Hitra kommune

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Hitra kommunestyre

Kommunestyresalen, Hitra rådhus
30.01.2020
11:00 – 14:25

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

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
R
R
SP
SP
PP
PP
PP
PP
H
H
H
FRP

Representerer
AP
FRP
SV
SP
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Thomas Glørstad
Bjørn Jensen
Bjørg Randi Brasøy
Erlend Broholm
Jon Lian
Arnt Magne Flesvik
Geir Samdahl
Bjørg Reitan Bjørgvik
Ingen
Torfinn Stub
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Laila Eide Hjertø
Harald M. Hatle, under temadebatten
Gunn A. Røstad, under temadebatten
Merete Darell, under temadebatten
Heidi K. Fugelsøy, under temadebatten
Elin Reppe, under temadebatten
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Representerer
AP
SV
SP
FRP
V

Stilling
Rådmann
Ass. rådmann
Kommunalsjef RO 2 Oppvekst
Prosjektleder - prosjekt Barne- og familietjenesten
Diakonmedarbeider
NAV-leder Hitra og Frøya
Politisk sekretær / Protokollfører

Kommunestyret teller 24 representanter og er dermed lovlig satt.
Innkalling var utsendt 24.01.2020. Det fremkom ingen merknader.
Ida Karoline R. Broholm ble valgt som setteordfører i Torfinn Stub sitt fravær.
PS 9/20 - Høringssvar Havbruksskatteutvalget (NOU 18:2019), ble ettersendt.
Kommunestyret vedtok å behandle saken i dagens møte.
Omdelt i møtet:
 Kopi av felles budskap formidlet ved pressemelding 07.01.2020 – relevans for PS 9/20
 Julehilsen til Trøndelags ordførere fra Oppvekst- og velferdsavdelingen, Fylkesmannen i
Trøndelag
 Brosjyre Hitra kulturfestival 2020
 Plan for diakoni – Menighetene på Hitra 2019
Orienteringer:
Ordfører:
Det er innkommet klager på mobilbruk i kommunestyret og møte i utvalg. Jeg ber dere
respektere at dette ikke er tillatt ut fra god møteorden og at man ikke skal forstyrre resten av
møtelyden.
Det er også innkommet oppfordring om ikke å henge yttertøy på ryggen av stolene. Dette skal
ikke lenger være nødvendig, fordi det er tilrettelagt med stumtjenere og klesstativ utenfor
K-salen.
Det kan skje noen endringer i møteplan. Ber dere følge med når dere får utsendt ny revidert
møteplan.
Lovet før jul å orientere nærmere om arbeidet med ny fergeforbindelse til Nordmøre. Ser at
lokalavisa har hatt god dekning fortløpende, så jeg går ut fra at behovet ikke er påtrengende.

Begge fylker har nå bevilget 500.000 hver til prosjekteringsarbeid. Minofas, hvor jeg nå er valgt
som ny styreleder, har en omforent strategi som senest ble gjennomgått med alle eierne på et
møte i uke 3 i år. Strategien er offensivt å bidra til å få fram realistiske og nytenkende
løsninger, som supplement og eventuell korreksjon til det som framkommer fra veivesenet og
fylkene.
Leder i Utvalg for Helse- og omsorg, Lars P. Hammerstad (SP)
Utvalg for helse og omsorg gjennomførte et ekstraordinært møte 08.01.20.
Møtet ble berammet med utgangspunkt i hendelse ved tjenesten for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Møtet ble lukket.
For konklusjonene fra møtet vises det til protokoll fra møtet som ligger på Dropbox.
Oppfølging av konklusjoner og konsekvenser av disse, blir gjennomgått i utvalgets møte
10.02.2020.
Utvalget har tidligere orientert kommunestyret om at de vil ha fokus på å få opprettet et
audiograftilbud til hørselshemmede på Hitra.
Vi har pr mail 28.01.20 mottatt følgende tilbakemelding fra St. Olav’s hospital:
 Forbereder oppstart av høresentral / poliklinikk ØNH med lege og 3 audiografer på
Orkdal sykehus fra 1. mai i år. Stillinger blir utlyst i disse dager.
 En av Audiografene vil drifte et ambulerende tilbud på Hitra 2 dager pr måned, så vil vi
evaluere behovet videre etter hvert.
 Tilbudet vil være under det offentlige og brukerne vil dermed kun belastes vanlig
egenandel.
 Det vil sammen med St. Olav’s hospital snarlig bli gjennomført en befaring på lokalene
som Hitra kommune har til formålet.
Utvalg for helse og omsorg er tilfreds med at dette blir et utvidet tilbud innen
spesialisthelsetjenestene hos oss kanskje allerede i løpet av mai i år. Tilbudet vil trolig bli
regionalt.
Temadebatt: Utfordringsbildet innenfor NAV, Barne- og familietjenesten
Det ble fremmet følgende omforent politisk tilbakemelding og oppsummering knyttet til
presentasjoner av temaet:
«Utfordringsbildet innenfor NAV, Barne- og familietjenesten»
Kommunestyret gir honnør for de ryddige og gode presentasjonene av
utfordringsbildet. De gir uttrykk for et nokså kompleks bilde over en til dels uønsket
utvikling. Presentasjonen påviser også behovet for å være proaktiv, med fokus på
forebygging, tidlig og målrettet innsats og tverrfaglig samarbeid.
Det er overordnet viktig at det kommunale hjelpeapparatet tilpasses og organiseres slik
at det er mest mulig fleksibelt, operativt og effektivt for å kunne møte og tilpasse seg
de vekslende utfordringene. Og det må skje innenfor de økonomiske rammer man har
tilgjengelig. Organiseringen må være enklest mulig, herunder:
 Tilgjengelig og mest mulig ubyråkratisk slik at brukeren og de som trenger hjelp
og bistand er i stand til å finne fram – bli sett og hørt

