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Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 22.06.2021. Det fremkom ingen merknader.
PS 121/21 Tilskudd til idrettsformål 2021 ble utdelt i møtet. Formannskapet vedtok å behandle
saken.
Tidligere PS 121/21 Startlån – full finansiering, ble omnummerert til å bli PS 122/21.

Spørsmål

Første spørsmål fra Ordføreren
Jeg ber om å få en sammenstilling av tallene, måned for måned, for de tre foregående år og
t.o.m. mai i år. Dette gjelder altså pasienter vi må betale for til St. Olav.
Svar
Fra kommunalsjef Helse og Omsorg:
Antall døgn og kostnaden ved kommunal medfinansiering for utskrivningsklare ved St. Olavs
hospital 2018-2021 er som beskrevet i tabellen nedenfor. Det tas forbehold om at den reelle
kostnaden er noe lavere enn den beregnede kostnaden grunnet feilfakturering fra St. Olav.
Kostnad
per døgn
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Total døgn
Beregnet
kostnad

2018

2019

2020

2021

4.400,-

4.474,-

4.747,1
11
7

5.167,13
10

4
2
1
2
6
3
18
72.200,-

3
1
2
3
3
13
4
3
37
69

3

1
1

1
8
29
6
26
9
101

25

327.543,- 479.447,- 129.175,-

Hitra kommune har lenge ligget på et lavt nivå av antall døgn med utskrivningsklare pasienter
ved St. Olavs Hospital. Vi fikk en økning av dette i 2019 og 2020. I begynnelsen av 2021 hadde
vi en del pasienter på sykehus i forbindelse med det store utbruddet rundt nyttår. Slik det ser
ut nå så er vi på vei mot 2018-nivå, og det er det vi har satt som mål.
Andre spørsmål fra Ordføreren
Jeg viser til orientering i siste FSK om leasing av kjøretøy m.m. Denne orienteringen ble,
forståelig nok, på et mer overordnet og summarisk nivå. Men nå opplever jeg at det stilles mer
konkrete spørsmål, og som jeg ber om blir besvart på best mulig måte:
1. Ut over de som inngår i vaktordninger, er det andre som har kommunal tjenestebil?
Og i så fall, hvem gir hjemmel til det og hva er begrunnelsen?
2. Finnes det en komplett oversikt som viser hvem som disponerer hva av kommunale
kjøretøy?

Svar
Fra kommunedirektøren:
Etter det jeg kjenner til er det ingen som per i dag har kommunal tjenestebil. Oversikt over
bilene og bruken av disse ble gitt i forrige møte i formannskapet, og skal være i hht det. Bilene
tilhører enhetene. Enhetslederne er delegert ansvaret for anskaffelse og disponering av bilene
av kommunedirektøren. Spørsmålet er litt generelt. Dersom det ønskes nærmere informasjon
om bilparken til Hitra kommune ber jeg om at dette konkretiseres.
Tilsvar fra ordfører:
Det er kommet inn at enhetsleder VAR har kjøpt bil, og det blir stilt spørsmål om
vedkommende har behov for den. Jeg ønsker at det avklares om dette er innenfor, eller om det
må rettes opp.
Fra kommunedirektøren:
Takker for konkretisering og ber om å få komme tilbake til formannskapet med svar på dette
spørsmålet.
Første spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
I forrige uke fikk jeg «3 dager på rad» fått henvendelse fra utbyggere/arkitekter – både lokale
og eksterne – om saksbehandlingen (plan og byggesak) i Hitra kommune. De fleste gjelder i
første omgang saksbehandlingstid. Ingen frister overholdes – og overskridelsene er store.
Ja en av utbyggerne spurte meg om jeg trodde Hitra kommune ikke ville at de skulle bygge på
Hitra?!!
Andre tema/spørsmål i henvendelsene som går igjen er
 Hvordan kunder «møtes» og behandles? Tilbakemelding sier at Hitra kommune har en
kultur for «arroganse og bedreviter» når de er i dialog med kunder..
 Behandles alle likt? når det vedtas nye planer må vedtaket og kravene være like for alle
som ønsker å bygge på Hitra.
 Er Hitra spesielt (vrang?) i sin måte å håndtere saker på? Spørsmål som «hvorfor er det
så mye vanskeligere å få gjennom saker på Hitra enn i andre kommuner? Spørsmål
kommer ofte fra prosjekterende og arkitekter.
 Prisdrivende? Tidkrevende? Prosjekteringskostnadende er «3gangen» når de tar på seg
byggesaker i Hitra kommune.
 Har Hitra kommune nok kompetente saksbehandlere? Saksbehandlere kommer med
krav men kan ikke grunngi hvorfor disse kravene kommer.
Utbyggerne står for utvikling og inntekt for kommunen, og er viktige bidragsytere til
arbeidsplasser. Derfor er det viktig at kommunen tar disse spørsmålene med største alvor og
gjør noe med det.
Hva med å velge en strategi der veiledning og løsninger står i fokus?
Jeg ber om en redegjørelse for når og på hvilken måte dette blir tatt tak i framover.

