Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
20.05.2021
Tidspunkt: 11:00 – 14:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Ordfører
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører
Eldbjørg Broholm
Medlem
Arnt Julius Breivoll
Medlem
John Lernes
Medlem
Bjørn Jensen
Medlem
Monica Mollan
Medlem
Lars Erik Strand Vitsø
Medlem
Erlend Broholm
Medlem
Jann O. Krangnes
Medlem
Guro-Karoline Aabakken
Medlem
Torfinn Stub
Medlem
Johannes Ludvik Håvik
Medlem
Per Johannes Ervik
Medlem
Synnøve Aslaug Hanssen
Medlem
Jan Egil Handberg
Medlem
Otto Jæger Lien
Medlem
Tor Johan Sagøy
Medlem
Dag Willmann
Medlem
Sigrid Helene Hanssen
Medlem
Tom Skare
Medlem
Bjørg Reitan Bjørgvik
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
R
R
V
SP
PP
PP
PP
PP
UAV
H
H
FRP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ann Bodil Kosberg Wingan
Medlem
Lars P. Hammerstad
Medlem
Arnt Magne Flesvik
Medlem

Representerer
AP
SP
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Thomas Glørstad
Ann Bodil Kosberg Wingan
Jon Lian
Lars P. Hammerstad
Anton Martin Andresen
Arnt Magne Flesvik
Inge Dahlø
Torfinn Stub i PS 44/21,
45/21, 46/21, 47/21 og
48/21

Representerer
AP
SP
SP
V

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Kolbjørn Ulvan
Kommunalsjef Eiendom og Drift
Audun Norbotten Rådgiver
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Fra revisjon Midt-Norge møtte:
Navn
Stilling
Leidulf Skarbø
Forvaltningsrevisor
Ann-Katharine Gardner Regnskapsrevisor

I sak:
PS 35/21
PS 36/21 og 37/21

Ordfører opplyste om at sak nr 38 og 39 utgår fra saklista, fordi sakene ble vedtatt utsatt i siste
møte i Utvalg for plan, landbruk og miljø. Dermed foreligger det ikke noen innstilling derfra
som gir det nødvendige grunnlag for å behandle sakene i dagens møte.
Kommunedirektøren ba om å få trekke sak PS 40/21 p.g.a. nye opplysninger som har
framkommet og som hun trengte tid på å få gjennomgå nærmere. Det framkom ingen
innvendinger mot det, og saken blir dermed ikke behandlet i dagens møte.
Torfinn Stub (V) ble innvilget permisjon fra klokken 13:30.

Orienteringer

Ordførers orientering:
Vi fikk en annerledes og forsiktig 17. mai feiring i år som i fjor. Men vi var heldige med været,
og ut fra de rådende forhold, så virker det som at feiringa foregikk i både sømmelige og
betryggende former. Jeg beklager imidlertid at sentrum ikke var blomsterpyntet slik vi har vært
vant med i årevis, blant annet fordi byråkratiske bestemmelser og brev fra veieier har stoppet
bruken av lysstolpene, slik vi har gjort før.
Pandemien og smittefaren er ikke over, og derfor må jeg bruke anledningen til fortsatt å mane
til forsiktighet. Det tar tid med vaksineringen: Så langt knapt 30% med 1. vaksinestikk og ca
10% med nr to. Og rundt oss ser vi hvor fort det smeller, og vi har jo selv erfart så det holder.
Så nå må vi ikke stelle oss slik at friheten frarøves oss unødig, nå når sommeren og ferien skal
gi nytt liv og håp for de som har lidd mest og tapt mest som følge av pandemien og
nedstengingen.
Tunnelutbedringer har vært et viktig stikkord for oss det siste året. Den ofte nevnte
styringsgruppen har nå valgt å ikke fremme noen innstilling til fylkespolitikerne ut fra
rolleforståelsen mellom administrasjon og faglige vurderinger og tilrådninger versus
folkevalgte sin oppgave å beslutte basert på faglige og fylkesrådmanns råd. Og fylkesrådmanns
innstilling til møte i hovedutvalg for veg den 26. i neste uke er nå kjent, og den lyder som
følger:
«Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang tiltak etter Tunnelsikkerhetsforskriften i
Frøyatunnelen som beskrevet i alternativ 1 i saken. Vedtatt ramme for prosjektet er 565
mill. 2021-kr, og finansieres av 534 mill. i Økonomiplan for 2021-2024. Resterende
finansieringsbehov innarbeides i Økonomiplan for 2022-2025.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen synliggjøre kostnader til oppgradering og vedlikehold
av de øvrige tunneler som er underlagt tunnelsikkerhetsforskriften, deriblant
Hitratunnelen, i Økonomiplanene for 2022-2025»
Dette betyr at vi alle har en jobb å gjøre, for å følge opp vårt eget vedtak.
Befolkningutviklingen for 1. kvartal er nå kjent. Den viser at vi ble 5 nye Hitterværinger i
perioden, men mest gledelig er fødselsoverskuddet som kommer av 16 nyfødte, mens 13 døde.
Målt i forhold til folketallet så tilsvarer et slikt fødselstall at vi ligger vel 20% over
landsgjennomsnittet, og det er ekstra gledelig ut fra flere forhold, men ikke minst gevinsten
dette gir knyttet til «demografiinntekter» til kommunen. Prognosen for årets fødselstall er
også svært gledelig, det meldes så langt om 65 kjente fødsler.
Havbruksjubileet 50+1 den 28. mai ser ut til å la seg gjennomføre, som et fysisk arrangement,
men da altså ett år forsinket. I det hele tatt har det vært preget av svært mye usikkerhet, mye
att og fram, og med 3 medarrangører så betyr det at flere har hatt og har et ord med i laget,
om det meste. Formannskapet har tidligere mottatt invitasjon, og i går ble det klart at vi kunne
sende ut til resten av kommunestyret. Jeg viser til e-post om dette, det omdelte invitasjonskortet, og jeg håper flest mulig får anledning til å delta og svarer til Synnøve innen fredag
klokken 12:00.

