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Følgende varamedlemmer møtte:
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Følgende andre deltok via Teams:
Navn
Fra
Frank Axel Lien
Trøndelag fylkeskommune
Audhild Mork
Kystpilegrimsleia
Lill Mona Kjerringvåg
Kystmuseet
Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Audun Norbotten
Rådgiver
Adal Gulzar
Byggesaksbehandler
Martijn Skaget
Avdeling Oppvekst
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Torfinn Stub (V) deltok via Teams.
Innkalling var utsendt 06.04.2021. Det fremkom ingen merknader.
Etter kommunestyremøtet 20. mai er kommunestyrets representanter invitert til Meierisalen
ved Kystmuseet. Det skal da holdes foredrag av Inge Eidsvåg angående barn og oppvekst.

Orienteringer:
Orientering fra Trøndelag fylkeskommune vedrørende rehabilitering av Frøya-/Hitratunnelen
Det er utredet 7 alternativer for utbedring av Frøyatunnelen så den kommer i
overenstemmelse med tunnelnormalen. Det er veldig ulike kostnadsoverslag og det skal brukes
tid på å kvalitetssikre overslagene. Alternativene er som følger:
1. Rehabilitering av dagens tunell. Ved dette alternativet er det tatt med tre ulike måter
for gjennomføring av anleggsgjennomføring og trafikkavvikling:
a. At anleggsarbeidet går kontinuerlig hele døgnet. All trafikk må da over på ferge.
Her anslås en byggetid på 10-11 måneder, men det er trafikkavvisende å sende
trafikk mellom Hitra og Frøya på ferge.
b. At anleggsarbeidet går døgnkontinuerlig mens trafikken avvikles med
kolonnekjøring hele døgnet. Her anslås byggetid på 14 måneder.
c. At anleggsarbeidet gjøres som nattarbeid med tidsbestemt kolonnekjøring om
natten, og full åpning på dagtid. Anslått byggetid for dette alternativet er 18
måneder.
Det er også vurdert om alternativ 1 kan gjennomføres i samband med utbedring
av Hitratunnelen. Dette vil gi noe besparelse på total kostnad og byggetid, men
krever et vesentlig investeringsbudsjett fra fylkeskommunen. Det kan også gi
noe mere sårbarhet med stenging av begge tunnelen samtidig.
2. Ferge i anleggsperioden, og kun i anleggsperioden. Dette vil være trafikkavvisende, men
tunellen kan gjøres ferdig med en kortere byggeperiode. Det anbefales innleie av
midlertidige kaier som settes opp ved Hammarvika og Kjerringvåg. Fergeturen vil ta ca.
20-25 minutter. Anslag for kostnaden ved å leie inne ferger til dette forslaget forventes
å bli høyere enn det som er medregnet i utredningen siden det antageligvis blir behov
for større ferger enn det som er sett på i utregningen.
3. Varig beredskapsferge. Dette er i stor grad likt alternativ 2, men med unntak av at det
etter anleggsarbeidet også opprettholdes beredskap for ferge. I utregningen som er
gjort her er det sett på kostnadene ved at kommunene kjøper inn mobile kaianlegg, og
ferge og mannskap er i kontinuerlig beredskap. Dette er et forholdsvis dyrt alternativ,
men kan være billigere med lavere grad av beredskap. Kommunene kan eksempelvis
bygge det nødvendige faste elementene for å feste mobile kaianlegg ved Kjerringvåg og
Hammarvika. Deretter kan ferge og mobile kaier leies inn ved behov.
4. Ny erstatningstunnel. Her legges det til grunn at den nye tunellen ivaretar
tunnelnormalen klasse c fullt ut. For å oppnå mindre enn 5 prosent stigning blir det en
lang tunnel, men med bedre sikkerhet- Dagens tunnelløp blir da rømningsløp, eller
nedlagt. Dette alternativet er svært kostbart, særlig dersom det blir krav om krabbefelt.
Dette alternativet vil kreve et betydelig lokalt bidrag som eksempelvis kan bety
bompenger, næringslivsfinansiering eller annen løsning. Men dette er det eneste
alternativet der det ikke er absolutt nødvendig å gjøre tiltak etter
tunnelsikkerhetsforskriften.
5. To parallelle løp. Ved dette alternativet vil det bygges et nytt tunnelløp parallelt med
det eksisterende og det blir enveiskjøring for hvert løp. Trafikken vil da gå som idag