Svar
Fra kommunedirektøren:
Jeg er glad for at det kommer spørsmål og kommentarer, og at dere bruker ombudsrollen
deres. Men i forhold til denne typen spørsmålstilling blir det umulig for meg å besvare.
Påstandene blir for ansiktsløse, og det settes ikke navn på hvilke kommuner vi sammenlignes
med. Forøvrig passer spørsmålet bedre inn i utvalg for plan, landbruk og miljø.
Tilsvar fra Sigrid Helene Hanssen (H):
Jeg mener særlig at spørsmålet om saksbehandlingstid er konkret, kan du si noe om dette?
Fra kommunedirektøren:
Det er forskjell på saksbehandlingstiden for ulike saker. Noen av sakene blir svart etter utgåtte
frister, og KOSTRA-tallene på området kan fortelle noe om viser at omfanget av dette. er for
stort. Hitra kommune har nok et forbedringspotensiale når det kommer til saksbehandlingstid.
Det jobbes kontinuerlig for å få ned saksbehandlingstiden på avdelingen. Det ses på
omstrukturering og økning av ressurser til fagfolk for å bedre situasjonen. Vi vil også søke å øke
den lokale kunnskapen til avdelingens saksbehandlere slik at de får bli bedre kjent med lokale
forhold i Hitra. Saksbehandlerne i Hitra kommune har høy formell kompetanse, men den
erfaringsbaserte kompetansen varierer – dette her som i mange andre kommuner.
Fra ordføreren:
Vi må finne løsninger for å få ned saksbehandlingstiden, og vi må også se på rapporteringen vi
gjør. Ut ifra Kommunebarometeret gjør vi det ganske godt her, men vi kjenner til at det er
frister som ikke blir overholdt. Mitt synspunkt er at frister skal overholdes.
Når det kommer til påstanden om at saksbehandlere har en holdning som er
«arrogant» eller «bedrevitende» så håper jeg dette ikke er det reelle tilfelle. Det kan være
vanskelig å få en objektiv vurdering av noen som har fått avslag på sin søknad. Vi skal ha i
bakhodet at vi aldri blir gode nok på service, og man bør minne seg selv på hvem man er til for.
Dette skal ikke bety at alle søkere kan forvente å få medhold, men at det skal gis god
veiledning.
Likebehandling skal være helt sentralt i den kommunale saksbehandlingen. Av erfaring
så vet jeg at dette er insinuasjoner som tidvis dukker opp. Jeg skal ikke si at det aldri har
forekommet, men der vi har tatt grundige gjennomganger for å avklare slike spørsmål har vi
ikke funnet grunnlag for å si at det har forekommet forskjellsbehandling. Det er uansett
vanskelig å svare på dette generelt. Jeg ber om at utbyggere og andre som mener dette har
skjedd tar kontakt med utvalgsleder for Plan, Landbruk og Miljø, Kommunedirektøren eller
Kommunalsjef for Plan, Landbruk og Miljø dersom søkere mener de har vært utsatt for
forskjellsbehandling. Jeg vet at både ordfører og utvalgslederen har gjennomgått flere
påstander om feilbehandling og forskjellsbehandling. Av dette er det ikke framkommet
konkrete holdepunkt om at så er tilfelle, men i noen tilfeller har det berettiget spørsmål om
kommunen er gode nok på service og veiledning ovenfor søkere.
Fra kommunedirektøren:
Det er viktig med slike runder i styringsdialogen, og det at et spørsmål kanskje passer best i et
annet utvalg skal ikke nødvendigvis bety at det ikke kan tas opp i formannskapet.
Vi i Hitra kommune skal etterstrebe god service og rask behandlingstid. Og så er det
viktig å huske at å sammenligne saksbehandlingstid på saker kan være krevende. Det er stor
forskjell på kompleksitet i saker. Det er en viss mulighet for at de sakene som tar lang tid er
ofte de sakene der søknadene har store mangler. Det viktigste med saker der det er mistanke