 Med klare ansvarsforhold
 Problemløsning på lavest mulig nivå
 Sikre muligheter for samarbeid utover kommunegrensene i forhold til
sammenfallende utfordringsbilder.
 Fokus på kommunikasjon/informasjon for å synliggjøre Hitra kommunes
tverrfaglige tilbud av tjenester.
Det kommunale hjelpeapparatet og den kommunale ressursbruken må for øvrig
tilpasses slik at frivillige krefter og foreldre/pårørende kan bli en god og supplerende
innsatsfaktor.
Kommunestyret ber om at utvalgene innenfor oppvekst (UOP) og innen helse, pleie og
omsorg (UHO) foretar en grundigere gjennomgang innenfor temaet, sammen med
kommunedirektør og politiråd.
Enstemmig vedtatt.

Saksliste
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Lukket

Saker til behandling
PS 1/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.12.2019
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Jann O. Krangnes og Jan-Egil Handberg ble valgt til å underskrive protokoll fra møtet den
12.12.2019.
Vedtak:
Protokoll fra møtene den 12.12.2019 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 2/20 Avtale om kjøp av næringseiendom i Hitra Industripark Øst - Næringsknuten AS
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner fremlagt avtale mellom Hitra kommune og
Næringsknuten AS.
2. Kjøpesummen er på kr 1.973.000,- for tomt benevnt «Lagerbygg A», dvs. ca. kr 626,- pr.
m2, med tillegg av tinglysingsgebyr og dokumentavgift. I tillegg kommer også andel
infrastruktur på kr 658.350,- som tilsvarer kr 209,- per m2.
3. Kjøper får innvilget en betalingsplan jmf. vedlegg 2.
4. Sikkerhetsstillelse gjøres ved at kommunen tinglyser 1. pri. pant pålydende kr
2.349.337,- på eiendommen.
5. Salgsinntektene plasseres i tråd med tidligere politisk vedtak, dvs. 80 % på nedbetaling
lån og 20 % avsetning på ubundet investeringsfond.
6. Det innvilges en opsjon på kjøp av ytterligere 3300 m2, benevnt lagerbygg B. Denne er
gjeldende i 3 år fra overtakelsestidspunkt og årlig leiekostnad på dette arealet settes til
kr 49.620,-. Dersom kjøp av opsjonsareal gjøres gjeldende vil det bli laget en egen
kontrakt for denne.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 14.01.2020
Behandling:
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd, bokstav b, jf.
Offentleglova § 23, under behandling av saken.
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 4 i rådmannens innstilling:

Sikkerhetsstillelse gjøres ved at kommunen tinglyser 1. pri. pant pålydende kr
2.349.337,- på eiendommen
Ved votering ble rådmannens innstilling med forslag til endring i pkt. 4 fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Tilrådning:
1. Hitra kommunestyre godkjenner fremlagt avtale mellom Hitra kommune og
Næringsknuten AS.
2. Kjøpesummen er på kr 1.973.000,- for tomt benevnt «Lagerbygg A», dvs. ca. kr 626,- pr.
m2, med tillegg av tinglysingsgebyr og dokumentavgift. I tillegg kommer også andel
infrastruktur på kr 658.350,- som tilsvarer kr 209,- per m2.
3. Kjøper får innvilget en betalingsplan jmf. vedlegg 2.
4. Sikkerhetsstillelse gjøres ved at kommunen tinglyser 1. pri. pant pålydende kr
2.349.337,- på eiendommen.
5. Salgsinntektene plasseres i tråd med tidligere politisk vedtak, dvs. 80 % på nedbetaling
lån og 20 % avsetning på ubundet investeringsfond.
6. Det innvilges en opsjon på kjøp av ytterligere 3300 m2, benevnt lagerbygg B. Denne er
gjeldende i 3 år fra overtakelsestidspunkt og årlig leiekostnad på dette arealet settes til
kr 49.620,-. Dersom kjøp av opsjonsareal gjøres gjeldende vil det bli laget en egen
kontrakt for denne.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner fremlagt avtale mellom Hitra kommune og
Næringsknuten AS.
2. Kjøpesummen er på kr 1.973.000,- for tomt benevnt «Lagerbygg A», dvs. ca. kr 626,- pr.
m2, med tillegg av tinglysingsgebyr og dokumentavgift. I tillegg kommer også andel
infrastruktur på kr 658.350,- som tilsvarer kr 209,- per m2.
3. Kjøper får innvilget en betalingsplan jmf. vedlegg 2.
4. Sikkerhetsstillelse gjøres ved at kommunen tinglyser pant pålydende kr 1.973.000,- på
eiendommen.
5. Salgsinntektene plasseres i tråd med tidligere politisk vedtak, dvs. 80 % på nedbetaling
lån og 20 % avsetning på ubundet investeringsfond.
6. Det innvilges en opsjon på kjøp av ytterligere 3300 m2, benevnt lagerbygg B. Denne er
gjeldende i 3 år fra overtakelsestidspunkt og årlig leiekostnad på dette arealet settes til
kr 49.620,-. Dersom kjøp av opsjonsareal gjøres gjeldende vil det bli laget en egen
kontrakt for denne.

PS 3/20 Tilstand- og vedlikeholdsplan kommunale veger Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:

John Lernes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4 på vegne av AP, SV og Rødt:
Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak til kommunestyret om investering i å
oppgradere de gjenstående 17 km grusvei med asfaltering.
Det ligger også i forslaget at det i saken ligger ved forslag til prioritert rekkefølge.
Ved votering ble formannskapets tilrådning samt forslag til nytt pkt. 4 fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar «Tilstands- og vedlikeholdsplanen for kommunale veger».
Herunder de økonomiske konsekvenser. Rådmannen bes om at dette hensyntas i de
framtidige framlegg av økonomiplanen.
2. Veistrekninger som i dag er private eller driftes av private veglag skal tas ut av planen.
3. Hitra kommunestyre pålegger administrasjonen å rette opp plan i samsvar med vedtak i
denne saken.
4. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak til kommunestyret om investering i å
oppgradere de gjenstående 17 km grusvei med asfaltering.
Det ligger også i forslaget at det i saken ligger ved forslag til prioritert rekkefølge.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.01.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag til tillegg i pkt. 1:
Herunder de økonomiske konsekvenser.
Rådmannen bes om at dette hensyntas i de framtidige framlegg av økonomiplanen
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet, enstemmig
vedtatt.
Tilrådning:
1. Hitra kommunestyre vedtar «Tilstands- og vedlikeholdsplanen for kommunale veger».
Herunder de økonomiske konsekvenser.
Rådmannen bes om at dette hensyntas i de framtidige framlegg av økonomiplanen
2. Veistrekninger som i dag er private eller driftes av private veglag skal tas ut av planen.
3. Hitra kommunestyre pålegger administrasjonen å rette opp plan i samsvar med vedtak i
denne saken.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar «Tilstands- og vedlikeholdsplanen for kommunale veger».
2. Veistrekninger som i dag er private eller driftes av private veglag skal tas ut av planen.
3. Hitra kommunestyre pålegger administrasjonen å rette opp plan i samsvar med vedtak i
denne saken.

PS 4/20 Endring av vedtektene for Samarbeidsforum Hitra og Frøya
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Vedtak:
Vedtekter for Samarbeidsforum Hitra og Frøya vedtas som framlagt.
Enstemmig.
Innstilling:
Vedtekter for Samarbeidsforum Hitra og Frøya vedtas som framlagt.
PS 5/20 Styrehonorar og møtegodtgjørelse - Hitra Storkjøkken KF
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Vedtak:
Fra og med 2020 gjelder følgende:
Styremedlemmer honoreres med en møtegodtgjørelse som fastsettes til kr 1 500 pr møte.
Styreleders honorar fastsettes til kr 20 000 pr år, samt møtegodtgjørelse.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.01.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Fra og med 2020 gjelder følgende:
Styremedlemmer honoreres med en møtegodtgjørelse som fastsettes til kr 1 500 pr
møte.
Styreleders honorar fastsettes til kr 20 000 pr år, samt møtegodtgjørelse.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
Tilrådning:
Fra og med 2020 gjelder følgende:
Styremedlemmer honoreres med en møtegodtgjørelse som fastsettes til kr 1 500 pr møte.
Styreleders honorar fastsettes til kr 20 000 pr år, samt møtegodtgjørelse.
Enstemmig.
Innstilling:
Styremedlemmer honoreres med en møtegodtgjørelse som fastsettes til kr ............ pr møte.