Neste kommunestyremøte er 17. juni og i år, som i fjor, så inviteres det til hyggekveld den
18. juni. Sistnevnte er som en liten erstatning for Hitterkveld som heller ikke i år lot seg
gjennomføre. Dette alternativet legges det dermed også opp til i år, ikke minst for å kunne
foreta overrekkelser av diverse priser, i litt mer verdige former. Nærmere informasjon og
invitasjon vil komme.
Foredrag med Inge Eidsvåg flyttes til 2. september.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 33/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.04.2021

PS 34/21

Godkjenning av protokoll fra møte den 05.05.2021

PS 35/21

forvaltningsrevisjon boligsosialt arbeid

PS 36/21

Årsregnskap og Årsberetning 2020 for Hitra
Storkjøkken KF

PS 37/21

Årsregnskap og årsberetning 2020 for Hitra kommune

PS 38/21

Merknadsbehandling og egengodkjenning av Mål og
retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet 20212023

PS 39/21

Endring av forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og
rådyr og om minsteareal

PS 40/21

Fillan brannstasjon - tiltak og finansiering - ny
behandling

PS 41/21

Oppføring av veilys Kjerkbakkan - Fillan

PS 42/21

Oppnevning av kandidater til interkommunal
klagenemnd

PS 43/21

Valg av flere medlemmer til Eldres råd for perioden
2019 - 2023

PS 44/21

PlanID 201915 - Merknadsbehandling og
egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for
Sentrumsgården, gnr 93, bnr 105

PS 45/21

Valg av ny personlig vara i Administrativt utvalg for
perioden 2019 - 2023

PS 46/21

Meldingssak - Budsjett 2021 - Helse og omsorg

PS 47/21

Årsmelding 2020 for kontrollutvalget

PS 48/21

Melding - Protokoll fra møte i kontrollutvalget
22.03.2021

PS 49/21

Melding - Protokoll fra møte i kontrollutvalget
26.04.2021

PS 50/21

Høringsuttalelse - forslag til detaljplan for Fv714,
parsell Røssvika - Slåttavika

PS 51/21

Sommerjobb for ungdom 2021 - ekstrabevilgning
Referatsaker

RS 5/21

Hitra Frivilligsentral - Protokoll årsmøte 24.03.2021,
Årsberetning 2020, Revidert regnskap 2020 og
Handlingsplan 2021

Lukket

RS 6/21

Orientering om økonomiske implikasjoner for DalPro
ved etablering av nytt vaskeri og flerbrukshus på
Frøya

Saker til behandling
PS 33/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.04.2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) og Jann O. Krangnes (R) velges til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

PS 34/21 Godkjenning av protokoll fra møte den 05.05.2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) og Jann O. Krangnes (R) velges til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

