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Politisk sekretær
Møtet ble strømmet og opptaket er lagt ut på kommunens nettside.
Innkalling var utsendt 22.02.2022. Det fremkom ingen merknader.
PS 18/22 ble trukket av kommunedirektøren. Trøndelag fylkeskommune har kontaktet Hitra,
Frøya og Orkland kommune om å øke taksten på bompenger på nullutslippskjøretøy langs
fv714. Kommunedirektøren har stilt flere spørsmål til fylkeskommunen angående dette. Det er
mottatt svar på noe, men saken anses ikke som ferdig utredet per nå..

Tidligere PS 19/22 og 20/22 blir da nummerert som 18/22 og 19/22.
John Lernes deltok som utvalgsleder for UPLM.
Fredag 4. mars ikke felles formannskapsmøte i Lakseregion, dette er omberammet til 9. og 10.
juni
Orienteringer

Mottak av flyktninger fra Ukraina
Ordfører:
Det er en veldig spesiell og forferdelig situasjon som nå utfolder seg i Ukraina.
Det er flere ukrainere bosatt i Hitra kommune. De har familie som er både direkte og
indirekte involvert. Jeg har hatt en dialog med kommunedirektøren om hva kan kommunen
bistå med.
Flyktningsituasjonen i verden for øvrig er alvorlig. Det spesielle med Ukraina er hvor
akutt situasjonen er akkurat nå, det er i Europa og at vi har ukrainere bosatt i vår kommune.
Vi skal passe på nå det som vi leser om skjer i skoler. Det kan fort dannes et bilde av at
russere generelt er fiendtlige. Dette handler ikke om det russiske folk, men om deres
president, og det er viktig at vi unngår stigmatisering. Vi folkevalgte kan gå foran med et godt
eksempel med å balansere hvordan vi ordlegger oss.
En del kommuner har heist det Ukrainske flagget. Selve handlingen er ikke det viktigste,
men det er en fin og viktig symbolikk.
Kommunedirektør:
Siden jeg har vært her i to nedstengte år, kjenner jeg ikke hittersamfunnet veldig godt enda.
Det vi ser nå er et fantastisk lokalsamfunn som tvert er på og bretter opp ermene når
utfordrende situasjoner oppstår. Det er gode trekk.
Vi har i første omgang jobbet med det å få oversikt over hvor mange og hvem er
ukrainerne hos oss. Vi har ikke veldig mange bosatte, tolv er tallet vi har nå. I tillegg til det har
vi hatt en dialog opp mot næringsaktører om hvem som er her og jobber men ikke
nødvendigvis bosatt. Ikke mange over de tolv som er bosatt. Opp imot de bosatte er det
direkte dialog. Det er for å høre hvordan de har det og eventuelle familiemedlemmer om
hvordan de har det. For familiemedlemmene er det aktuelt å tenkte at Hitra er et mål for
opphold i kortere eller lengre tid, alt etter hvordan situasjonen utvikler seg.
Vi er i kontakt med IMDI. Det har vi vært siden i fjor høst da vi fikk beskjed om at vi ikke
får motta flyktninger i Hitra kommune. Vi har sendt en ny henvendelse nå den går direkte på
den situasjonen som har oppstått nå og vi er tydelige på at vi har mulighet til å motta og vi har
bosatte ukrainere som en klar link i forhold til det å ta imot her. Og så har det vært dialog i
forhold til konkret å kunne bosette. Vi skal kunne både rigge skoleplasser og barnehageplasser.
Dette skal vi få til, det skal ikke stå på oss.
Mitt poeng med å nevne IMDI er ikke for å kun vente på de beslutningene som tas der.
Vi gjør også våre vurderinger lokalt og ut fra den dialogen vi har med våre ukrainske bosatte.
Vi har per nå ikke det ukrainske flagget. Det er bestilt, men vi tar en runde på å se om vi
kan låne et så vi får det på plass. Kan ta en utsjekk på hva vi faktisk har av flagg i kommunen?
Mange nasjonaliteter, men akkurat nå det Ukrainske. Vi har en sentrumspark med lyssetting,
men dessverre kan vi ikke få til to bestemte farger. Det jobbes videre i forhold til denne
symbolikken også.