mens det nye tunnelløpet anlegges. Dette vil gi noe fravik fra tunnelnormalen, og vil
også forutsette betydelig lokalt bidrag.
6. Rømningstunnel. Ved dette alternativet vil det bli utbygd en rømningsvei som følger
dagens trase. Når denne er anlagt skal trafikken kjøres i kolonne gjennom
rømningstunnelen mens dagens tunnel utbedres. Stigningsforholdet i tunnelen vil bli lik
det den er i dag.
7. Nye stigningsløp. Dette innebærer at man beholder deler av det eksisterende
tunnelløpet, og kun anlegger nye stigningsløp. Trafikken kan da gå som i dag under hele
anleggsperioden, utenom en nedstenging på 2-3 dager for å påkoble de nye
stigningsløpene. Da gamle stigningsløpene kan brukes til rømningsvei.
Det er utført en samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse, og det er alternativ 1, 6 og 7 som
vurderes som de mest realistiske. Nye tunnelløp er ikke tvingende nødvendig nå, men kan
vurderes på lengre sikt. Og selv om fergealternativene anses som urealistiske så bør det jobbes
med å få bygd infrastruktur som muliggjør rask tilkobling av mobil fergekai ved behov.
Presentasjonen utsendes kommunestyret etter møtet.
Kystpilegrimsleia v/ Audhild Mork
Kystpilegrimsleia ble godkjent som leie i 2017 og er dermed den nyeste opprettede
pilegrimsleia av totalt 10 leier. Kystpilegrimsleia styres etter langtidsplanen for pilegrimsarbeid
i Norge 2020 - 2037.
Kystpilgrimsleia starter i Egersund og følger kysten til Nidaros domkirke i Trondheim. Langs
denne leia er det fylkesvis valgt fire regionale pilegrimsenter. For Møre og Romsdal er det
Smøla som har regionsenteret. Senteret har ansvaret for nøkkelstedene i Møre og Romsdal og
Trøndelag. Dette inkluderer Dolm middelalderkirke i Hitra kommune og Sula i Frøya kommune.
For hvert nøkkelsted er det opprettet en nøkkelstedsgruppe. De er av ulike sammensetninger,
men vanligvis er det med representanter for ansatte i kommunen, kirken, lokale museum og
reiselivsnæring. Nøkkelstedsgruppen for Dolm har i dag representanter fra kystmuseet og
kirken, men ønsker her å utfordre Hitra kommunestyre til at det tas med representant fra
kommunen og reiselivsnæring.
Orientering Helse og omsorg v/ Lars Peder Hammerstad, utvalgsleder Helse og Omsorg
Kort orientering fra møte i utvalget 17.03.
Utvalget behandlet i sak 9/21 Budsjett for 2021 - Helse og Omsorg.
Utvalg for Helse og Omsorg vedtok følgende:
Utvalg for Helse og Omsorg tiltrer kommunestyrets vedtak i handlingsplan 2021 - 2024,
med følgende presiseringer for året 2021 (detaljbudsjett 2021):