PS 35/21 forvaltningsrevisjon boligsosialt arbeid
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor hos Revisjon Midt-Norge, orienterte kommunestyret kort
angående forvaltningsrevisjonen om boligsosialt arbeid. Der er det i hovedsak fremkommet en
merknad om at gjeldene Boligsosialplan for Hitra kommune utgikk på dato i 2014. Det er
kritikkverdig at kommunestyrets bestilling ikke har blitt fulgt opp før nå.
Angående UNGBO-prosjektet så er det ikke framkommet andre årsaker til sen framdrift enn
spørsmålet om tomtevalg.
I forvaltningsrevisjonen fremkommer det en anbefaling om å sørge for at en boligsosial
handlingsplan blir rullert med faste intervall, og at oppnådde resultat blir evaluert.
Ordfører fremmet følgende forslag til tilleggspunkter til kontrollutvalgets innstilling:
2. Kommunestyret viser til det relativt store avviket mellom budsjetterte versus faktisk
oppnådde leieinntekter fra kommunale boliger i 2020. Kommunestyret ber
kommunedirektøren om å gjennomføre tiltak slik at budsjett-oppnåelse blir mer
realistisk. Videre bes kommunedirektøren om å vurdere om kommunen kan organisere
forvaltningen av det kommunale boligtilbudet på en måte som gjør at:
a. Rullering av botilbudet blir bedre
b. Det fremmer målsettingen og muligheten for «først leie, så eie»
c. Generell drift og vedlikehold ivaretar behovet for minst mulig skade og
forringelse
3. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til kommunestyret med en avklaring på
hva som er definisjonen på et «et tapsfond av tilstrekkelig størrelse» knyttet til utlån
Startlån (jfr. omtale i rapportens side 17 og 20)
Kommunestyret stemte deretter punktvis over kontrollutvalgets innstilling samt punkt 2 og 3
foreslått av ordfører.
Kontrollutvalgets innstilling og ordførers forslag om tilleggspunkt 2 og 3 ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber
kommunedirektøren om å påse at:
a. Boligsosial handlingsplan blir rullert minst hvert andre år og at ny plan
utarbeides en gang i valgperioden.
b. Boligsosial handlingsplan blir evaluert i et hensiktsmessig omfang.
2. Kommunestyret viser til det relativt store avviket mellom budsjetterte versus faktisk
oppnådde leieinntekter fra kommunale boliger i 2020. Kommunestyret ber
kommunedirektøren om å gjennomføre tiltak slik at budsjett-oppnåelse blir mer

realistisk. Videre bes kommunedirektøren om å vurdere om kommunen kan
organisere forvaltningen av det kommunale boligtilbudet på en måte som gjør at:
a. Rullering av botilbudet blir bedre
b. Det fremmer målsettingen og muligheten for «først leie, så eie»
c. Generell drift og vedlikehold ivaretar behovet for minst mulig skade og
forringelse
3. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til kommunestyret med en avklaring på
hva som er definisjonen på et «et tapsfond av tilstrekkelig størrelse» knyttet til utlån
Startlån (jfr. omtale i rapportens side 17 og 20)
Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging
av vedtaket innen juli 2022.

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i
kommunestyret med følgende anbefalinger:
2. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber
kommunedirektøren om å påse at:
a. Boligsosial handlingsplan blir rullert minst hvert andre år og at ny plan
utarbeides en gang i valgperioden.
b. Boligsosial handlingsplan blir evaluert i et hensiktsmessig omfang.
Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av
vedtaket innen juli 2022.

PS 36/21 Årsregnskap og Årsberetning 2020 for Hitra Storkjøkken KF
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Tom Skare (FRP) ba om en vurdering av egen habilitet grunnet at han er styreleder av Hitra
Storkjøkken KF og gikk deretter ut av møtet. Kommunedirektøren innstilte på at Skare er habil
etter forvaltningslovens § 6, første ledd, punkt e) 2. som sier at styreleder ikke er inhabil
grunnet at Hitra Storkjøkken er fullt ut offentlig eid. Tom Skare (FRP) ble enstemmig vedtatt
habil og deltok deretter igjen i møtet.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og
årsberetning for 2020 slik de er fremlagt.
2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr 556.688 som forskriftsmessig er
avsatt til disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt,
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning
for 2020 slik de er fremlagt.
2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr 556.688 som forskriftsmessig er
avsatt til disposisjonsfond.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning
for 2020 slik de er fremlagt.
2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr 556.688 som forskriftsmessig er
avsatt til disposisjonsfond.

PS 37/21 Årsregnskap og årsberetning 2020 for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for
2020 slik de er fremlagt.
2. Driftsregnskapet ble forskriftsmessig oppgjort i 0, etter at det netto ble kr 2.751.378
mindre avsatt til disposisjonsfond på grunn av regnskapsmessig merforbruk.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for
2020 slik de er fremlagt.
2. Driftsregnskapet ble forskriftsmessig oppgjort i 0, etter at det netto ble kr 2.751.378
mindre avsatt til disposisjonsfond på grunn av regnskapsmessig merforbruk.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for
2020 slik de er fremlagt.
2. Driftsregnskapet ble forskriftsmessig oppgjort i 0, etter at det netto ble kr 2.751.378
mindre avsatt til disposisjonsfond på grunn av regnskapsmessig merforbruk.

