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Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 11.02.2021. Jahn O. Krangnes (R) bemerket av møteinnkallingen med
saksdokumenter ikke har vært tilgjengelig på kommunens nettsider før tirsdag 16.02.2021. Lars
P. Hammerstad (SP) etterspurte meldingssak om PS 14/21 som ble behandlet av
formannskapet i møte 26.01.2021.
Møtet avholdes som fjernmøte etter kommuneloven § 11-7 via Teams.
Kommunestyret telte 23 av 25 representanter ved møtestart, og 24 representanter fra og med
behandlingen av PS 3/21.
Johannes Ludvik Håvik (SP) var ikke med ved møtets begynnelse grunnet tekniske problemer.
Han deltok fra klokken 11:30, under behandlingen av PS 3/21, og til møtets slutt.
John Lernes (AP) informerte kommunestyret om at de skal behandle UPLM-sak PS 27/21 i møte
24.02.2021 som hastesak etter kommuneloven § 11-8. Saken vil bli fremlagt for
kommunestyret som meldingssak ved første ordinære møte. Det fremkom ingen innvendinger
mot dette.
Janne Elise Handberg (PP) ba om permisjon fra møtet etter klokken 14:45. Dette ble innvilget.

Orienteringer
Lars P. Hammerstad, utvalgsleder for utvalg helse og omsorg
Utvalg for Helse og Omsorg har siden siste orientering hatt to møter. Ett orienterings møte
13.01-21. Der utvalget ble orientert om den krevende pandemi situasjonen Hitra kommune
hadde vært i fra 17.desember 2020.
Orienteringene ble utsendt til kommunestyrets medlemmer.
Utvalget hadde nytt møte 03.02-21. Møtet ble gjennomført digitalt på Teams.
Det ble besluttet å behandle det som ble betraktet som kurante saker.
Utvalgets oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak ble utsatt frem til utvalget kunne
møtes fysisk. Kommunestyrets vedtak forutsatte et nedtrekk på rammeområdet på 10,6
årsverk.
Utvalget ble i møtet orientert om status for covid-19 situasjonen ca. 1 år etter at utvalget ble
orientert om utbruddet.
Det ble også orientert om Helseplattformen - En innbygger - en Journal. Det planlegges politisk
behandling i utvalget, samordnet med Regionrådet Trøndelag Sørvest - i løpet av mars.
Deretter skal saken til formannskap og kommunestyret for endelig beslutning i løpet av april.
Det ble orienter om status for bofelleskap demente. Nestleder i utvalget blir deltaker fra
utvalget i prosjektgruppa. I prosjektgruppa er det også brukermedvirkning.
Status utbygging på «Bergheim» (branntomta og nabotomta i Boligfeltet Fillan del IV). Utvalget
ble orientert om at bygginga starter opp fredag 5 februar.
Status for bolig UNG. Utvalget ble orientert om at det skulle være et avklarende møte med
statsforvalteren torsdag 4 februar. Når avklaringene med statsforvalteren er kvittert ut skal det
jobbes med anbudskonkurranse for bygget. I det videre arbeidet forventer utvalget at det blir
deltakelse fra brukermedvirker.
Det ble etter spørsmål, svart at Audiograf tilbudet på Helsetunet har vært godt besøkt og at
tilbudet settes opp oftere enn opprinnelig planlagt.
Utvalg for Helse og Omsorg har vedtatt igangsetting av kommunedelplan for Helse, med tittel
Helse- og Velferdstrategi. Leder i utvalget, representant fra Brukerrådet og eldresråd blir en del
av arbeidsutvalget i planprosessen.