I forhold til barnehage og skole så har de har dette veldig oppe i dagen som tema. Er
vant til i våre tjenester å få med seg det som foregår i verden og balansere bildet barna får
med seg.
Ordfører:
Vi har et generelt vedtak om mottak av flyktninger så vil anta det er kontinuerlig beredskap på
dette. Fikk et raust tilbud i går fra en privat aktør som tilbyr seg å, høyst relevant i forhold til
raskt å kunne tilby husrom og forpleining. Får se hvordan vi i fellesskap avklarer videre
spørsmål. Det finnes kapasitet som kan benyttes. De gruppene det typisk nå er snakk om er
kvinner med barn og eldre. Over 600.000 personer flyktet over grensene på fem dager, dette
går veldig fort.
Fint om vi får til å rigge noen dedikerte personer til å ta imot disse vanskelige
telefonene. Jeg er jo gjengitt på at «Det er bare å ta kontakt med kommunen». Det finnes en
iver ute blant ukrainske men og andre fra nærområder og naboland for å dra av gårde å hente
folk på grensen. Ser det allerede er i ferd å skje fra andre steder i landet. Hva svarer vi da? Hva
bistår vi med? Mange typer problemstillinger melder seg nå.
Kommunedirektøren kan bekrefte at det sistnevnte allerede er iverksatt.
Ordfører:
Vi konstaterer en unison forsamling om at vi skal gjøre så godt vi kan.
Ordfører fremmet forslag om at formannskapet fremmer et slikt forslag til vedtak til
kommunestyret på torsdag om mottak av ukrainske flyktninger:
Hitra kommunestyre viser til sitt vedtak av 25.09.2020 i sak 89/20, og ber
kommunedirektøren om å være aktivt tilretteleggende for mottak av ukrainske
flyktninger. Det delegeres til formannskapet å gi kommunedirektøren mer presise
avklaringer i forhold til omfang og rammer for slike eventuelle mottak. Status i forhold
til dette vedtaket rapporteres i neste kommunestyremøte. I samme
kommunestyremøte fattes det nærmere vedtak om den videre oppfølging og eventuelle
forlengede fullmakter til formannskapet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre viser til sitt vedtak av 25.09.2020 i sak 89/20, og ber
kommunedirektøren om å være aktivt tilretteleggende for mottak av ukrainske flyktninger.
Det delegeres til formannskapet å gi kommunedirektøren mer presise avklaringer i forhold til
omfang og rammer for slike eventuelle mottak. Status i forhold til dette vedtaket
rapporteres i neste kommunestyremøte. I samme kommunestyremøte fattes det nærmere
vedtak om den videre oppfølging og eventuelle forlengede fullmakter til formannskapet.
Kommunestyrevedtak fra 25.09.2020:
Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024.
Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle
familiegjenforeninger kommer også i tillegg.
1. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 202124, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette

kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, etter vedtak i Hitra
kommunestyre.
2. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere
plassene for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er
vedtatt for ett år, kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i
perioden.
3. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes
dette som egen sak, som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune.
4. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune
er klar til å motta forespørsler om bosetting
Strategi for naturmangfold
Denne orienteringen utgår grunnet sykdom.