om feilbehandling eller forskjellsbehandling er at søkere konkretiserer problemstillingen og tar
kontakt med, kommunalsjefen for Plan, Landbruk og Miljø eller kommunedirektøren.
Fra ordføreren:
Et annet viktig punkt er at en reguleringsplan er en avtale med omgivelsene om hva som skal
tillates i et område. Når en reguleringsplan har vært på høring, behandlet og godkjent av
kommunestyret så vil mange anse reguleringsplanen som endelig og ferdig behandlet. I så
måte er det uheldig med etterfølgende omkamper og dispensasjoner som er gitt eller gis av
utvalg som er underordnet kommunestyret som har avgjort godkjenningen.
Tilsvar fra Sigrid Helene Hanssen (H):
Jeg vil presisere at jeg er for utbygging i Hitra kommune. Jeg fremmer spørsmålet med
bakgrunn i henvendelsene jeg mottok forrige uke. Jeg skal be de aktuelle konkretisere hva de
mener er feil- eller forskjellsbehandling og at de tar direkte kontakt med utvalgsleder for Plan,
Landbruk og Miljø eller kommunedirektør.
Andre spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Jeg observerer ved passering av Kvenvær Oppvekstsenter at det ikke ser spesielt pent ut der og
gir ett dårlig inntrykk for omgivelsene, og selvfølgelig også for elever og lærere. Jeg tenker at
dette er noe det er lett å gjøre noe med og som gir snarlige og synlige forbedringer. Det er mye
besøk i Kvenvær på sommeren og det handler om helhetsinntrykket av kommunen. Kan noen
gjøre noe med dette:
 Navn på skolen – bokstaver i navnet henger skjevt og opp ned
 Grusbanen (tidligere fotballbane sikkert?) er snart grodd
Svar
Fra ordføreren:
Jeg er helt enig i at dette burde rettes opp. Det er flere ganger bevilget ekstraordinære penger
til vedlikehold av skolebygg og uteområder, og for Kvenvær kommer særskilte bevilgninger i
tillegg. Herunder har det også vært bevilgninger relatert til skolens uteområde, for å bedre
helhetsinntrykket. Viser det seg at det igjen mangler penger til dette formålet så må vi ordne
det.
Fra kommunedirektøren:
Takker for spørsmål om dette. Jeg har fått tilbakemelding på at bokstavene skal rettes opp og
veggene skal males i løpet av sommeren. Når det gjelder grusbanen så er tanken at denne skal
bli omgjort til en gressbane. Men vi skal ikke vente på at gresset gror over grusen av seg selv.
Hitra kommune har flere lignende steder som med forholdsvis enkle midler kunne blitt
utbedret. Det er bra at dere konkretiserer dette og tar det med til formannskapet. Jeg kan ikke
si nå at det er midlene det står på, men vil i så fall komme tilbake med dette.
Kommentar fra Per J. Ervik (PP) angående Sommerskole
Per J. Ervik (PP) ville overbringe en takk til kommunedirektøren på vegne av både deltagende
barn og foresatte for tiltaket med Sommerskole. Sommerskole er et nytt tilbud for kommunens
yngre innbyggere og dette har blitt godt mottatt.

Svar fra kommunedirektøren:
Takk for god tilbakemelding og den skal bringes videre.
Sommerskolen ble delvis finansiert gjennom midler staten delte ut. Det var ikke alle
kommuner som søkte på midlene, så Hitra kommune fikk litt mer enn forventet. Det er viktig å
være våken når slikt lyses ut.
Orienteringer
Legesituasjonen i Hitra kommune v/ Kommunalsjef Helse og Omsorg
Per i dag har vi en lege på plass fram til midten av september. Tre av våre leger er i hel eller
delvis permisjon grunnet pålagt etterutdanning, koronaarbeid og fødselspermisjon. Grunnet
innreiserestriksjoner har det vært vanskelig å få tak i vikarer. I tillegg er det en generell
legemangel nasjonalt. Etterspørselen etter de legevikarene som er tilgjengelige er dermed stor.
Hitra kommunes leger har i stor grad hatt naturlige avganger. Men det har vært en utfordring å
rekruttere nye. Grunnet legesituasjonen så har akutte oppgaver blitt prioritert over
fastlegetjenester.
EKNE-avtalen – innholdet i avtalen og framtidsvurdering v/Kommunalsjef Helse og Omsorg
EKNE heter nå Ecura. Hitra kommune henvendte seg for noen år tilbake til private tilbydere av
helsetjenester. Bakgrunnen for dette handlet både om at vi manglet noe kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten, men også at enkelte oppgaver krevde tilbud som var vanskelig å
opprettholde i en forholdsvis liten kommune. Det ble da inngått en avtale med EKNE, nå Ecura,
og vi kjøper nå tjenester for en person. Denne personen har særlig spesielle og omfattende
behov. Det er veldig sjeldent at kommuner må tilby de tjenestene som denne personen
trenger. Hitra kommune har tenkt å tilby personen å flytte tilbake til Hitra og få tilbud her.
Gjennomføringen av dette ble utsatt grunnet kovid. Vi har beregnet at det vil koste Hitra
kommune ca. kr 500.000,- mere i året å tilby tjenesten selv enn å kjøpe den. På den andre
siden kan det komme noen fordeler ved at det etableres arbeidsplasser i Hitra. Jeg mener
fortsatt at den beste løsningen er å kjøpe disse tjenestene, men det er bestilt politisk å tilby
personen tjenester i Hitra kommune.
Bolig UNG – demo-/treningsleilighet v/Kommunalsjef Helse og Omsorg
De foreløpige planene for Bolig UNG har vært tema i Formannskapet og Utvalg Helse og
Omsorg tidligere. Det ble da en gjennomgang av innholdet i bygget. I tillegg til seks leiligheter
og tilhørende fellesarealer er det tegnet inn dagaktivitetssenter i andre etasje, opsjon om
yttervegger til et ‘skall’ som kan utnyttes senere, og en demo-/treningsleilighet. Det må
antageligvis til en del dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan for å få til bygget. Vi
kommer til å gå gjennom dette med planavdelingen for å søke å få dette klart på forhånd for å
hindre at en utbygger blir hindret av slikt. Det vil bli søkt om tilskudd på demo/treningsleiligheten på linje med andre omsorgsboliger.
Fra Kommunedirektøren:
Vi har hatt en dialog med Guri Kunna vgs. om demo-/treningsleiligheten. Denne dialogen har
gått på om denne leiligheten kan være en god læringsarena for flere ulike linjer, og om det er
et krav at en slik leilighet bør være i skolebygget. Rektor ser fordeler og ulemper i det vi har
foreslått, men behøver mer tid til dialog internt. Det er ingen konkret avklaring med Guri
Kunna vgs. Per i dag.