Styreleders honorar fastsettes til kr ............. pr år, samt møtegodtgjørelse.
PS 6/20 Valg av forliksråd til og med 31.12.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommunestyre velger:
Faste medlemmer:
1. Roger Antonsen - leder
2. Inge Dahlø – medlem
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø – medlem
Vara:
1. Jorid Reklev Vitsø
2. Andrine Karstensen
3. Ove Fiskvik
4. Wiviann Iversen Selvåg
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.01.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente alternativt forslag:
Hitra kommunestyre velger:
Faste medlemmer:
1. Roger Antonsen - leder
2. Inge Dahlø – medlem
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø – medlem
Vara:
1. Jorid Reklev Vitsø
2. Andrine Karstensen
3. Ove Fiskvik
4. Wiviann Iversen Selvåg
Ved votering ble alternativt forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
Tilrådning:
Hitra kommunestyre velger:
Faste medlemmer:
1. Roger Antonsen - leder
2. Inge Dahlø – medlem
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø – medlem
Vara:
1. Jorid Reklev Vitsø
2. Andrine Karstensen
3. Ove Fiskvik
4. Wiviann Iversen Selvåg

Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre velger Jorid Reklev Vitsø som 4. vara i Hitra forliksråd ut perioden 2020.
PS 7/20 Valg av representant til representantskapet i 110-sentralen
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Utvalg for plan, landbruk og miljø behandlet saken i møtet den 22.01.2020, og kom med slik
tilrådning:
Som representant til Representantskapet i 110-sentralen velges: Brannsjefen,
som vara velges: Varabrannsjefen
John Lernes (AP) foreslo at brannsjefen og varabrannsjefen navngis.
Vedtak:
Som representant til Representantskapet i 110-sentralen velges: Brannsjef Dag Robert
Bjørshol.
som vara velges: Varabrannsjef Per Arne Wilmann
Enstemmig.
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
PS 8/20 Valg av Trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Utvalg for plan, landbruk og miljø behandlet saken i møtet den 22.01.2020, og kom med slik
tilrådning:
Utvalg for plan, landbruk og miljø (UPLM) er av den formening at størrelsen på UPLM
tilsier at hovedansvaret for arbeidet med trafikksikkerhet kan pålegges 2 medlemmer i
utvalget, som gis anledning til å innhente kompetanse utenfra som er nødvendig for
enhver tid.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forsalg:
Hitra kommunestyre tar vedtak fattet i Utvalg for plan, landbruk og miljø den 22.01.2020 til
etterretning.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Hitra kommunestyre tar vedtak fattet i Utvalg for plan, landbruk og miljø den 22.01.2020 til
etterretning.
Enstemmig.
Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.
PS 9/20 Høringssvar Havbruksskatteutvalget (NOU 18:2019)
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.01.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommunestyre slutter seg til høringssvaret fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
til rapporten fra Norges offentlige utredninger (NOU) 2019:18 om Skattlegging av
havbruksvirksomhet.
Hitra kommune anbefaler dermed at mindretallets forslag Havbruksskatteutvalget blir fulgt
opp og vedtatt av stortinget.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.01.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Endring i første setning:
Hitra kommunestyre ......
Tillegg til rådmannens innstilling:
Hitra kommune anbefaler dermed at mindretallets forslag Havbruksskatteutvalget blir
fulgt opp og vedtatt av stortinget.
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til endring/tillegg fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Tilrådning:
Hitra kommunestyre slutter seg til høringssvaret fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
til rapporten fra Norges offentlige utredninger (NOU) 2019:18 om Skattlegging av
havbruksvirksomhet.
Hitra kommune anbefaler dermed at mindretallets forslag Havbruksskatteutvalget blir fulgt
opp og vedtatt av stortinget.
Enstemmig.

Innstilling:
Hitra formannskap slutter seg til høringssvaret fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) til
rapporten fra Norges offentlige utredninger (NOU) 2019:18 om Skattlegging av
havbruksvirksomhet.

Møtet ble hevet kl. 14:25

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører
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