a) Nedtrekk innenfor tjenesten TNF må gjennomføres uten at det begås brudd på
rettigheter for enkeltbrukere.
b) Det gjennomføres ikke nedtrekk på Hitra Sykehjem. Økonomisk konsekvens
innarbeides i revidering av budsjett i juni 2021.
c) Nedtrekk må fortrinnsvis gjennomføres uten oppsigelser.
d) Styrking av Ergoterapitilbudet med 0,5 årsverk, endres til styrking av kreft- og
diabetesomsorgstilbudet med 20 % stilling på hvert av områdene og styrking av
syns- og hørselskontakt med 10 % stilling. Dette gir da rom for å etablere
kommunestyrets ønske om «Pusterommet».
e) Utvalget ber om omprioriteringer på investeringsbudsjettet for utbygging av
bredbåndstilgang innenfor utvalgets enheter, med kr 200 000,f) Utvalget ønsker med dette å sikre gjennomføringen av velferdsteknologi-satsingen
til Hitra kommune. Styrkingen av velferdsstrategien i Helse og Omsorgsektoren skal
ses på som en styrking av tjenestetilbudet i Helse og Omsorgsektoren.
Velferdsteknologi-satsingen skal ikke erstatte dagens omsorg, men komme som tillegg og
forbedring av dagens omsorgstilbud.
Utvalget ber om å bli holdt orientert om status for omstilling TNF i hvert utvalgsmøte i
2021.
Ferdigstillelse av kommunestyrets bestilling av plan for forebygging av selvmord, må på
grunn av stort arbeidspress utsettes fra våren 2021 til tidlig høst 2021.
Orientering Plan, Landbruk og Miljø v/ John Lernes
Det er fortsatt mange saker for utvalg Plan, Landbruk og Miljø.
Det er innsendt klage på vedtak angående utbygging av Hitrahallen og flytting av den
nærliggende rundkjøringen. Klagen kom fra Hitra-Frøyas lokallag av ornitologisk forening og
gikk på hensynet til måsenes hekkesesong. Utvalgsleder vil gå i dialog med foreningen for å se
på muligheter for å få til sprengning og annen særlig støyende aktivitet utenom hekkesesong.
Orientering Oppvekst v/ Eldbjørg Broholm
Hitra kommune vil ha ca. 40 ledige plasser ved årets barnehageoppstart.
Utvalget kan også melde om at Hitra kommune i år har muligheten til å tilby sommerskole.
Kommunen har blitt tildelt nærmere en halv million kroner for å skape en god sommerskole for
ungdommer i hitra kommune. Både sosiale og kulturelle aktiviteter skal stå på programmet, og
det er gitt bestilling til kommunedirektøren om at det skal ses på muligheter for at lokale
studenter på sommerferie kan brukes opp mot sommerskolen.
Utvalget ønsker også forbedring av måten kommunen gjennomfører sin hovedutlysning, og
utvalget vil se på kommunens rekrutteringsstrategier for oppvekstsektoren.
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Saker til behandling
PS 26/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.03.2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 13.04.2021
Behandling:
Det fremkom ingen merknader til møteprotokollen fra kommunestyremøte 18.03.2021.
Monica Mollan (AP) og Dag Willmann (H) ble valgt til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Møteprotokollen ble enstemmig godkjent.