Spørsmål

Første spørsmål fra Per J. Ervik (PP)
Har fått en del henvendelser som etterspørres status for opprettelse av Bobiltømmestasjon på
Hitra. På bakgrunn av at dette er en sak som har verset lenge ønsker jeg en oppdatering om
fremdriften på Bobiltømmestasjonen i FSK 1.mars.
Svar
Fra kommunedirektør:
Vi jobber med å få til løsninger. Men før jeg kommer tilbake til formannskapet med forslag til
løsninger på behovet for bobiltømmestasjon vil jeg ha noen avklaringer fra fylkeskommunen.
De har tidligere tilbudt en form for tømmestasjon. Dette er ikke i drift per nå, men jeg vil vite
hva fylkeskommunen har tenkt om dette fremover.
Andre spørsmål fra Per J. Ervik (PP)
Ønsker orientering om status på Kommunens Næringsfond i FSK møte 1. mars? Er det fortsatt
penger på fondet eller må det politisk vedtak til at fondet blir tilført penger! Har fått spørsmål
om dette fra noen som ønsker å starte opp næringsrelatert virksomhet som kan generer
arbeidsplasser på Hitra.
Svar
Fra kommunedirektør:
Per de opplysninger jeg har så er det ikke friske penger på næringsfondet. Det må i så fall et
politisk vedtak til om det skal settes penger i næringsfondet.
Fra ordfører:
I siste økonomirapport kommer det frem at det er midler i næringsfondet.
Fra kommunedirektør:
Jeg skal se på ordførers bemerkning og komme tilbake til formannskapet med svar.
Tredje spørsmål fra Per J. Ervik (PP)
Ønsker å få besvart hvilken rutiner som har ansvar for tilgjengeligheten til Brannhydrantene
som er tilknytta vannledningstrasen fra kommunale vannverk! Fikk spørsmål om dette i dag, da
en kran skulle stenges å dem måtte de ha gravemaskin for å få fjernet jord å røtter for å
komme ned i Brannhydranten! Heldigvis var det ikke brannslukking denne gangen da!
Svar
Fra kommunedirektør:
Dette er en brannkum som ligger på kommunens hovednett, kummen er merket med
kumskilt/ brannkum skilt. Siden kummen ligger på kommunens nett er det er kommunens
ansvar at denne er operativ til enhver tid. Kummen var kontrollert like før jul i 2021. Det kan i
etterkant ha kommet en del is og sådant oppå som gjør det mer komplisert vinters tid. For
øvrig skal det ligge et lite lag oppå kummen som frostsikring.

Fjerde spørsmål fra Per J. Ervik (PP)
Har med selvsyn og flere med meg sikkert som kjører bil over Hitra har merket at asfaltdekke
på.FV.714 begynner å smuldre opp på store deler på strekningen fra Neverlia og ut til Skaget
Fillan! Erindrer at dette er ganske nylagt asfaltdekke, kanskje ikke mere en to år siden det ble
lagt! Dette setter ned kjøresikkerheten når veien får slike spor!
Kan det gjøres en henvendelse fra kommunen til veieier som er Fylkeskommunen at
korrigerende tiltak blir satt i gang snarest, dette kan også være reklamasjon!!
Svar
Fra ordfører
Jeg er enig i beskrivelsen av tilstand på den nevnte veistrekningen. Og dette ble tatt opp med
lederen for hovedutvalg vei for 1,5 måned siden. Jeg vet at han senere har vært på befaring på
Hitra, og må dermed gå ut fra at det er kjent blant de ansvarlige hos veieier. Jeg vil forøvrig
tilføye, uten at det er ment som trøst, at det er flere veistrekninger som er i dårlig tilstand.
Sistnevnte var da også årsaken til at jeg for 3 uker siden hadde planlagt befaring av flere
veistrekninger på Hitra, sammen med blant annet noen av våre fagfolk, for å kartlegge og
dokumentere. Dette måtte utsettes på grunn av andre gjøremål, og vi ble da enige om. å se an
forholdene, helst slik at vi får med oss mest mulig av tilstanden i forbindelse med teleløsning.
Når vi har fått gjort dette, så vil det danne grunnlag for videre oppfølging opp mot veieier.
Når det gjelder dette med «kan også være reklamasjon», så må jeg gå ut fra at veieier
fylkeskommunen vurdere og følger opp det. Det er ikke noe kommunen har noen
forutsetninger for å mene noe om.
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Saker til behandling
PS 17/22 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.02.2022
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.03.2022
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 18/22 Revidering av de etiske retningslinjene for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.03.2022
Behandling:
Kommunedirektøren endret innstillingen i møtet ved å legge til følgende avsnitt:
«Høringsfristen settes til 26. april 2022 slik at den kan behandles i
administrasjonsutvalgets møte 10. mai før det behandles i formannskapet 18. mai og
kommunestyret. 19. mai.»
Formannskapet vedtok følgende omforente endringer i forslaget til etiske retningslinjer:
 I innledningen legges det til «og troverdighet» og «og folkevalgte» i sjette avsnitt.
 I punkt 1, første avsnitt legges det til «og ærlig».
 I punkt 1, andre avsnitt legges det til «så snart som mulig»
 I punkt 4 legges det til et avsnitt som sier «Det vises for øvrig til «Vær varsom»plakaten.
 I punkt 5 deles første avsnitt opp og endres så det står følgende:
«Dersom ansatte og folkevalgte får kjennskap til kritikkverdige forhold har de rett
til å varsle om dette på en forsvarlig måte.