Eldbjørg Broholm, utvalgsleder for utvalg oppvekst
Utvalg for oppvekst har hatt to møter siden forrige kommunestyremøte. De kan melde at
familieteamet har vært til god hjelp for barnevernet ved at de har tatt mange lavterskel-saker.
Utvalget har også blitt orientert om oppvekstreformen, tidligere kalt barnevernreformen, som
skal komme. Noen av endringene som vil komme med denne reformen er en tydeliggjøring av
hva som er statlige oppgaver. Egenkostnaden for kommunene ved bruk av statlige tjenester
skal opp, og flere av oppgavene innen barnevern som tidligere har vært statens ansvar, skal
overføres til kommunene. Det er mye positivt med den forestående reformen, men også noen
betenkeligheter.
Utvalget ble i møte orientert om en del betenkeligheter rundt utbyggingen av
lærerarbeidsplasser ved Fillan skolen. Utvalgets tilbakemelding var at dersom det skal endres
på vedtaket om denne utbyggingen, så må det fremlegges sak for kommunestyret.
Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og behov for forskrifter
Kommunedirektøren meldte at smitteutbruddet som har pågått mellom desember og februar
nå er over. Hitra kommune har i dag ingen i isolasjon med smitte.
Pandemien er likevel ikke over og det er bekreftet tilfeller av mutert virus i nærområder.
Munnbind skal benyttes i situasjoner der det er vanskelig å overholde to meters avstand til
andre.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 1/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.12.2020

PS 2/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.12.2020

PS 3/21

Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og
behov for forskrifter

PS 4/21

Plan for kulturenheten 2021 - 2024

PS 5/21

Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av
saker om skoletilhørighet

PS 6/21

Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO

PS 7/21

Økonomireglement for Hitra kommune

PS 8/21

Finansreglement for Hitra kommune

PS 9/21

Områdenavn for eiendommen gnr 60 bnr 33

PS 10/21

Hitra kommunes tilslutning til felles plaststrategi for
Orkdalsregionen

PS 11/21

Merknadsbehandling og egengodkjenning - forslag til
reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 57 m fl

PS 12/21

Melding - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Påbud om munnbind m.v.

PS 13/21

Melding - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak

PS 14/21

Melding - Åpningsbalanse 1.1.2020 for Hitra
kommune

PS 15/21

Melding - Protokoll fra kontrollutvalgets møte
30.11.2020

PS 16/21

Melding - Høring, Nasjonalt/regionalt portforbud Høringsinnspill fra Hitra kommune
Referatsaker

RS 1/21

Høring-det handler om Norge

RS 2/21

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og
bærekraftige lokalsamfunn

RS 3/21

20/00165-51 Referat, dialogmøte trinn 2, nytt tilbud
på hurtigbåt fra 2024 - Hitra, Ørland, Orkland og
Frøya sendt fra AtB AS

RS 4/21

Møteprotokoll Havnerådet 9.12.2020 utsendt til
rådet 18.12.2020 andre versjon rett stemmetall og
protokollendring.

Lukket

Saker til behandling
PS 1/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.12.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Johannes Ludvik Håvik (SP) var fraværende ved behandling av denne saken. Kommunestyret
telte dermed 23 av 25 representanter.
Protokollen ble enstemmig vedtatt godkjent.
Jahn O. Krangnes (R) og Synnøve Hanssen (PP) utpekes til å skrive under på protokollen.
Vedtak:
Protokollen fra møtet den 10.12.2020 godkjennes.

PS 2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.12.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Johannes Ludvik Håvik (SP) var fraværende ved behandling av denne saken. Kommunestyret
telte dermed 23 av 25 representanter.
Protokollen ble enstemmig vedtatt godkjent.
Per Johannes Ervik (PP) og John Lernes (AP) utpekes til å skrive under på protokollen.
Vedtak:
Protokollen fra møtet den 30.12.2020 godkjennes.

PS 3/21 Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og behov for forskrifter
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Johannes Ludvik Håvik (SP) tiltrådte møtet ved behandlingen av denne saken og
kommunestyret telte deretter 24 av 25 representanter.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

