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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 08.02.2022. Det fremkom ingen merknader.
Tom Skare deltok som utvalgsleder fra klokken 10:00.
John Lernes og Eldbjørg Broholm deltok som utvalgsledere fra klokken 11:00.
Ordfører samtykket til at kirkeverge Tom Skare kunne holde en orientering for formannskapet i
dagens møte om bruk av kirkebygg til ulike formål.

Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Jeg har fått signaler fra flere lokale entreprenører om at de har ledig kapasitet og mindre å
gjøre enn tidligere. Jeg lurer derfor på hvordan det ligger an med anbudsutlysninger for
kommunale prosjekt? f eks vedtatte utbygginger innen hovedplan vann?
Kommunedirektørens svar
I forhold til de prosjektene som nå er ute så er dette orientert til formannskapet. Bolig UNG er
nå ute på anbud. Og Bolig Bergheim (også kjent som Bolig ROP) er under arbeid og i ferd med å
avsluttes. Ny brannstasjon er under bygging
Når det gjelder hovedplan vann så går framdriften her etter planen. Vi har nylig hatt en
anbudsrunde for en omfattende del av planen og det er valgt tilbyder.
Kommunedirektøren vil også si at i min dialog med bransjen får vi mye tilbakemeldinger
på at mange av aktørene i bygg- og anleggsbransjen har mye å gjøre. Hitra kommune skal
gjennomføre mange prosjekter fremover.
Kommunedirektøren skal ha et møte med Hitra næringsforening 2. mars, der også
formannskapet er invitert. Det blir en god anledning til å ha dialog med bransjen og det blir
mere informasjon om hva som er situasjonen.
Ordførers svar
Det er en del fylkeskommunale veier som er under planlegging og som kommer etter hvert. Et
annet stort prosjekt er utbedring av Vikan svingen.
I forhold til ulike tilbakemeldinger fra bygg- og anleggsbransjen så kan det være
variasjoner innad i bransjen. Jeg opplever å få tilbakemeldinger på at bransjen mangler
arbeidskraft.
Orienteringer
Bruk av kirkebygg til ulike formål v/kirkeverge Tom Skare
Hitra kirkelige fellesråd har gjort et vedtak om satser for priser eller vilkår for leie av kirkebygg
fra og med 01.01.2022. Dette ble også godkjent i Hitra kommunestyre i budsjettmøtet før jul.
I formannskapsmøte 1.2.2022 ble det stilt spørsmål om at korps og kor nå må betale for å
bruke kirkebygg.
 Kirkevergen støtter ønsket om at kirkebygg brukes til kulturarrangement og andre
formål. De nye vedtatte satsene beskriver at leie av kirkebygg kan leies mot redusert
betaling for lokale arrangører, eller at leien kan betales mot å opptre i et kirkelig
arrangement som gjenytelse etter nærmere avtale. Dette kan eksempelvis være at
lokale kor og korps deltar på et kirkearrangement mot at de får låne kirkebygg
vederlagsfritt til egne arrangement.
 Vi ønsker gjerne å ha med lokale artister på kirkelige arrangement og vi ønsker også å få
med aktører fra kulturskolen til å delta i våre arrangement. Dette kan være sang, spill,
dans og framføringer. Vi håper da at kulturetaten kan bidra med dette uten kostnader
for kirken. Slik kan vi få til et gjensidig godt samarbeid. Vi vil invitere kulturetaten til et
samarbeidsmøte for å utvikle dette.

Organisasjonen – status og utvikling
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet under denne orienteringen etter
offentleglova § 21 og offentleglova § 24.
Orienteringen ble gitt til formannskapet og utvalgslederne.
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PS 15/22 Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.02.2022
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.02.2022
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 16/22 Deltakelse i Trondheim Havn IKS - Godkjenning av selskapsavtale
Formannskapet vedtok å lukke møtet etter kommuneloven § 11-5 og offentleglova § 23.

Referatsaker
RS 2/22 Orientering vedrørende opprettelse av eiendomsselskapet DalPro Eiendom Frøya AS