PS 38/21 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Mål og retningslinjer for forvaltning
av hjorteviltet 2021-2023
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Saken var trukket fra behandling i dagens møte, se begrunnelse ovenfor.
Vedtak:

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 12.05.2021
Behandling:
Ida Nesset orienterte om planen. Det kom inn 16 innspill innen fristen på høringen. Disse har i
stor grad vært merknader til avskytningsprofilen. Utfordringsbildet for forvaltning av
hjorteviltet er følgende:
 Høy tetthet i enkelte områder
 Beiteskader på landbruksareal
 Risiko for sykdom
 Lav kondisjon, små individ
 Viltpåkjørsler langs veiene
Målet med planen er:
 En bærekraftig stamme med store og vitale individ
 Unngå sykdommer og parasitter
 Redusere konflikten med landbruket
 Redusere viltpåkjørsler langs vei
Utvalget ba om at planen tar hensyn til at hjorten på fastlandsdelen av Hitra kommune er
større.
Tor Johan Sagøy (Uavh.) fremmet utsettelsesforslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken blir dermed utsatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Innstilling:
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 vedtar Hitra kommune temaplanen
Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet 2021-2023.

PS 39/21 Endring av forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og om minsteareal
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Saken var trukket fra behandling i dagens møte, se begrunnelse ovenfor
Vedtak:

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 12.05.2021
Behandling:
Tor Johan Sagøy (Uavh.) fremmet utsettelsesforslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken blir dermed utsatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Innstilling:
1. Hitra kommune vedtar endring i Forskrift om jakt på elg, hjort og rådyr og om
minsteareal.
2. Endring av forskrift skal meldes til Norsk Lovtidend
Vedtaket har hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6.

PS 40/21 Fillan brannstasjon - tiltak og finansiering - ny behandling
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Saken var trukket fra behandling i dagens møte, se begrunnelse ovenfor.
Vedtak:

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme imot. Sigrid Helene Hanssen (H)
stemte imot innstillingen.
Vedtak:
Saken fremmes på nytt etter formannskapets behandling av PS 79/21, 04.05.2021.
1. Hitra kommunes tiltak med Om- og Påbygging av Fillan Brannstasjon gjennomføres som
planlagt og beskrevet i avholdt anbudskonkurranse. Tilbud fra valgte som
Totalentreprenør er i tråd med innstilling etter gjennomført anbudskontroll og
evaluering.
2. I handlings- og økonomiplan er det en bevilgningsramme på kr 20.743.300 inkl. mva.
som ligger som grunnlag. I henhold til valgte leverandørs tilbudspris, settes nå
økonomisk ramme for prosjektet til kr 33.000.000 inkl. mva. Kommunestyret må øke
bevillingene i forhold til rammene som er nedfelt i investeringsbudsjettet.
3. Tiltaket finansieres slik:
A. Tidligere bevilget
B. Tilleggsbevilgning
Herav:
1B Mva. kompensasjon
2B Nytt låneopptak
Totalt

kr 20.743.300,- inkl. mva.
kr 12.256.700,- inkl. mva.
kr. 2.250.000,kr. 10.006.700,Kr 33.000.000,- inkl. mva.

4. kommunedirektøren får i oppdrag å gjennomføre tiltaket, og foretar fortløpende
vurderinger og kontroll og eventuelle nødvendige endringer i prosjektets utførelse.
5. Økte kapitalkostnader som følge av tilleggsbevilgningen til ny brannstasjon vil være pr
år kr 569.000,-. Beløpet tas inn i revidering av handlings- og økonomiplanen for 20212024.

Innstilling:
1. Hitra kommunes tiltak med Om- og Påbygging av Fillan Brannstasjon gjennomføres som
planlagt og beskrevet i avholdt anbudskonkurranse. Tilbud fra valgte som
Totalentreprenør er i tråd med innstilling etter gjennomført anbudskontroll og
evaluering.
2. I handlings- og økonomiplan er det en bevilgningsramme på kr 20.743.300 inkl. mva.
som ligger som grunnlag. I henhold til valgte leverandørs tilbudspris, settes nå
økonomisk ramme for prosjektet til kr 33.000.000 inkl. mva. Kommunestyret må øke
bevillingene i forhold til rammene som er nedfelt i investeringsbudsjettet.
3. Tiltaket finansieres slik:
C. Tidligere bevilget
D. Tilleggsbevilgning
Herav:
1B Mva. kompensasjon
2B Nytt låneopptak
Totalt

kr 20.743.300,- inkl. mva.
kr 12.256.700,- inkl. mva.
kr. 2.250.000,kr. 10.006.700,Kr 33.000.000,- inkl. mva.