PS 4/21 Plan for kulturenheten 2021 - 2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Spørsmål fra Erlend Broholm (SV):
Den 09.02.2021 hadde Hitra Formannskap opp til sak 19/21 Plan for Kulturenheten 2021-24.
Fra protokoll leser jeg at det kom gode innspill, tillegg og endringer, og den er nå opp til
endelig vedtak i Kommunestyret. En av tilleggene som ble enstemmig vedtatt var en
presisering under Kulturskolen på side 7:
«Nye tilbud innen kulturskolen må gis prioritet og etableres, om nødvendig, gjennom
omdisponering av økonomiske og/eller faglige ressurser.»
Det er i forhold til dette at jeg stiller noen spørsmål. Jeg legger merke til at det den 12.02 ble
utlyst en 100% fast stilling i messingblåsepedagog på Hitra Kommune sin nettside. Jeg er
absolutt ikke negativ til at kulturskolen skal ha et slikt tilbud, tvert imot, men stiller spørsmål til
hvilke økonomiske omprioriteringer som har blitt gjort for å finne økonomi til dette. Mister vi
noen tilbud ved kulturskolen ved å tilby dette faget? Om så, hvilke? Det er også spesifisert i
utlysningen at:
«Stillingen innebærer i første rekke oppgaven som dirigent for Strand skolekorps.»
Er det Kulturskolens oppgave å sørge for dirigent hos skolekorpset? Blir det riktig at Hitra
Kommune prioriterer enkelte kretser over andre?
Svar fra kommunedirektør:
Kommunedirektøren ser at tittelen på stillingsannonsen kan virke misledende, men i annonsen
står det at stilling er delt likt mellom kulturskolen og grunnskolen. Det er og jobbet med en
avtale med Strand skolekorps om at de bidrar økonomisk til denne stillingen. Avtalen
innebærer at de bidrar med 50.000,- kr i året, samt at det kommer elevinntekter.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar plan for kulturenheten 2021 – 2024 med de endringer
som ble vedtatt i formannskapets behandling
2. Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024
legger grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som
kommune skal jobbe for å utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til endringer i kulturplanen:
Endringene er (med rød skrift):

Visjon (side 4): «Skape arenaer for gode opplevelser og mestring der kultur og alle på
Hitra kan møtes» bringer mennesker sammen på en inkluderende måte»
Overordnet mål …(side 4): Hitra kommunes kulturtilbud skal gjennom aktiv støtte til og
samarbeide med frivilligheten – lag og foreninger - sikre et godt fritids- og kulturtilbud
for alle Hitras innbyggere. og Kommunen skal dermed være en tilrettelegger for et
mangesidig kulturliv gjennom støtte og veiledning
Hvordan skal vi nå de overordnede mål (side 5):
2. Opplevelse og mestring
 Gi opplevelser gjennom arrangementer, aktiviteter og tilrettelegging av
møteplasser
 Tilrettelegge tilbud som gir flest mulig en opplevelse av mestring og tilhørighet
Slik skal vi gjøre det (side 5)
De alle fleste av våre innbyggere er konsumenter av kultur, dvs. de ønsker å gå på
konserter, forestillinger og ulike arrangementer. Dette er mye av drivkraften for
kulturarbeidet, derfor er det viktig at kultur foregår på mange ulike arenaer i
hittersamfunnet. Men det er viktig å understreke at kultur handler om mer enn å nyte,
det handler også om å yte. Med andre ord: Frivillig arbeid er i seg selv en svært viktig
del av vår kultur.
For å oppnå dette skal vi jobbe slik (side 7)
Allmenn kultur (tilføyelse i siste kulepunkt)
 Videreutvikle kjentmannsprøven til også å omfatte kulturminne- og kunststier
Kulturskolen (nytt kulepunkt 3)
 Etablere et tilbud innen teater og film
Helt til slutt en presisering (under kulturskolen)
Nye tilbud innen kulturskolen må gis prioritet og etableres, om nødvendig, gjennom
omdisponering av økonomiske og/eller faglige ressurser
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet ber om at saken sendes til behandling i kommunestyret.
Ida Karoline Refset Broholm fremmet følgende forslag:
Saken oversendes Hitra ungdomsråd
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar plan for kulturenheten 2021 – 2024 med de endringer som
ble vedtatt i formannskapets behandling
2. Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024
legger grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som kommune
skal jobbe for å utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar plan for kulturenheten 2021 – 2024 med de endringer som
ble vedtatt i formannskapets behandling

2. Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024
legger grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som kommune
skal jobbe for å utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar Plan for kulturenheten 2021 – 2024.
Planen er basert på de rammer som handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024 legger
grunnlag for. Planen skal bidra til felles forankring av hvordan vi som kommune skal jobbe for å
utvikle Hitra som kulturkommune de nærmeste årene.

PS 5/21 Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Innstillingen fra utvalg oppvekst ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar ny forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker
om skoletilhørighet som beskrevet i denne saken.
2. Ny forskrift gjelder fra 1.januar 2021.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 01.12.2020
Behandling:
Utvalget ble ettersendt høringsinnspill fra samarbeidsutvalget for Strand oppvekstsenter før
møtet. Utvalget vedtok å ta høringsinnspillet med i saksbehandlingen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar ny forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker
om skoletilhørighet som beskrevet i denne saken.
2. Ny forskrift gjelder fra 1.januar 2021.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar ny forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker
om skoletilhørighet som beskrevet i denne saken.
2. Ny forskrift gjelder fra 1.januar 2021.