PS 27/21 Orientering om corona-situasjonen – status, tiltak og forskrift om smitteverntiltak
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 13.04.2021
Behandling:
Kommunedirektøren orienterte kommunestyret om pandemisituasjonen:
Kommunedirektøren startet med en gjennomgang av situasjonen i regionalt og
nasjonalt. På landsbasis har det vært omfattende smitteutbrudd i mars og hittil i april,
Trøndelag har vært eneste ‘grønne område’ på kartet, men de siste ukene har det vært
omfattende utbrudd i Steinkjer og omegn.
Lokalt i Hitra kommune har vært ikke blitt bekreftet smitte siden 6. mars. Blant de som
har vært smittet i Hitra kommune så har det vært en relativt lav alder på de smittede. Dette
antas å være en stor del av forklaringen på at vi har hatt få av de smittede innlagt på sykehus
Innreiseregisteret er i ferd med å gi nyttig informasjon. Dette er til god hjelp, men ved
julens utbrudd var ikke dette på plass og var da svært krevende for oss i det omfattende
utbruddet.
Vaksineringen går framover. Det er nå satt 796 stk første vaksinedoser i Hitra kommune, og
316 personer har fått sin andre dose, og er dermed fullvaksinert. De 2 neste ukene vil et
høyere antall innbyggere få sin første vaksinedose, så dette går framover sakte men sikkert.
Det ble gjort en risikovurdering fredag 9. april, og Hitra kommune er nå på risikovurdering 1 –
den laveste.
I formannskapsmøte 6. april vedtok formannskapet å utsette opphevingen av munnbind
til onsdag 14. april kl. 00:00 grunnet risikoen med den økte reisingen i og etter påsken. I
formannskapets vedtak i PS 57/21 står følgende:
 Lokal forskrift oppheves fra og med onsdag 14.04.2021 kl. 00:00. Hitra kommune viser
til nasjonal anbefaling når det gjelder bruk av munnbind. (bruk av munnbind på alle
steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand)
 Lokale anbefalinger oppheves. Det vises til nasjonale bestemmelser og anbefalinger.
 Det vises til nasjonal forskrift og nasjonale anbefalinger som gjelder til 14.04.
Dette vedtaket står seg, så fremt ikke kommunestyret ser behovet for å gjøre et annet vedtak.
Ordfører fremmet deretter følgende forslag til vedtak:
«Kommunestyret tar orienteringen og formannskapsvedtak i PS 57/21 til etterretning»
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret tar orienteringen og formannskapsvedtak i PS 57/21 til etterretning.

PS 28/21 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for
Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 13.04.2021
Behandling:
Dag Willmann (H) ba om vurdering av egen habilitet grunnet at han eier bolig i nærområdet til
den aktuelle tomten. Willmann forlot dermed møtet under behandlingen av
habilitetsspørsmålet. Kommunedirektøren innstilte på at representanten er habil i saken. Dette
grunnet at han ikke er direkte nabo til den aktuelle tomten, og dersom Willmann erklæres
inhabil i dag så kan dette skape presedens for at langt flere skal erklæres inhabile i lignende
saker. Representanten ble deretter enstemmig erklært habil av kommunestyret. Dag Willmann
(H) deltok deretter igjen i møtet.
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet utsettelsesforslag.
Forslaget fikk stemmer 6 for og 19 stemmer imot. Forslaget ble dermed nedstemt.
Følgende representanter stemte for utsettelsesforslaget:
Sigrid Helene Hanssen (H)
Synnøve Aslaug Hanssen (PP)
Tor Johan Sagøy (Uavh.)
Bjørn Morvik (FRP)
Lars P. Hammerstad (SP)
Dag Willmann (H)
Deretter ble innstillingen fra utvalg plan, landbruk og miljø enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11,
12-12, 12-14 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Vikaholmveien, gnr
92, bnr 58 m fl, på følgende vilkår:
1. Merknad fra Statens vegvesen tas til følge. Bestemmelsenes §4.1.6 vedrørende
adkomst endres til følgende: «Bebyggelsen skal ha atkomst fra Vikaholmveien. Det
skal etableres separat atkomst for biler og gående/syklende. Gangatkomst skal
utformes etter prinsippene om universell utforming.»
2. Merknad fra Statsforvalteren tas til følge. Bestemmelsenes §2.3 Parkering endres til
følgende: «For alle boliger skal parkeringsdekningen for sykkel være i henhold til krav
nedfelt i kommuneplanens arealdel. For boliger større enn 40 m² skal også
parkeringsdekning for bil være i henhold til krav nedfelt i kommuneplanens arealdel.
For inntil 5 boliger mindre enn 40 m² kan parkeringsdekningen for bil være i form av 1
felles gjesteoppstillingsplass. Biloppstillingsplasser skal i hovedsak anlegges som
felles parkeringsanlegg. Det skal i tillegg opparbeides minimum 2
biloppstillingsplasser for gjesteparkering utendørs. Parkeringsplasser for
forflytningshemmede skal være nær hovedinngang/heis.»
3. Merknad fra Statsforvalteren tas til følge. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §7.3
vedrørende anleggsperioden: «Når det gjelder svevestøvpartikler skal maksimal
timemiddelkonsentrasjonen av PM10 ikke overstige 200 μg/m³ på lokaliteter der folk
bor eller oppholder seg. Når det gjelder støy skal bygg- og anleggsvirksomhet ikke gi