4. kommunedirektøren får i oppdrag å gjennomføre tiltaket, og foretar fortløpende
vurderinger og kontroll og eventuelle nødvendige endringer i prosjektets utførelse.
5. Økte kapitalkostnader som følge av tilleggsbevilgningen til ny brannstasjon vil være pr
år kr 569.000,-. Beløpet tas inn i revidering av handlings- og økonomiplanen for 20212024.

PS 41/21 Oppføring av veilys Kjerkbakkan - Fillan
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Formannskapets innstilling fikk 24 stemmer for og 1 stemme imot. Tom Skare (FRP) stemte
imot forslaget. Formannskapets innstilling ble dermed vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar å opparbeide gatebelysning langs Kjerkbakkan i Fillan (Fv
6446).
2. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr 600 000 inkl. mva.
-

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

430.000
20.000
30.000
480.000
600.000

3. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond med kr 480.000 og
momskompensasjon med kr 120.000.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar å opparbeide gatebelysning langs Kjerkbakkan i Fillan (Fv
6446).
2. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr 600 000 inkl. mva.
-

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

430.000
20.000
30.000
480.000
600.000

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

Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar å opparbeide gatebelysning langs Kjerkbakkan i Fillan (Fv
6446).
2. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr 600 000 inkl. mva.
-

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

430.000
20.000
30.000
480.000
600.000

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

PS 42/21 Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemnd
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale
klagenemnd:
Fast representant:
Jann O. Krangnes (R)
Personlig vararepresentant:
Sigrid Helene Hanssen (H)
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 18.05.2021
Behandling:
Jann O. Krangens (R) fremmet følgende forslag:
Jann O. Krangnes (R) som fast representant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Sigrid Helene Hanssen (H) som personlig vararepresentant,
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:
Fast representant:
Jann O. Krangnes (R)
Personlig vararepresentant:
Sigrid Helene Hanssen (H)
Innstilling:
Hitra kommunestyre oppnevner følgende kandidater til ReMidts interkommunale klagenemnd:
Fast representant:
Personlig vararepresentant:

PS 43/21 Valg av flere medlemmer til Eldres råd for perioden 2019 - 2023
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Eldbjørg Broholm fremmet følgende forslag:
Faste medlemmer:
Hansine Østensen, 61 år, Dolmøy
Elisabeth Audestad, 64 år, Ulvøya
Vara:

Lillian UIvan, 65 år, Ulvøya
Ingvar Strømmen, 60 år, Ansnes
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i PS 30/21 om utvidelse av Eldres råd fra 3 til 5
medlemmer, velges:
Følgende 2, som nye faste representanter av Hitra Eldres råd:
Hansine Østensen 65 år Dolmøya
Elisabeth Audestad 64 år Ulvøya
Følgende 2, som nye vararepresentanter av Hitra Eldres råd:
Lillian Ulvan
65 år Ulvøya
Ingvar Strømmen
60 år Ansnes
Innstilling:
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i PS 30/21 om utvidelse av Eldres råd fra 3 til 5
medlemmer, velges:
Følgende 2, som nye faste representanter av Hitra Eldres råd:
Følgende 2, som nye vararepresentanter av Hitra Eldres råd:

PS 44/21 PlanID 201915 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VAplan for Sentrumsgården, gnr 93, bnr 105
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Torfinn Stub (V) ble innvilget permisjon klokken 13:30 og forlot møtet under behandling av
denne saken. Inge Dahlø (V) stilte som vararepresentant.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Punkt 2 tilføyes følgende: «…inntil bebyggelsen på vestsiden slik som vist i vedlagte
tegningsunderlag (jfr. vedlegg A57) og i samråd med Hitra i.l. som erstatning for
areal…»
Nytt punkt nr. 4 som sier følgende: «Nærværende vedtak forutsetter en akseptabel og
minnelig løsning for Hitra i.l, barnehage og skole, og da slik at avtalen(e) mellom
kommunen og idrettslaget kan opprettholdes uten at det fører til rettslige konflikter om
forståelsen av avtalen»
Det ble deretter votert punktvis:
Innstillingens første punkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens andre punkt med tillegg foreslått av ordføreren fikk 20 stemmer for og 5 stemte
for innstillingen fra UPLM. Ordførerens forslag ble dermed vedtatt. Følgende representanter
stemte for innstillingen fra UPLM:
Sigrid Helene Hanssen (H)
Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP)
Tor Johan Sagøy (Uavh.)
Tom Skare (FRP)
Dag Willmann (H)
Innstillingens tredje punkt ble enstemmig vedtatt.
Ordførers foreslåtte fjerde punkt fikk 21 stemmer for og 4 stemmer imot. Ordførerens forslag
ble dermed vedtatt. Følgende representanter stemte imot forslaget:
Tor Johan Sagøy (Uavh.)
Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP)
Tom Skare (FRP)
Dag Willmann (H)
Vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10, 12-12,
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården - gnr. 93 bnr.
105, på følgende vilkår:
1) Støyutredning er gjennomført, og reguleringsbestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 endres til
følgende:

§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3 skal gjelde for ny
bebyggelse i planen, med følgende unntak og presiseringer:
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene
for gul støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:
• Alle boenheter skal ha minimum ett soverom med vindu/balkongdør med
luftemulighet i fasade med støy under grenseverdien for gul støysone for veitrafikk,
Lden ≤ 55 dB.
• Alle boenheter skal ha tilfredsstillende støynivå innendørs fra utendørs kilder i
henhold til byggteknisk forskrift.
• Bygningsmessige tiltak på fasade kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå
utenfor luftevindu blir tilfredsstillende.
Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk.
§7.4 Anleggsperioden.
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og
anleggsfasen skal være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende,
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før
bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold
i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i
Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen, T-1520 og Miljødepartementets Retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, legges til grunn.
Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av trær og opparbeidede anlegg innenfor
offentlig friområde «Dyet» skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan
igangsettes.
2) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles krav om at det skal
opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida, slik som vist i vedlagte
tegningsunderlag (jfr. vedlegg A57) og i samråd med Hitra i.l. som erstatning for areal
som omdisponeres til vei/parkering.»
3) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7.3: «Fysisk skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9
mellom friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet på sørsida av
bygningsmassen skal være opparbeidet før det kan gis ferdigattest for tiltak.»
4) Nærværende vedtak forutsetter en akseptabel og minnelig løsning for Hitra i.l,
barnehage og skole, og da slik at avtalen(e) mellom kommunen og idrettslaget kan
opprettholdes uten at det fører til rettslige konflikter om forståelsen av avtalen
Administrasjonen 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 - 12.05.2021
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10, 12-12,
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården - gnr. 93 bnr.
105, på følgende vilkår:
1) Støyutredning er gjennomført, og reguleringsbestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 endres til
følgende:
§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3 skal gjelde for ny
bebyggelse i planen, med følgende unntak og presiseringer:
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene for
gul støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:
• Alle boenheter skal ha minimum ett soverom med vindu/balkongdør med
luftemulighet i fasade med støy under grenseverdien for gul støysone for veitrafikk,
Lden ≤ 55 dB.
• Alle boenheter skal ha tilfredsstillende støynivå innendørs fra utendørs kilder i henhold
til byggteknisk forskrift.
• Bygningsmessige tiltak på fasade kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå utenfor
luftevindu blir tilfredsstillende.
Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk.
§7.4 Anleggsperioden.
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og
anleggsfasen skal være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende,
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før
bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 og
Miljødepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442/2016, legges til grunn.
Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av trær og opparbeidede anlegg innenfor
offentlig friområde «Dyet» skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan
igangsettes.
2) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles krav om at det skal
opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida som erstatning for areal
som omdisponeres til vei/parkering.»
3) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7.3: «Fysisk skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9
mellom friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet på sørsida av bygningsmassen
skal være opparbeidet før det kan gis ferdigattest for tiltak.»
Administrasjonen 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, 12-12,
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården - gnr. 93 bnr.
105, på følgende vilkår:
1) Støyutredning er gjennomført, og reguleringsbestemmelsenes §4.1.2 og 7.4 endres til
følgende:
§ 4.1.2 (Støy:) Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3 skal gjelde for ny
bebyggelse i planen, med følgende unntak og presiseringer:
Det tillates at støynivå utenfor fasader på ny bebyggelse overskrider grenseverdiene for
gul støysone, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:
• Alle boenheter skal ha minimum ett soverom med vindu/balkongdør med
luftemulighet i fasade med støy under grenseverdien for gul støysone for veitrafikk,
Lden ≤ 55 dB.
• Alle boenheter skal ha tilfredsstillende støynivå innendørs fra utendørs kilder i henhold
til byggteknisk forskrift.
• Bygningsmessige tiltak på fasade kan brukes som tiltak for å sikre at støynivå utenfor
luftevindu blir tilfredsstillende.
Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdikravet i tabell 3 i T-1442:2016 for veitrafikk.
§7.4 Anleggsperioden.
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og
anleggsfasen skal være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende,
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før
bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 og
Miljødepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442/2016, legges til grunn.
Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av trær og opparbeidede anlegg innenfor
offentlig friområde «Dyet» skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan
igangsettes.
2) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §4.1.6: «Det stilles krav om at det skal
opparbeides areal til friområde inntil bebyggelsen på vestsida som erstatning for areal
som omdisponeres til vei/parkering.»
3) Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7.3: «Fysisk skjerming ihht §4.4.1 og §4.1.9
mellom friområdet og adkomstveien/parkeringsarealet på sørsida av bygningsmassen
skal være opparbeidet før det kan gis ferdigattest for tiltak.»
Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak,
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