PS 6/21 Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Innstillingen fra utvalg oppvekst ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 15. august til og med 14. august. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt i
skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom
skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til alle
barn i 1. – 4. trinn og elever med særskilte behov i 5. – 7. trinn.
SFO kan samordnes med barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.
3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 10.02.2021
Behandling:
Utvalget fremmet følgende omforente forslag:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»

C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 15. august til og med 14. august. Personalet har avsatt 5 dager
til felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også
stengt i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager
gjennom skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til alle
barn i 1. – 4. trinn og elever med særskilte behov i 5. – 7. trinn.
SFO kan samordnes med barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.
3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 15. august til og med 14. august. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt i
skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til alle
barn i 1. – 4. trinn og elever med særskilte behov i 5. – 7. trinn.
SFO kan samordnes med barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.

3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 01.12.2020
Behandling:
Utvalget fremmer følgende omforente forslag:
1. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
2. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
3. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt
i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom
skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til
barn som allerede har et SFO tilbud ved sin skole. SFO kan samordnes med
barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»
4. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
5. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
Vedtak:
1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken.
A. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7.
trinn».
B. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende:
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje
skriftlig.»
C. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende:
«SFO året varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt
i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom
skoleåret.
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til
barn som allerede har et SFO tilbud ved sin skole. SFO kan samordnes med
barnehagen der det er hensiktsmessig.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.»

D. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende:
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.»
E. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende:
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.»
2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de endringer
innstilt fra utvalg for oppvekst.
3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune slik de er beskrevet
i denne saken.
2. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2020.

PS 7/21 Økonomireglement for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag:
Det tas følgende setning inn i økonomireglementet under punkt 5.5 «Utvalgene gis
fullmakt til å fordele kommunestyret sin nettoramme på ansvar og postgrupper
innenfor sine ansvarsområder.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til nytt Økonomireglement for Hitra kommune,
med de endringer som fremkom i formannskapets møte, samt tilleggs setning vedtatt
i kommunestyret.
2. Økonomireglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til endringer i økonomireglementet:
a.
Over pkt 7.1, endres teksten i siste setning til:
«Følgende handlingsregler er vedtatt og skal gjelde som gjennomsnitt for
økonomiplan-perioden.»
b.
Pkt. 7.2 Målsetting for netto driftsresultat
endres fra 1,5% til 1,0 %
c.
Pkt. 7.3 Målsetting for størrelse på disposisjonsfond
endres fra 12% til:
•
15% for totalt disposisjonsfond (inkl. øremerkede fond)
•
8% for frie disposisjonsfond (ikke øremerket/disponert til vedtatte
formål)
d.
Pkt. 7.4 Målsetting om gjeld som belaster driftsregnskapet
endres fra 70,0 til 75,0%
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektør fremmet følgende forslag til endringer i økonomireglementet:
 Det skal opprettes prosjektbudsjett og føres prosjektregnskap for alle bygge- og
anleggsprosjekter som føres i investeringsregnskapet over 5.000.000,- kr inkl.
Mva.
 Det skal i tillegg utarbeides prosjektrapport for disse prosjektene
Forslaget ble enstemmig vedtatt enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med de ovennevnte endringer, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til nytt Økonomireglement for Hitra kommune, med
de endringer som fremkom i formannskapets møte.
2. Økonomireglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020
Behandling:
Saken kom ikke til behandling, men vil bli fremmet i januar 2021. Dette gjøres i samsvar med
formannskapets vedtak fra 08.12.2020.
Vedtak:
Ingen vedtak.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020
Behandling:
Representant Eldbjørg Broholm tiltrådte møtet igjen. Dermed var formannskapet fulltallig.
Kommunedirektør fremla revidert økonomireglement i møtet.
Formannskapet gikk punktvis gjennom det fremlagte økonomireglementet og kom med
følgende merknader:
 I punkt 5.3 endres «budsjettansvarlige» til at det står «kommunedirektør».
 I punkt 5.6 tydeliggjøres det hva «ubundne fond» betyr, ved å skrive «dette gjelder ikke
driftsfond, og øremerkede disposisjonsfond».
 I punkt 5.7 tas det hensyn til et tidligere vedtak angående sluttrapport på prosjekter
over en viss størrelsesorden.
 I punkt 5.8 skal det henvises til Finansreglementet i tittelen.
 I punkt 5.9 endres «fond» til å si «ubundet investeringsfond».
 I punkt 7, tredje avsnitt, så fjernes «2020-2023».
 I punkt 8.1.5 tar man inn et avsnitt om at «det skal tilstrebes gjenbruk/ombruk».
 I punkt 9.2, Purregebyrer og erstatning for innkrevingskostnader, tredje avsnitt;
tillegges «med mindre dette har urimelige effekter for skyldner.»
Jann O. Krangnes (R) fremmer følgende forslag til tillegg under punkt 8.1:
«Det skal ikke foretas innkjøp av varer eller tjenester, fra områder som FN definerer
som okkuperte områder».
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet utsettelsesforslag.
1. saken utsettes
2. den behandles på nytt, og samtidig med finansreglementet, i formannskapet, og
deretter kommunestyret i januar 2021.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. saken utsettes
2. den behandles på nytt, og samtidig med finansreglementet, i formannskapet, og
deretter kommunestyret i januar 2021.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til nytt Økonomireglement for Hitra kommune.
2. Økonomireglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.