Digital infrastruktur – strategiske valg v/Rådgiver, Audun Norbotten
Formannskapets ble utdelt to kart som unntas fra offentligheten etter offentlighetsloven § 13.
Bakgrunnen for denne orienteringen er kommunestyrets tydelige forventning om å få mobilog bredbåndsdekning over hele Hitra kommune. Internt i administrasjonen har vi opplevd at
den utbyggingen som gjøres i regi av fylkeskommunen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(NKOM) ikke er rask nok for Hitra kommunes behov. Vi jobber derfor selv med å forbedre
dekningen i Hitra kommune.
I første omgang har vi søkt å få til mobildekning i Hele kommunen. Dette
prioriteres siden det vil gi et tilbud både i form av telefoni, men også trådløst internett. I
forbindelse med utfasingen av kobbernettet lagde Telenor en oversikt over de punktene som
blir uten mobil- og internettdekning når kobbernettet er faset ut. Hitra kommune har også
gjort en analyse over områder som har utilstrekkelig dekning. I tillegg har flere næringsaktører
gitt tydelig tilbakemelding på at de ikke har tilfredsstillende dekning i dag.
Dette utfordringsbildet ble tatt med til et møte der vi inviterte flere teleleverandører. Telenor, Telia, NTE og Sodvin deltok på møtet. Vi ba om at det fokuseres på
følgende:
1. Områder der det er ingen dekning
2. Områder/punkt med næringsaktører med utilstrekkelig dekning
3. Områder der kommunen skal levere velferdsteknologiske løsninger
4. Beredskap, dekning langs vei og i større områder til lands og til vanns
Det er hovedsaklig personer over 65 år som skal motta velferdsteknologi. For at dette skal
være et trygt og godt å benytte velferdsteknologi er det nødvendig med tilfredsstillende
internett-dekning. Vi finner en del personer i denne aldersgruppen i de områdene der det nå er
ingen, eller svært dårlig dekning. Telenor og Telia har levert hvert sitt løsningsforslag.
Kostnaden for kommune og fylkeskommune ligger erfaringsmessig på mellom 1,0
og 1,5 millioner kroner. Det vanlige er at kommune og fylkeskommune dekker mast og
strømtilførsel, også tar operatørene samband, radiolinje, radioutstyr, antenner og kabler.
Begge operatørene har sagt at de kan starte utbygging raskt så snart de får svar fra oss.
Utfordringen som gjenstår da er fylkeskommunen. De har oppgitt at de har et
etterslep på prosjekter som må gjennomføres før de påtar seg nye prosjekter. De har nå 21
prosjekter i sin database, og ingen av dem er Hitra sine. Men de har en politisk bestilling fra
fylkestinget om å bedre dekningen langs fv. 714.
Anbefalingene vi har fått fra utbyggerne er følgende:
 Gjøre tydelige anbefalinger.
 Gjøre grundige forberedelser og levere «ferdige prosjekter» til fylkeskommunen:
o Signerte grunneieravtaler.
o Forpliktende avtale med minst en mobilleverandør.
o Kartlagte kostnader på strømfremføring.
o Politisk vedtak/prioritering med kommunens andel.
 Ønsker vi fremdeles raskere gjennomføringen gjenstår det en mulighet om å bygge ut
selv i samarbeid med minst en mobilleverandør, da uten støtte fra fylkeskommunen.
Ordføreren ba om at det kommer en sak til politisk behandling om dette etter sommeren.