støy som overskrider støygrensene i tabell 4 i T-1442/2016. For lengre driftstid
skjerpes grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5.»
4. Merknad fra Mattilsynet tas til følge. Følgende rekkefølgebestemmelse tilføyes i ny
§7.4 «Vannforsyning. Oppføring av bygninger til opphold av mennesker og dyr skal
ikke tillates før denne bebyggelses behov for drikkevann er vurdert i forhold til
vannverkets leveringskapasitet og eierskap til fordelingsledninger for drikkevann
etter ferdig utbygging er avklart.»
5. 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 - 24.03.2021
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 og VA-plan for Vikaholmveien, gnr 92,
bnr 58 m fl, på følgende vilkår:
1. Merknad fra Statens vegvesen tas til følge. Bestemmelsenes §4.1.6 vedrørende
adkomst endres til følgende: «Bebyggelsen skal ha atkomst fra Vikaholmveien. Det skal
etableres separat atkomst for biler og gående/syklende. Gangatkomst skal utformes
etter prinsippene om universell utforming.»
2. Merknad fra Statsforvalteren tas til følge. Bestemmelsenes §2.3 Parkering endres til
følgende: «For alle boliger skal parkeringsdekningen for sykkel være i henhold til krav
nedfelt i kommuneplanens arealdel. For boliger større enn 40 m² skal også
parkeringsdekning for bil være i henhold til krav nedfelt i kommuneplanens arealdel. For
inntil 5 boliger mindre enn 40 m² kan parkeringsdekningen for bil være i form av 1 felles
gjesteoppstillingsplass. Biloppstillingsplasser skal i hovedsak anlegges som felles
parkeringsanlegg. Det skal i tillegg opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser for
gjesteparkering utendørs. Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal være nær
hovedinngang/heis.»
3. Merknad fra Statsforvalteren tas til følge. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §7.3
vedrørende anleggsperioden: «Når det gjelder svevestøvpartikler skal maksimal
timemiddelkonsentrasjonen av PM10 ikke overstige 200 μg/m³ på lokaliteter der folk
bor eller oppholder seg. Når det gjelder støy skal bygg- og anleggsvirksomhet ikke gi
støy som overskrider støygrensene i tabell 4 i T-1442/2016. For lengre driftstid skjerpes
grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5.»
4. Merknad fra Mattilsynet tas til følge. Følgende rekkefølgebestemmelse tilføyes i ny §7.4
«Vannforsyning. Oppføring av bygninger til opphold av mennesker og dyr skal ikke
tillates før denne bebyggelses behov for drikkevann er vurdert i forhold til vannverkets
leveringskapasitet og eierskap til fordelingsledninger for drikkevann etter ferdig
utbygging er avklart.»
5. 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 og VA-plan for Vikaholmveien, gnr 92,
bnr 58 m fl, på følgende vilkår:
1. Merknad fra Statens vegvesen tas til følge. Bestemmelsenes §4.1.6 vedrørende
adkomst endres til følgende: «Bebyggelsen skal ha atkomst fra Vikaholmveien. Det skal
etableres separat atkomst for biler og gående/syklende. Gangatkomst skal utformes
etter prinsippene om universell utforming.»
2. Merknad fra Statsforvalteren tas til følge. Bestemmelsenes §2.3 Parkering endres til
følgende: «For alle boliger skal parkeringsdekningen for sykkel være i henhold til krav
nedfelt i kommuneplanens arealdel. For boliger større enn 40 m² skal også
parkeringsdekning for bil være i henhold til krav nedfelt i kommuneplanens arealdel. For
inntil 5 boliger mindre enn 40 m² kan parkeringsdekningen for bil være i form av 1 felles
gjesteoppstillingsplass. Biloppstillingsplasser skal i hovedsak anlegges som felles
parkeringsanlegg. Det skal i tillegg opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser for
gjesteparkering utendørs. Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal være nær
hovedinngang/heis.»
3. Merknad fra Statsforvalteren tas til følge. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §7.3
vedrørende anleggsperioden: «Når det gjelder svevestøvpartikler skal maksimal
timemiddelkonsentrasjonen av PM10 ikke overstige 200 μg/m³ på lokaliteter der folk
bor eller oppholder seg. Når det gjelder støy skal bygg- og anleggsvirksomhet ikke gi
støy som overskrider støygrensene i tabell 4 i T-1442/2016. For lengre driftstid skjerpes
grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5.»
4. Merknad fra Mattilsynet tas til følge. Følgende rekkefølgebestemmelse tilføyes i ny §7.4
«Vannforsyning. Oppføring av bygninger til opphold av mennesker og dyr skal ikke
tillates før denne bebyggelses behov for drikkevann er vurdert i forhold til vannverkets
leveringskapasitet og eierskap til fordelingsledninger for drikkevann etter ferdig
utbygging er avklart.»
5. Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