PS 45/21 Valg av ny personlig vara i Administrativt utvalg for perioden 2019 - 2023
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Erlend Broholm (SV) fremmet følgende forslag:
«Som nytt personlig varamedlem for ordføreren i Administrasjonsutvalget ut perioden
2019 – 2023 velges Monica Mollan.»
Per Ervik (PP) fremmet følgende forslag:
«Som nytt personlig varamedlem for ordføreren i Administrasjonsutvalget ut perioden
2019 – 2023 velges Synnøve Hanssen.»
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende forslag:
«Som nytt personlig varamedlem for ordføreren i Administrasjonsutvalget ut perioden
2019 – 2023 velges John Lernes.»
Eldbjørg Broholm (AP) trakk sitt tidligere forslag og fremmet deretter følgende forslag:
«Som nytt personlig varamedlem for ordføreren i Administrasjonsutvalget ut perioden
2019 – 2023 velges Torfinn Stub.»
Det ble deretter 10 minutters pause i møtet for å søke en omforent løsning.
Etter dette trakk Erlend Broholm og Per Ervik sine forslag, og deretter gjensto bare forslaget fra
Eldbjørg Broholm og som det deretter ble votert over med slikt utfall:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som nytt personlig varamedlem for ordføreren i Administrasjonsutvalget ut perioden 2019 –
2023 velges Torfinn Stub.
Innstilling:
Som nytt personlig varamedlem for ordføreren i Administrasjonsutvalget ut perioden 2019 –
2023 velges _________

PS 46/21 Meldingssak - Budsjett 2021 - Helse og omsorg
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering og eventuelle endringer som trenger budsjettjusteringer eller
omprioriteringer må avklares gjennom behandling av revidert budsjett i juni-møtet.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 04.05.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken tas til orientering og eventuelle endringer som trenger budsjettjusteringer eller
omprioriteringer må avklares gjennom behandling av revidert budsjett i juni-møtet.»
Vedtak:
Saken tas til orientering og eventuelle endringer som trenger budsjettjusteringer eller
omprioriteringer må avklares gjennom behandling av revidert budsjett i juni-møtet.
Innstilling:
Saken tas til orientering

PS 47/21 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

PS 48/21 Melding - Protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.03.2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget 22.03.2021 til orientering.
Innstilling:
Kommunestyret tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget 22.03.2021 til orientering.

PS 49/21 Melding - Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.04.2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Torfinn Stub (V) inntok nå sin plass i møtet, og hans vara Inge Dahlø (V) fratrådte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget 26.04.2021 til orientering.
Innstilling:
Kommunestyret tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget 26.04.2021 til orientering.