Eldsfjellshytta – status, framdrift og avtaler v/Kommunedirektøren
Det siste året har det blitt jobbet iherdig ut ifra formannskapets vedtak i PS 126/20, i møte den
30.06.2020. Vedtaket er følgende:
«Hitra formannskap ber kommunedirektøren opprette arbeidsgruppe for utviklingen av
Eldsfjellhytta. Arbeidsgruppa skal ha ansvar for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for
anlegget.
Prosjektbeskrivelsen vil kunne omfatte de ulike delene av utbyggingen slik som
avtaleinngåelse, formidlingselementer og konkretisering av fremdriftsplan.
Arbeidsgruppen kan ha medlemmer fra relevant frivillig lag og forening og representant
fra grunneierne.
Prosjektbeskrivelse med grunneieravtale, eierskap og drift av anlegget fremmes i egen
sak.
For å sikre god progresjon settes det av kr 200 000 til prosjektledelse av prosessen.
Formannskapet aksepterer med dette endret plassering av hytta (ved Skogoddvatnet) i
forhold til de tidligere presenterte planer.
Videre ber formannskapet om framdrifts- og gjennomføringsplan som viser at turveien
og hytta kan ferdigstilles i løpet av 2021 slik plan framlegges ovenfor formannskapet
senest i september dette år.»
Det har vært en omfattende og langtekkelig prosess. Det er flere grunneiere, og dermed flere
enes med. Det er nå fått på plass en enighet om plassering av hytten, kvaliteten på veien og
tiltak underveis som eksempelvis gapahauk. Avtale for kjøp av hyttetomt og opparbeidelse av
vei er under utarbeidelse.
Ordfører ba formannskapet om fullmakt til å inngå kjøpsavtale på tomt for hytten.
Formannskapet innvilget fullmakten enstemmig.
Forespørsel om opsjon på næringsareal v/Kommunedirektøren
Orienteringen ble gitt i lukket møte etter offentlighetslova § 23.
Forespørsel om salg av næringsareal v/Kommunedirektøren
Orienteringen ble gitt i lukket møte etter offentlighetslova § 23
Areal i Fillaunet 2 – makeskifte / salg av areal – status v/Kommunedirektøren
Orienteringen ble gitt i lukket møte etter offentlighetslova § 23.
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Saker til behandling
PS 113/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.06.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om at det tas med punkt i protokollen om dato for
anbudskonkurranse. Kommunedirektør svarte at dette skal tas inn i protokollen.
Utenom dette fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

PS 114/21 Oversendingsforslag fra Hitra kommunestyre.
Lokal oppfølging av falske brannalarmer.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag
2) For beboere i omsorgsboliger som er tilknyttet direkte brannvarsling (Blåfjell, Sandstad
og Melandsjø omsorgsboliger/eldresenter) endres gebyrene som følger:
 Første gangs utrykning Kr 2 000, Ny utrykning i løpet av 30 dager (etter første gangs utrykning) Kr 5 000, To utrykninger i løpet av 60 dager (etter første gangs utrykning) Kr 7 500, Tre utrykninger i løpet av 90 dager (etter første gangs utrykning) Kr 10 000
Slike reduserte gebyr gjelder hele bofellesskapet (hele borettslaget, ikke den enkelte
boenhet/leilighet), og det gjelder for kalenderåret slik at antall utrykninger gjelder fra 1.
januar det enkelte kalenderår.
3) For å oppnå slike reduserte gebyr er det en forutsetning at alle boenheter innen samme
bofellesskap har brannvarslingsanlegg som fungerer og at det er montert komfyrvakt i
alle boenheter.
4) Ved søknad, kan også andre private personer som bor i egen leilighet oppnå samme
reduserte gebyr som nevnte under punkt 2, dersom dette skyldes alderdom eller
sykdom.
5) Ordningen er en forsøksordning med varighet fra 1. januar 2021 og ut 2022 og
finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond som øremerkes til formålet, begrenset til
kr 100.000 i forsøksperioden.
6) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.
Ordfører fremmet deretter utsettelsesforslag, fordi det framkommer sprikende opplysninger
om faktureringspraksisen:
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.06.2021
Behandling:
Innstillingen fra utvalg Helse og Omsorg fikk 3 stemmer for og 4 stemmer imot og ble dermed
nedstemt. Følgende representanter stemte for innstillingen fra utvalg Helse og Omsorg:
Torfinn Stub (V)
Tom Skare (FRP)
Jann O. Krangnes (R)
Vedtak:

Oversendelsesforslaget avvises.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 08.06.2021
Behandling:
Jan Egil Handberg (PP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i
dag.
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har
blitt foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet
direkte brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det
er montert komfyrvakt i boligen. Det gis full kostnadsrefusjon ved
førstegangsutrykning. Kommunedirektør bes om å avklare gebyrrefusjon for de
øvrige utrykningsnivå før formannskapets behandling.
4) Ordningen er en forsøksordning med varighet ut 2022 og finansieres gjennom bruk
av avsatte fondsmidler, begrenset til kr 100.000 i forsøksperioden.
5) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.
Utvalget voterte punktvis mellom forlaget fremmet av Jan Egil Handberg (PP) og
kommunedirektørens innstilling.
Punkt 1 og 2 var likelydende i Handbergs forslag og kommunedirektørens innstilling.
Punktene ble enstemmig vedtatt.
Handbergs forslag til punkt 3 fikk 3 stemmer for og 2 stemmer imot. Forslaget ble
dermed vedtatt. Lars Erik Strand Vitsø (AP) og Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) stemte for
kommunedirektørens punkt 3.
Innstillingens punkt 4 fikk 1 stemme for og 4 stemmer imot. Innstillingens punkt 4 ble
dermed nedstemt og tas ut av vedtaket. Lars Erik Strand Vitsø (AP) stemte for å beholde
innstillingens punkt 4.
Innstillingens punkt 5 fikk 2 stemmer for og 3 stemmer imot. Innstillingens punkt 5 ble
dermed nedstemt og tas ut av vedtaket. Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) og Lars Erik Strand
Vitsø (AP) stemte for å beholde innstillingens punkt 5.
Handbergs forslag til punkt 4 fikk 3 stemmer for og 2 stemmer imot. Forslaget ble
dermed vedtatt. Lars Erik Strand Vitsø (AP) og Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) stemte for
kommunedirektørens punkt 6.
Handbergs punkt 5 var likelydende med Innstillingens punkt 7 og ble enstemmig
vedtatt.
Jan Egil Handbergs (PP) forslag ble dermed vedtatt.
Vedtak:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag.
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har blitt
foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet direkte
brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er
montert komfyrvakt i boligen. Det gis full kostnadsrefusjon ved førstegangsutrykning.

Kommunedirektør bes om å avklare gebyrrefusjon for de øvrige utrykningsnivå før
formannskapets behandling.
4) Ordningen er en forsøksordning med varighet ut 2022 og finansieres gjennom bruk av
avsatte fondsmidler, begrenset til kr 100.000 i forsøksperioden.
5) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.
Innstilling:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har blitt
foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet direkte
brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er
montert komfyrvakt i boligen
4) Ordningen omfatter beboere / leietakere som fyller 80 år i 2021 (2022 for regninger
dette året)
5) Ved søknad, vedlagt dokumentert mottatt og betalt gebyr, dekkes for målgruppen:
Første gangs utrykning
Ny utrykning i løpet av 30 dager
To utrykninger i løpet av 60 dager
Tre utrykninger i løpet av 90 dager

Kr 2 000,Kr 5 000,Kr 7 500,Kr 10 000

6) Ordningen er en forsøksordning med varighet ut 2022 og finansieres gjennom bruk av
avsatte fondsmidler, begrenset til kr 75.000 i forsøksperioden.
7) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2023.

PS 115/21 Trøndelag som Europeisk Gastronomisk matregion 2022
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune bevilger kr. 39 000,- til IPR Trøndelag sørvest, dette dekker Hitra
kommunes del av medfinansieringen til gjennomføringen av Trøndelag som Europeisk
Gastronomisk matregion 2022
2. Tilskuddet dekkes av næringsfond konto 251080163 og utbetaling skjer mot
anmodning (faktura)
Innstilling:
1. Hitra kommune bevilger kr. 39 000,- til IPR Trøndelag sørvest, dette dekker Hitra
kommunes del av medfinansieringen til gjennomføringen av Trøndelag som Europeisk
Gastronomisk matregion 2022
2. Tilskuddet dekkes av næringsfond konto 251080163 og utbetaling skjer mot anmodning
(faktura)

PS 116/21 Tilbakemelding til AtB - fleksibel transport Hitra
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Ordfører fremmet forslag om at i innstillingens andre punkt endres «bør» til «må».
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med vedtatte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune har følgende innspill til rutetilbudet:
 Det nye tilbudet er en klar forbedring av eksisterende kollektivtilbud for beboere og
næringsliv som er lokalisert utenfor de nåværende kollektivrutene. Det vil også gjøre
det enklere å reise kollektivt hele veien.
 For at tilbudet skal være tilfredsstillende må det dekke hele kommunen. Både
fleksibel tilbringer og fleksibel service må utvides til å omfavne de delene av Hitra
kommune som i dag er utelatt.
Innstilling:
Hitra kommune har følgende innspill til rutetilbudet:
 Det nye tilbudet er en klar forbedring av eksisterende kollektivtilbud for beboere og
næringsliv som er lokalisert utenfor de nåværende kollektivrutene. Det vil også gjøre
det enklere å reise kollektivt hele veien.
 For at tilbudet skal være tilfredsstillende må det dekke hele kommunen. Både fleksibel
tilbringer og fleksibel service bør utvides til å omfavne de delene av Hitra kommune
som i dag er utelatt.

