tredje kulepunkt:
Vesentlig arbeid eller tiltak med gruppebebyggelse på 5 enheter eller flere, samt
fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i
detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas
og beskrives særskilt. Unntak som beskrevet i 2.2.1 er også gjeldende for
tettstedsområdene
Dette er ikke en begrensning som innebærer at det eksempelvis på Melandsjø ‘bare er lov å
bygge fem enheter’. Punktet sier at dersom det er en gruppe på mer enn fem boenheter, så
trer kravet og detaljreguleringsplan inn. En slik plan skal avklare forhold som vei, vann og
annen infrastruktur. I tidligere planer har dette inntruffet ved tre eller flere enheter.
Ordfører tok opp litt om historikken for dette. Det ønskelig å opprettholde en del spredt
bebyggelse i kommunen. Jeg har forstått det slik at dette punktet skulle vært formulert
annerledes, slik at det ikke behøves detaljreguleringsplan for området inntil fem boenheter.

Formannskapet ber om at nødvendige avklaringer behandles som sak i kommunestyret med
foregående behandling i formannskapet.
Drøftningssak:
Høring – Regional plan for Arealbruk 2021 – 2030
Kommuneplanlegger Marit Aune orienterte formannskapet om Regional plan for Arealbruk
2021 – 2030 (RPA) som nå ligger ute til høring. Høringsfristen er 1. september.
En RPA skal være en støtte i planarbeid og legges til grunn for behandling av arealplaner,
byggesaker og mer. Den skal «oversette» statlige retningslinjer til lokale forhold og omsette
Trøndelagsplanen 2019-2030 til arealforvaltning. Regionplanen som nå ligger til høring har
følgende målsettinger:
 Bidra til at Trøndelag når bærekraftsmålene.
 Være et kunnskapsgrunnlag og en veileder for kommunene.
 Gi kommunalt handlingsrom og økt forutsigbarhet.
 Sikre gode løsninger på tvers av kommunegrenser.
 Bidra til økt samhandling.
Ordfører meddelte at regionrådet sier det er ønskelig å komme med tilbakemeldinger på
denne planen. Jeg stiller spørsmål med om denne planen differensierer nok mellom by og
land? Det er også flere andre kommuner som har uttrykt at denne planen innebærer en økning
i overformynderi fra fylkeskommunen.
Det vil komme en sak til behandling om høringsuttalelse til planen.
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Saker til behandling
PS 88/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.05.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 89/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Hjorten Hotell Hitra
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap tildeler Hjorten Hotell Hitra org. 914897998 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,- Tilskuddet gis
i forbindelse med vesentlig bortfall av omsetning og at virksomheten ikke treffes av
andre ordninger.
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.
Innstilling:
1.
Hitra formannskap tildeler Hjorten Hotell Hitra org. 914897998 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,- Tilskuddet gis i
forbindelse med vesentlig bortfall av omsetning og at virksomheten ikke treffes av andre
ordninger.
2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.

PS 90/21 Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid19" Kystavfall AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap avslår søknaden fra Kystavfall AS, org. 920926983 om tilskudd fra
«Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,2. Søknaden avslås da den ikke treffer kriteriene ut fra de få opplysningen som gitt.
Innstilling:
1. Hitra formannskap avslår søknaden fra Kystavfall AS, org. 920926983 om tilskudd
fra «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,2. Søknaden avslås da den ikke treffer kriteriene ut fra de få opplysningen som gitt.

PS 91/21 Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid19" Helges Fishingcamp AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
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 92/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid19" Ansnes Brygger Event AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap tildeler Ansnes Brygger Event org. 913492110 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.
Innstilling:
1.
Hitra formannskap tildeler Ansnes Brygger Event org. 913492110 tilskudd fra Hitra
kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 75 000,2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.

PS 93/21 Klage på vedtak i FSK sak PS 52/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning
Covid 19" Halvar Stadsvik AS
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap tar klagen fra Halvar Stadsvik org. 980449378 til følge.
2. Halvar Stadsvik tildeles kr. 75 000,- i «kommunal kompensasjonsordning Covid 19»
3. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.
Innstilling:
1.
2.
3.

Hitra formannskap tar klagen fra Halvar Stadsvik AS org. 980449378 til følge.
Halvar Stadsvik AS tildeles kr. 75 000,- i «kommunal kompensasjonsordning Covid 19»
Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker.

PS 94/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Frisørsalong Luggum
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Hitra formannskap tildeler Frisørsalong Luggum v/ Lazic org. 924850035
restbeholdningen av tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning
Covid-19» med kr. 20.985,Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap tildeler Frisørsalong Luggum v/ Lazic org. 924850035 restbeholdningen av
tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19» med kr. 20.985,Innstilling:
Hitra formannskap avslår søknaden fra Frisørsalong Luggum v/ Lazic org. 924850035 om
tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-19»

PS 95/21 Startlån - fullfinansiering
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Møtet ble lukket etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt a).

PS 96/21 Startlån - fullfinansiering
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.06.2021
Møtet ble lukket etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt a).