PS 8/21 Finansreglement for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag:
Av gjeldsporteføljen skal flytende rente (rentebinding kortere enn ett år) ligge på
mellom 30-70% av total gjeld.
Forslaget ble vedtatt med 23 stemmer, mot 1 som stemte imot. Per J. Ervik (PP) stemte imot.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslaget til Finansreglement for Hitra kommune.
2. Finansreglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
3. Av gjeldsporteføljen skal flytende rente (rentebinding kortere enn ett år) ligge på mellom
30-70% av av total gjeld.»
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslaget til Finansreglement for Hitra kommune.
2. Finansreglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar forslaget til Finansreglement for Hitra kommune.
2. Finansreglementet erstatter tidligere reglement og trer i kraft når det er vedtatt.

PS 9/21 Områdenavn for eiendommen gnr 60 bnr 33
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune tildeler gnr 60 bnr 33 områdenavnet Sør Spersøya.
Vedtaket har hjemmel i matrikkellovens § 21.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021
Behandling:
Monica Mollan (AP) er igjen habil. Hun tiltrådte møtet, og John Lernes (AP) forlot møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune tildeler gnr 60 bnr 33 områdenavnet Sør Spersøya.
Vedtaket har hjemmel i matrikkellovens § 21.
Innstilling:
Hitra kommune tildeler gnr 60 bnr 33 områdenavnet Sør Spersøya.
Vedtaket har hjemmel i matrikkellovens § 21.

PS 10/21 Hitra kommunes tilslutning til felles plaststrategi for Orkdalsregionen
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen og skal jobbe
mot å få gjennomført tiltakene som er satt i planen.
2. Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når
planer som omfattes av dette temaet revideres i Hitra kommune.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører
evalueringen på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
Vedtaket har hjemmel i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen og skal jobbe mot
å få gjennomført tiltakene som er satt i planen.
2. Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når
planer som omfattes av dette temaet revideres i Hitra kommune.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører
evalueringen på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
Vedtaket har hjemmel i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32.
Innstilling:
1. Hitra kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen og skal jobbe mot
å få gjennomført tiltakene som er satt i planen.
2. Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når
planer
som omfattes av dette temaet revideres i Hitra kommune.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører
evalueringen
på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
Vedtaket har hjemmel i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32.PS 11/21
Merknadsbehandling og egengodkjenning - forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127,
bnr 57 m fl