PS 117/21 Søknad om økonomisk støtte til friluftsformål - skilting av turmuligheter i Fillan og
omegn
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap vedtar at det tildeles kr 100 000 til Hitra IL for gjennomføring av
skilting av turmuligheter i Fillan og omegn jf. innsendt søknad med skiltplan. Det tas
forbehold om behov for evt. tillatelser.
2. Tilskuddet gis fra midler avsatt til gjennomføring av plan for idrett og friluftsliv
(konto: 256080716).
3. 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:
1. Hitra formannskap vedtar at det tildeles kr 100 000 til Hitra IL for gjennomføring av
skilting av turmuligheter i Fillan og omegn jf. innsendt søknad med skiltplan. Det tas
forbehold om behov for evt. tillatelser.
2. Tilskuddet gis fra midler avsatt til gjennomføring av plan for idrett og friluftsliv (konto:
256080716).
3. 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 118/21 Tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Rammen økes fra kr 68.000,- til kr 100.000,- og summen fordeles etter samme
fordelingsnøkkel. Fordelingen blir da følgende:
Aukas Båtmotorssamlings Venner
4 400
Barman Janitsjar
5 900
Folkeakademiet Hitra
4 400
Foreningen Innsia kulturhus
5 900
Hitra historielag
7 400
Hitra kunst- og håndverksforening
3 000
Hitterklang
11 700
Nattseilerne
10 300
Norsk Folkehjelp Hitra Frøya
8 800
Polsk forening på Hitra
5 900
Strand SeniorBrass
11 700
Strand Skolekorps
20 600
SUM TOTAL
100 000
2. kr 32.000,- av dette dekkes av disposisjonsfond, resten (kr 68.000,-) dekkes av de
budsjetterte bevillinger.
3. Fra og med 2022 bes kommunedirektøren om å budsjettere med kr 100.000,- årlig
til slike formål.
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rammen økes fra kr 68.000,- til kr 100.000,- og summen fordeles etter samme
fordelingsnøkkel. Fordelingen blir da følgende:
Aukas Båtmotorssamlings Venner
Barman Janitsjar
Folkeakademiet Hitra
Foreningen Innsia kulturhus
Hitra historielag
Hitra kunst- og håndverksforening
Hitterklang
Nattseilerne
Norsk Folkehjelp Hitra Frøya
Polsk forening på Hitra
Strand SeniorBrass
Strand Skolekorps
SUM TOTAL

4 400
5 900
4 400
5 900
7 400
3 000
11 700
10 300
8 800
5 900
11 700
20 600
100 000

2. kr 32.000,- av dette dekkes av disposisjonsfond, resten (kr 68.000,-) dekkes av de
budsjetterte bevillinger.
3. Fra og med 2022 bes kommunedirektøren om å budsjettere med kr 100.000,- årlig
til slike formål.

Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til kulturformål – Driftsstøtte» for
2021:
Aukas Båtmotorssamlings Venner
Barman Janitsjar
Folkeakademiet Hitra
Foreningen Innsia kulturhus
Hitra historielag
Hitra kunst- og håndverksforening
Hitterklang
Nattseilerne
Norsk Folkehjelp Hitra Frøya
Polsk forening på Hitra
Strand SeniorBrass
Strand Skolekorps
SUM TOTAL

3 000
4 000
3 000
4 000
5 000
2 000
8 000
7 000
6 000
4 000
8 000
14 000
68 000

PS 119/21 3 Tilskudd til større kultur/idrettsarrangementer 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) ba om en vurdering av egen habilitet siden han er medeier av den ene
søkeren, Hopsjøstiftelsen. Ordføreren er også medeier her og ba dermed også om en vurdering
av egen habilitet med samme begrunnelse.
Både representant Jann O. Krangnes og Ordfører ble enstemmig erklært habile i denne
saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til større kultur/idrettsarrangementer i 2021»
SommerFillan 2021
Hopsjødagene 2021
Julegrantenning 2021 i
Fillan
Julehelg i Fillan 2021
Hitra IL, Sø'Vest Regn Cup

50 000
10 000
20 000
20 000
25 000

Tilskuddene finansieres ved midler avsatt på budsjettpost 14734.5009.3850.
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til større kultur/idrettsarrangementer i 2021»
SommerFillan 2021
Hopsjødagene 2021
Julegrantenning 2021 i Fillan
Julehelg i Fillan 2021
Hitra IL, Sø'Vest Regn Cup

50 000
10 000
20 000
20 000
25 000

Tilskuddene finansieres ved midler avsatt på budsjettpost 14734.5009.3850.

PS 120/21 TV-aksjonen 2021 - opprettelse av kommunekomite
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) fremmet forslag om Ordfører som leder for kommunal
komite for TV-aksjonen 2021.
Vedtak:
Til kommunekomiteen ved årets TV-aksjon NRK, velger Hitra formannskap følgende:
 Leder: Ole L. Haugen
 Representant fra Frivilligsentralen: Eldbjørg Broholm
 Ungdomsrådet utnevner 2 representanter fra ungdomsrådet.
 Kommunedirektøren utnevner 3 representanter fra administrasjonen.
Innstilling:
Til kommunekomiteen ved årets TV-aksjon NRK, velger Hitra formannskap følgende:
 Leder: ________________
 Representant fra Frivilligsentralen: ________________
 Ungdomsrådet utnevner 2 representanter fra ungdomsrådet.
 Kommunedirektøren utnevner 3 representanter fra administrasjonen.