PS 29/21 Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua,
planID 5056_201906
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 13.04.2021
Behandling:
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10 og
12-14, samt naturmangfoldlovens § 7, den reviderte detaljreguleringsplanen for FV
6448 Knarrlagsundbrua, planid. 5056_201906, på følgende tilleggsvilkår:
1.
I tillegg til rekkefølgebestemmelsene i revidert detaljreguleringsplan datert
04.02-21 under § 11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER, tilføyes et nytt pkt. e) –
Samtidig med bygging av ny bru, bygges trafikksikker løsning for myke
trafikanter med opphøyd gangfelt i 40 sonen mellom den nye brua og
Knarrlagsund oppvekstsenter. Den nye brua kan ikke åpnes for trafikk før
gangfeltet er etablert og tatt i bruk. Opplisting av rekkefølgebestemmelsene i §
11 endres tilsvarende.
2.
Kommunedirektøren pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.
Tor Johan Sagøy (Uavh.) ba om gruppemøte FRP, Høyre og uavhengig representant Tor Johan
Sagøy. Dette ble innvilget.
Det ble deretter votert over forslaget fremmet av Lars P. Hammerstad (SP) og innstillingen fra
utvalg for Plan, Landbruk og Miljø.
Innstillingen fra utvalg Plan, Landbruk og Miljø fikk 16 stemmer og 9 stemte for forslaget
fremmet av Lars P. Hammerstad (SP). Innstillingen fra utvalg Plan, Landbruk og Miljø ble
dermed vedtatt. Følgende representanter stemte for forslaget fremmet av Lars P. Hammerstad
(SP):
Lars P. Hammerstad (SP)
Sigrid Helene Hanssen (H)
Dag Willmann (H)
Tor Johan Sagøy (Uavh.)
Bjørn Morvik (FRP)
Geir Samdahl (FRP)
Arnt Magne Flesvik (SP)
Johannes Ludvik Håvik (SP)
Synnøve Aslaug Hanssen (PP)
Vedtak:
1. Forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua avvises.
2. Planforslaget returneres til Trøndelag Fylkeskommune, og det bes om at planforslaget
revideres med bakgrunn i vedtak fattet i Hitra kommunestyre sak 16/19 og sak 97/20.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-12.