For ansatte anses intern varsling til nærmeste leder alltid som forsvarlig. Det er
også alltid forsvarlig for ansatte å alternativt varsle til verneombud, tillitsvalgt,
tilsynsmyndighet, advokat og HR-avdelingen. I særskilte tilfeller – som beskrives i
arbeidsmiljøloven § 2 A-2, tredje ledd – kan det også være forsvarlig å varsle
offentlig. Ansatte kan varsle anonymt til HMS-tjenesten.»
I punkt 5 legges det til et avsnitt som sier «Folkevalgte kan varsle til ordfører og/eller
kommunedirektør.»
I punkt 5, åttende avsnitt, legges det til «og/eller folkevalgte.»
I punkt 6, fjerde avsnitt, legges det til «og avgjøres».
I punkt 8, tredje avsnitt, legges det til «skal ansatte ta spørsmålet opp med nærmeste
leder og folkevalgte tar spørsmålet opp med ordfører.»
Punkt 11, andre avsnitt, omskrives til å si følgende:
«Den kommunedirektøren delegerer myndighet til kan tillate at kommunalt
utstyr lånes ut til frivillige lag og organisasjoner. I slike tilfeller skal den som er
bemyndighet vurdere om formålet er i tråd med kommunens mål og i hvilken
grad utlånet er til ulempe for kommunen.»
I punkt 12 legges til «og mellom ansatte og publikum» og «eller brukere/pårørende».
I punkt 13, tredje avsnitt, legges til «ansattes».

Formannskapet ba også om at «Vær varsom»-plakaten oppdateres og sendes på høring
sammen med og som et vedlegg til de etiske retningslinjene.
Med de vedtatte endringene ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Hitra formannskap vedtar å sende forslag til reviderte etiske retningslinjer på høring.
Høringen sendes til Hitra kommunes utvalg UOP, UHO og UPLM, medvirkningsorganene
Eldrerådet, Brukerrådet og Ungdomsrådet, samt til fagforeningene som representerer
ansatte i Hitra kommune. Høringsfristen settes til 26. april 2022.
Høringsfristen settes til 26. april 2022 slik at den kan behandles i administrasjonsutvalgets
møte 10. mai før det behandles i formannskapet 18. mai og kommunestyret. 19. mai.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar å sende forslag til reviderte etiske retningslinjer på høring. Høringen
sendes til Hitra kommunes utvalg UOP, UHO og UPLM, medvirkningsorganene Eldrerådet,
Brukerrådet og Ungdomsrådet, samt til fagforeningene som representerer ansatte i Hitra
kommune. Høringsfristen settes til 26. april 2022.

PS 19/22 Søknad om startlån - fullfinansiering
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd,
punkt a).

Delegerte saker
RDS 3/22 Delegert vedtak - Søknad om sanitær abbonement gnr 93 bnr 189
RDS 4/22 Delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement gnr. 91, bnr. 127
RDS 5/22 Delegert vedtak - Søknad om sanitær abbonement gnr 93 bnr 189