PS 121/21 Tilskudd til idrettsformål 2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.06.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar følgende fordeling av Tilskudd til idrettsformål for 2021:

1A TILSKUDD TIL
IDRETTSFORMÅL
Post nr
Prosentvis del av
totalsum
Disponibelt beløp
Tildelingskriterier

1

2

30%
60 000
Grunnbeløp

Antall innmeldte pr post
DOLMØY I.L
FJELLVÆRØY I.L
FRISKIS&SVETTIS
HITRA FOTBALLKLUBB
HITRA FRIIDRETTSKLUBB
HITRA GOLFKLUBB
HITRA I.L.
HITRA PADLEKLUBB
HITRA PISTOLKLUBB
HITRA VEKTLØFTERKLUBB
HITRA VOLLEYBALLKLUBB
I.L. FJORDGLIMT
NMK HITRA
SANDSTAD IDRETTSLAG
UT-HITRA SPORTSKLUBB
VEST-HITRA IL
HITRA IDRETTSRÅD
Sum fordelte midler

2021
25%
50 000
Aktive
under
12 år

11
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0

5 455
5 455
5 455
5 455
0
5 455
5 455
0
5 455
5 455
5 455
5 455
0
5 455
0
0

3

Sum
aktive
under 12
år

35%
70 000
Aktive
over 12 år

293
57
71
0
2
0
0
100
0
1
6
0
6
0
50
0
0

20000

100%
200 000

Idrettsrådet

Til fordeling

20 000,00
70000 20 000,00

Sum pr.
lag
16 994
17 571
5 908
31 168
0
5 681
47 665
0
6 531
14 181
5 455
11 009
0
17 838
0
0
20 000
200 000

Sum
aktive
over 12
år

309
9 727
12 116
0
341
0
0
17 065
0
171
1 024
0
1 024
0
8 532
0
0

8
0
2
112
0
1
111
0
4
34
0
20
0
17
0
0

1 812
0
453
25 372
0
227
25 146
0
906
7 702
0
4 531
0
3 851
0
0

Ca. 10 % tilskudd +/- rest/utjamningsmidler pga. avrunding

60 000

10%

50 000

Forslag
kultur
17 000
17 000
6 000
31 000
0
6 000
47 000
0
7 000
14 000
6 000
11 000
0
18 000
0
0
20 000
200 000

Innstilling:
Hitra formannskap vedtar følgende fordeling av Tilskudd til idrettsformål for 2021:

1A TILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL
Post nr
Prosentvis del av totalsum
Disponibelt beløp

1
30%
60 000

2021

2
25%
50 000

35%
70 000

3
10%
20000

100%
200 000

Tildelingskriterier

Grunnbeløp

Antall innmeldte pr post
DOLMØY I.L
FJELLVÆRØY I.L
FRISKIS&SVETTIS
HITRA FOTBALLKLUBB
HITRA FRIIDRETTSKLUBB
HITRA GOLFKLUBB
HITRA I.L.
HITRA PADLEKLUBB
HITRA PISTOLKLUBB
HITRA VEKTLØFTERKLUBB
HITRA VOLLEYBALLKLUBB
I.L. FJORDGLIMT
NMK HITRA
SANDSTAD IDRETTSLAG
UT-HITRA SPORTSKLUBB
VEST-HITRA IL
HITRA IDRETTSRÅD
Sum fordelte midler

Aktive
under 12
år

11
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0

5 455
5 455
5 455
5 455
0
5 455
5 455
0
5 455
5 455
5 455
5 455
0
5 455
0
0

Sum aktive
under 12
år

Aktive
over 12
år

293
57
71
0
2
0
0
100
0
1
6
0
6
0
50
0
0

Sum aktive
over 12 år

309
9 727
12 116
0
341
0
0
17 065
0
171
1 024
0
1 024
0
8 532
0
0

8
0
2
112
0
1
111
0
4
34
0
20
0
17
0
0

50 000

Til fordeling

Sum pr. lag
1 812
0
453
25 372
0
227
25 146
0
906
7 702
0
4 531
0
3 851
0
0
20 000,00
70000 20 000,00

Ca. 10 % tilskudd +/- rest/utjamningsmidler pga. avrunding

60 000

Idrettsrådet

16 994
17 571
5 908
31 168
0
5 681
47 665
0
6 531
14 181
5 455
11 009
0
17 838
0
0
20 000
200 000

Forslag
kultur
17 000
17 000
6 000
31 000
0
6 000
47 000
0
7 000
14 000
6 000
11 000
0
18 000
0
0
20 000
200 000

PS 122/21 Startlån - Fullfinansiering
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.06.2021
Møtet ble lukket etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt a).