PS 50/21 Høringsuttalelse - forslag til detaljplan for Fv714, parsell Røssvika - Slåttavika
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Lars Erik Strand Vitsø (AP) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken grunnet at hans
datter er part i saken. Vitsø forlot dermed møtet. Kommunedirektøren innstilte på at Vitsø er
inhabil etter forvaltningslovens § 6, første ledd, punkt b). Lars Erik Strand Vitsø (AP) ble
enstemmig erklært inhabil i denne saken. Kommunestyret telte dermed 24 av 25 medlemmer i
behandlingen av denne saken.
Innstillingen fra utvalg for Plan, Landbruk og Miljø ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre vedtar å sende følgende høringsuttalelse til Trøndelag Fylkeskommune
som kommunens uttalelse til offentlig ettersyn av planforslaget Fv 714 Røssvika – Slåttavika:
1. Hitra kommune ser det som en god løsning at Slåttavika industriområde brukes til
utfylling/mellomlagring av steinmasser.
2. Hitra kommune henstiller til fylket om at det blir sett på muligheten for å bygge den
forenklede gang-/ sykkelvei på Sandstad parallelt med dette tiltaket, for å utnytte
masser fra Røssvik-Slåttavika direkte til dette prosjektet.
3. Det henstilles om at løsmasser som er egnet til landbruk ikke blir kjørt på
massedeponi, men blir brukt til jordforbedring i området, ihht innspill fra Ida Louise
Strand Witsø, sendt inn 17.01.2020. Det er pekt på aktuelt område før, området er
avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel, og tiltaket vurderes å være i tråd
med formålet i kommuneplanens arealdel. Massedeponering i dette området vil
derfor ikke være avhengig av utarbeiding av reguleringsplan, slik innspillet fra Witsø
ble besvart av plankonsulent.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 12.05.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre vedtar å sende følgende høringsuttalelse til Trøndelag Fylkeskommune
som kommunens uttalelse til offentlig ettersyn av planforslaget Fv 714 Røssvika – Slåttavika:
1. Hitra kommune ser det som en god løsning at Slåttavika industriområde brukes til
utfylling/mellomlagring av steinmasser.
2. Hitra kommune henstiller til fylket om at det blir sett på muligheten for å bygge den
forenklede gang-/ sykkelvei på Sandstad parallelt med dette tiltaket, for å utnytte
masser fra Røssvik-Slåttavika direkte til dette prosjektet.
3. Det henstilles om at løsmasser som er egnet til landbruk ikke blir kjørt på massedeponi,
men blir brukt til jordforbedring i området, ihht innspill fra Ida Louise Strand Witsø,

sendt inn 17.01.2020. Det er pekt på aktuelt område før, området er avsatt til LNFformål i kommuneplanens arealdel, og tiltaket vurderes å være i tråd med formålet i
kommuneplanens arealdel. Massedeponering i dette området vil derfor ikke være
avhengig av utarbeiding av reguleringsplan, slik innspillet fra Witsø ble besvart av
plankonsulent.
Innstilling:
Utvalg for plan, landbruk og miljø vedtar å sende følgende høringsuttalelse til Trøndelag
Fylkeskommune som kommunens uttalelse til offentlig ettersyn av planforslaget Fv 714
Røssvika – Slåttavika:
1. Hitra kommune ser det som en god løsning at Slåttavika industriområde brukes til
utfylling/mellomlagring av steinmasser.
2. Hitra kommune henstiller til fylket om at det blir sett på muligheten for å bygge den
forenklede gang-/ sykkelvei på Sandstad parallelt med dette tiltaket, for å utnytte
masser fra Røssvik-Slåttavika direkte til dette prosjektet.
3. Det henstilles om at løsmasser som er egnet til landbruk ikke blir kjørt på massedeponi,
men blir brukt til jordforbedring i området, ihht innspill fra Ida Louise Strand Witsø,
sendt inn 17.01.2020. Det er pekt på aktuelt område før, området er avsatt til LNFformål i kommuneplanens arealdel, og tiltaket vurderes å være i tråd med formålet i
kommuneplanens arealdel. Massedeponering i dette området vil derfor ikke være
avhengig av utarbeiding av reguleringsplan, slik innspillet fra Witsø ble besvart av
plankonsulent.

PS 51/21 Sommerjobb for ungdom 2021 - ekstrabevilgning
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 20.05.2021
Behandling:
Lars Erik Strand Vitsø (AP) deltok igjen i møtet under behandling av denne saken.
Kommunestyret var dermed fulltallig.
Per J. Ervik (PP) fremmet følgende forslag:
«Bes om at lokale fiskere og bønder blir kontaktet for potensiell bruk av ungdommer til
sommerarbeide.»
Innstillingen og forslag fra Per J. Ervik (PP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre vedtar ekstrabevilgning på kr 500 000 til prosjektet Sommerjobb for
ungdom 2021. Dette for å kunne tilby ungdommene jobb i 3 uker.
Bes om at lokale fiskere og bønder blir kontaktet for potensiell bruk av ungdommer til
sommerarbeide.
Bevilgningen finansieres gjennom disposisjonsfond ulike formål.
Innstilling:
Hitra kommunestyre vedtar ekstrabevilgning på kr 500 000 til prosjektet Sommerjobb for
ungdom 2021. Dette for å kunne tilby ungdommene jobb i 3 uker.
Bevilgningen finansieres gjennom disposisjonsfond ulike formål.

Referatsaker
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