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 24.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua avvises.
2. Planforslaget returneres til Trøndelag Fylkeskommune, og det bes om at planforslaget
revideres med bakgrunn i vedtak fattet i Hitra kommunestyre sak 16/19 og sak 97/20.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-12.
Innstilling:
1. Forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua avvises.
2. Planforslaget returneres til Trøndelag Fylkeskommune, og det bes om at planforslaget
revideres med bakgrunn i vedtak fattet i Hitra kommunestyre sak 16/19 og sak 97/20.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-12.

PS 30/21 Reglement for folkevalgte organer
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 13.04.2021
Behandling:
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet forslag om at punkt 2 i innstillingen fra formannskapet
endres til å si at det trer i kraft fra 13.04.2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra formannskapet, med vedtatte endring i punkt 2, ble dermed enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer slik som fremlagt for
kommunestyre 13.04.2021.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra 13.04.2021.
3. Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 07.04.2021
Behandling:
Bjørn Jensen (AP) var fraværende under behandlingen av denne saken. Utvalget telte da 4 av 5
representanter.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.
3. Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2021
Behandling:
Formannskapet kom med følgende merknader:
 I punkt 7, andre ledd, strykes «eller å treffe vedtaket det klages på».
 I punkt 7, tredje ledd, omskrives «vurdere» til «behandle og avgjøre».
 I punkt 8, første ledd, omskrives «organet selv» til «møteleder».
 I punkt 12, første ledd, legges til i første setning «eller tittel». I andre ledd legges til
«organ» etter «folkevalgte».
 I hele reglementet omskrives «innspill» til «innlegg».
 I punkt 15, andre ledd, omskrives «varaer» til «vararepresentanter».
Merknadene ble enstemmig vedtatt.

Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt:
«Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet forslag til endring i innstillingens andre punkt:
«det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ovennevnte vedtak, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra 15.04.2021.
3. Eldres råd utvides fra 3 til 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 24.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.
Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 23.03.2021
Behandling:
Ungdomsrådet gjennomgikk reglementet.
Vedtak:
Reglementet ble godkjent.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag:
Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk
språkvask og tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt
eldres- og brukerrådets forslag i saken.
Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer, mot 1 stemme for innstillingen.
Lars Erik Strand Vitsø (AP) stemte for innstillingen.
Vedtak:

Reglement for folkevalgte organer opprettholdes som i dag med kun journalistisk språkvask og
tilpasning til dagens kommunelov og politiske sammensetting, hensynstatt eldres- og
brukerrådets forslag i saken.
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldres råd ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Frode Hermansen forlot møtet kl. 11:42. Møtet telte deretter 4 representanter.
Vedtak:
Brukerrådet ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.

PS 31/21 Oppnevning av valgstyre - Stortings- og Sametingsvalget 2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 13.04.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i Valglovens § 4-1 oppnevner Hitra kommunestyre valgstyre for perioden
2020 - 2023, med disse medlemmene:
Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Ole L. Haugen
Ida K. Broholm
Monica Mollan
Jann Krangnes
Torfinn Stub
Per Ervik
Sigrid Hanssen

2. Som varamedlemmer oppnevnes:
Rolle
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Eldbjørg Broholm
Arnt J. Breivoll
John Lernes
Erlend Broholm
Tom Skare
Tor Johan Sagøy
Synnøve Hanssen

Innstilling:
1. Med hjemmel i Valglovens § 4-1 oppnevner Hitra kommunestyre valgstyre for perioden
2020 - 2023, med disse medlemmene:
Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Ole L. Haugen
Ida K. Broholm
Monica Mollan
Jann Krangnes
Torfinn Stub
Per Ervik
Sigrid Hanssen

2. Som varamedlemmer oppnevnes:

Rolle
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Eldbjørg Broholm
Arnt J. Breivoll
John Lernes
Erlend Broholm
Tom Skare
Tor Johan Sagøy
Synnøve Hanssen

