Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
14.12.2021
Tidspunkt: 17:00 – 19:20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Ordfører
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører
Torfinn Stub
Medlem
Monica Mollan
Medlem
Per Johannes Ervik
Medlem
Sigrid Helene Hanssen
Medlem

Representerer
AP
AP
V
AP
PP
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Jann O. Krangnes
Medlem

Representerer
R

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Tor Johan Sagøy
Sigrid Helene Hanssen
Eldbjørg Broholm
Jann O. Krangnes

Representerer
H (i PS 197/21 og 198/21)
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Dag Robert Bjørshol
Næringssjef
Emil Melting
Controller
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 07.12.2021. Det fremkom ingen merknader.

Orienteringer
Oppdatering om status for korona-håndtering v/Kommunedirektør
Vi merker alle sammen innstrammingene. Det er viktig at vi får med oss innbyggerne våre på
dette.
Status for vaksinering er at Hitra kommune har nå satt 3716 dose nr. 1, 3444 dose nr. 2
og 910 dose nr. 3. Det er en klar forventning fra statlige myndigheter om at vi sørger for å
vaksinere. Vi har lagt opp til vaksinering også i romjulen. Det er nå satt opp vaksinering på
rådhuset 15. desember mellom 11:30 og 13:00, 21. desember mellom 14:00 og 17:00, og 29.
desember 14:00 og 15:30. Vi vil vurdere fortløpende om vi kan sette opp flere
vaksineringstilbud ut ifra antall doser vi mottar.
I uke 48 hadde Hitra kommune en smittet, i uke 49 hadde vi syv. Per i dag har vi ikke
noen nye smittede i uke 50. Smittetilfellene i uke 48 og 49 er i hovedsak knyttet til
reiseaktivitet.
Det er nå iverksatt følgende nasjonale tiltak:
 Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg
 Minst 1 meter avstand, jobb og fritid
 Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter
 Hjemmekontor der det er mulig
 Skjenkestopp inne og ute
 Gult nivå på grunnskoler og barnehager, rødt nivå i VGS og voksenopplæring
 Antallsbegrensninger på arrangementer i privat og offentlig regi
 Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg
 Innskjerpinger knyttet til fritidsaktiviteter, hovedsakelig for voksne
 Sterkt anbefaling om vaksinering. Økt fokus på dose 3

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 196/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 07.12.2021

PS 197/21

Uttreden av havneselskap

X

PS 198/21

Inntreden i havneselskap

X

Saker til behandling
PS 196/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 07.12.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 14.12.2021
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
PS 197/21 Uttreden av havneselskap
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet i behandlingen av denne saken etter
kommuneloven § 11-5, andre ledd og offentleglova § 23.

PS 198/21 Inntreden i havneselskap
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet i behandlingen av denne saken etter
kommuneloven § 11-5, andre ledd og offentleglova § 23.