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:
Innstillingen fra utvalg for plan, landbruk og miljø ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11,
12-12, 12-14 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 68 m fl, på
følgende vilkår:
1. Merknad fra Statens vegvesen vedrørende siktforhold tas til følge. Tilfredsstillende
siktforhold er tatt inn i plankart, og følgende tilføyes til bestemmelsenes §10:
«Avkjørselen skal etableres og utformes i tråd med Statens vegvesen sine
håndbøker.»
2. Merknad fra Fylkesmannen i Trøndelag vedrørende mangelfull ROS-analyse tas til
følge, og ROS-analysen er revidert med bakgrunn i merknaden.
3. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 20.01.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 1212, 12-14 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 68 m fl, på
følgende vilkår:
1. Merknad fra Statens vegvesen vedrørende siktforhold tas til følge. Tilfredsstillende
siktforhold er tatt inn i plankart, og følgende tilføyes til bestemmelsenes §10:
«Avkjørselen skal etableres og utformes i tråd med Statens vegvesen sine håndbøker.»
2. Merknad fra Fylkesmannen i Trøndelag vedrørende mangelfull ROS-analyse tas til følge,
og ROS-analysen er revidert med bakgrunn i merknaden.
3. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.
Innstilling:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 1212, 12-14 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 68 m fl, på
følgende vilkår:
1. Merknad fra Statens vegvesen vedrørende siktforhold tas til følge. Tilfredsstillende
siktforhold er tatt inn i plankart, og følgende tilføyes til bestemmelsenes §10:
«Avkjørselen skal etableres og utformes i tråd med Statens vegvesen sine håndbøker.»

2. Merknad fra Fylkesmannen i Trøndelag vedrørende mangelfull ROS-analyse tas til følge,
og ROS-analysen er revidert med bakgrunn i merknaden.
3. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

PS 12/21 Melding - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om munnbind m.v.
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:

Vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.01.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, vedtar Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk av munnbind m.v, slik
den foreligger som vedlegg i denne sak.
2. Vedtaket gjelder fra 05.01.2021 kl. 00:00, inntil det blir endret gjennom nytt vedtak.
3. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
4. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
5. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, andre og
fjerde ledd, skriftlig behandling.
Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, vedtar Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk av munnbind m.v, slik
den foreligger som vedlegg i denne sak.
2. Vedtaket gjelder fra 05.01.2021 kl. 00:00, inntil det blir endret gjennom nytt vedtak.
3. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
4. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
5. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, andre og
fjerde ledd, skriftlig behandling.

PS 13/21 Melding - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:

Vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Kommunedirektøren legger til følgende til innstillingen i punkt 2.
«og gjelder fra 09.02.2021 klokken 24:00.»
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Det tas med punkt om munnbindpåbud for kjøreskoler og annen føreropplæring.
Enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endringer, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, opphever FOR-2021-01-04-16, Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk
av munnbind m.v, Hitra kommune, Trøndelag, vedtatt i Hitra formannskap i sak 1/21 den
04.01.2021.
2. Forskriften erstattes av ny forskrift Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Hitra
kommune, Trøndelag, og gjelder fra 09.02.2021 klokken 24:00.
3. Forskriften endres etter nye vurderinger av smittesituasjonen i kommune, oppsummert i
Risikovurdering for Korona-pandemien – Hitra kommune datert 05.02.2021.
4. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
5. Forskriften tillegges punkt om munnbindpåbud for kjøreskoler og annen føreropplæring.
Gjelder både ansatte og elever.
6. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
7. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8.
Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, opphever FOR-2021-01-04-16, Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk
av munnbind m.v, Hitra kommune, Trøndelag, vedtatt i Hitra formannskap i sak 1/21 den
04.01.2021.
2. Forskriften erstattes av ny forskrift Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Hitra
kommune, Trøndelag.

3. Forskriften endres etter nye vurderinger av smittesituasjonen i kommune, oppsummert i
Risikovurdering for Korona-pandemien – Hitra kommune datert 05.02.2021.
4. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
5. Vedtaket sendes Statsforvalteren i Trøndelag til orientering.
6. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8.

PS 14/21 Melding - Åpningsbalanse 1.1.2020 for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:

Vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens §
11-8, vedtar vedlagte åpningsbalanse som Hitra kommune sin balanse pr. 1.1.2020.
2. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, og
melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens §
11-8, vedtar vedlagte åpningsbalanse som Hitra kommune sin balanse pr. 1.1.2020.
2. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, og
melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.

PS 15/21 Melding - Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:

Vedtak:
Meldingen tas til etterretning.

PS 16/21 Melding - Høring, Nasjonalt/regionalt portforbud - Høringsinnspill fra Hitra
kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.02.2021
Behandling:

Vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.02.2021
Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring i innstillingens først punkt:
«Hitra kommune slutter seg til avgitt høringssvar fra KS, og går imot forslaget om å
innføre lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre
portforbud i forskrift.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune slutter seg til avgitt høringssvar fra KS, og går imot forslaget om å innføre
lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre portforbud i
forskrift.
Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres, må berørte kommuner ha rett til å bli
konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.
Innstilling:
Hitra kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i
statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.
Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres, må berørte kommuner ha rett til å bli
konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.

Referatsaker
RS 1/21 Høring-det handler om Norge
RS 2/21 NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
RS 3/21 20/00165-51 Referat, dialogmøte trinn 2, nytt tilbud på hurtigbåt fra 2024 - Hitra,
Ørland, Orkland og Frøya sendt fra AtB AS
RS 4/21 Møteprotokoll Havnerådet 9.12.2020 utsendt til rådet 18.12.2020 andre versjon rett
stemmetall og protokollendring.
Spørsmål
Spørsmål fra Tor Johan Sagøy (H):
Etter de nylige presseoppslag angående overgang til Trondheim havn ønsker jeg en nærmere
orientering om fremtidig status angående Hitra kysthavn og forhandlinger med både
Trondheim havn og Kristiansund og Nordmøre havn.
Svar fra kommunedirektør:
Kommunedirektøren jobber ut ifra kommunestyrets vedtak i PS 126/20, i møte 26.11.2021, det
er det vedtaket jeg har å forholde meg til. En av punktene der sier at man ba Kristiansund og
Nordmøre havn (KNH) om å gå i direkte dialog med Trondheim havn om overdragelse av
eiendeler og rettigheter mellom havneselskapene. Dette har KNH avvist å gjøre, så det kan bli
noe mer komplisert og tidkrevende. Kommunedirektøren for sin del ønsker ikke å drive
forhandlinger via media. Vi står et stykke fra hverandre, og det er ikke helt uventet. Vedtaket
som rådsmøtet i KNH gjorde i desember, ble sendt ut til dere i kommunestyret. Der bekrefter
de at de vil gå i forhandlinger, men er klar på at de ønsker å beholde kaianlegget i Hitra. Det er
der saken står. Intensjonen med havneselskap er å utvikle og drifte havner for sine
eierkommuner. KNH har pr i dag negativ egenkapital.
Hitra kommune har en dialog med Trondheim havn, og jeg presiserer at det er samtale. Det er
lov å snakke sammen. Oppdraget gjennom vedtaket i kommunestyret 26. november, tilsier at
vi skal legge til rette for forhandlinger med Trondheim Havn når forhandlingene med KNH har
kommet i mål. Samtaler er ikke brudd på hverken lovverk eller avtalen som eierkommunene
har i KNH.
Spørsmål fra Tor Johan Sagøy (H):
I forbindelse med opprettelse av næringshageprosjekt i regi av Blått kompetansesenter har det
vært følere ut mot administrasjonen om at Hitra kommune bifaller dette. Dette har blitt avvist.
På hvilket grunnlag? Flere næringsaktører på Hitra som og har aktivitet på Frøya og er
deltagere i prosjektet har meldt sin bekymring og savner støtte fra kommunen. Kommer saken
opp til politisk behandling?
Svar fra kommunedirektør:
Kommunedirektøren er informert om at Blått kompetansesenter søker om status som
næringshage. I sin henvendelse til oss søker Blått kompetansesenter sin henvendelse om Hitra
sin tilslutning til etableringen. Hitra kommune er invitert til også å vurdere et fast økonomisk

bidrag til drift og utvikling av næringshagetilbudet, forutsatt at søknaden får gjennomslag hos
SIVA og Trøndelag fylkeskommune. Pr i dag er det 38 næringshager i Norge, 6 av dem i
Trøndelag. I henvendelsen fra Blått kompetansesenter vises det til at søknaden har tilslutning
fra 23 aktører i Frøya og Hitra. Av de 25 eierbedriftene i Blått kompetansesenter er det verdt å
merke seg at det er 13 av disse som tilslutter seg søknaden.
Behandling av henvendelsen fra Blått kompetansesenter skal skje på ordinert vis;
kommunedirektøren skal saksutrede og vil så legge fram saken for politisk behandling i
formannskapet, som så skal avgjøre.

