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Møtet ble strømmet og opptaket er lagt ut på kommunens nettside.
Innkalling var utsendt 08.03.2022. Det fremkom ingen merknader.
Saksdokumenter i PS 23/22 ble ettersendt 09.03.2022 og saksdokumenter i PS 24/22 ble
ettersendt 11.03.2022.

Etter saksbehandlingen ble det behandlet lønnsforhandlinger med kommunedirektøren. Dette
ble gjort i lukket møte etter kommuneloven § 11-5, andre ledd.
Ordfører ba kommunedirektøren om at kommunen publiserer informasjon om tilfluktsrom i
Hitra kommune.
Spørsmål
Første spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Jeg lurer på om vi kan få en oppdatering på «bygging av ny skole» i Fillan, - hva er status for
prosjektet pr i dag?
Svar
Fra kommunedirektør:
Vi er godt i gang med dette arbeidet og jobber ut ifra vedtaket fra kommunestyrets behandling
av handlings- og økonomiplan for 2022-2025 i møte 16.12.2021. Vedtaket om skole er som
følger:
Kommunedirektøren og Utvalg oppvekst bes om å vurdere muligheten for å bygge et
nytt oppvekstsenter bestående av 1-4 skole og barnehage med storbarnsavdeling på ny
tomt i Fillan.
Derav også vurdere hvordan en 5-10 skole kan utbygges på tomta for dagens skole på
Fillan. En slik vurdering må bli en del av det endelige beslutningsgrunnlaget knyttet til ny
skole Fillan for 1. - 10. trinn og utvidet barnehagekapasitet i kommunen.
Det forutsettes at det endelige beslutningsgrunnlaget ikke vil ha direkte konsekvenser
for oppvekstsentrene på Kvenværet og på Hemnskjela. Det forutsettes videre at
beslutningsgrunnlaget foreligger i løpet av 1. halvår 2022
Vi hadde en underveisrapportering i møte i utvalg oppvekst 09.03.2022 der vi la frem de
ideene vi nå jobber med. Tilbakemeldingen derfra var at vi kan fortsette å jobbe videre i den
retningen vi presenterte da.
Vi ser på løsninger for kapasitetsutfordringer på skole og barnehage samlet, og vi ser på
løsninger på kort sikt og på lang sikt. Dette slik at de kortsiktige løsningene kan gi oss bedre
mulighet til å se hvordan bosettingen i Hitra påvirkes av eksempelvis næringsutviklingen på
Jøsnøya. Vi har og hatt et møte med ansatte og tatt en dialog på hvordan de skal involveres i
denne prosessen.
Andre spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
For en tid tilbake fikk vi en orientering om planlagte punkter for nye mobilmaster ulike steder
på Hitra – hva er status for dette prosjektet?
Svar
Fra kommunedirektør:
Jeg kan i dag ikke gi en konkret oppdatering på dette som følge av korona og sykdom i vår
organisasjon. Jeg ber om å få komme tilbake på dette i et senere møte.
Ellers kan jeg si at vi jobber ut fra vedtatt plan. Vi skal ha på plass noen avtaler i forhold
til grunn. Noen av prosjektene gjennomfører Hitra kommune på egen hånd og i en del
prosjekter samarbeider vi med fylkeskommunen. Min opplevelse er at det burde gå raskere å

sette opp disse mobilmastene. Det er et sammensatt bilde i dette men jeg vil komme tilbake til
formannskapet med en bedre statusoppdatering på dette.
Første spørsmål fra ordfører Ole L. Haugen
Det er nå avholdt flere samlinger hvor temaet relateres til strategisk næringsplan. Både internt
i kommunen, med næringslivet og i næringsforeningen. Uten å gå nærmere i begrunnelse og i
detalj, så mener jeg å kunne lese ut en del tiltak som er omforente og prioritert og som må
løses på kort sikt. Derav stiller jeg følgende spørsmål til kommunedirektøren til formannskapet
på tirsdag:
1. Rekordhøye fødselstall og etterspørsel fra de som vurderer flytting, øker behovet for
barnehageplasser. Hvordan løses det på kort sikt, i hvilket omfang og hvor?
2. Det er tydeliggjort et behov for ordinære utleieboliger, i erkjennelsen av opplevd
manko og behovet for «prøvebo» for tilflyttere som får jobb, men ikke har nettverk og
vilje/evne til å kjøpe på kort sikt. Hvordan kan vi løse dette på kort sikt? Hvor, og
eventuelt i samarbeid med hvem og på hvilken måte?
3. Aktiv og offensiv markedsføring av ledige jobber, gjerne slik at det gir mulighet «for
begge», på en og samme plattform og kanal er framkommet som behov. Hvordan løser
vi og koordinerer vi dette, sammen med næringslivet? Er boihitra.no god nok nå, og er
det denne det vil bli satset på?
4. Hvordan kan vi, sammen med næringslivet, bli bedre på å tilby lærlingeplasser? Og
hvordan kan vi få dette til å henge bedre sammen med profileringen av og
rekrutteringen til valg av utdanning i lokal videregående skole? Kan det også bli en
tydeligere sammenheng med dette i forhold til «sommerjobb for ungdom»?
Svar
Punkt 1, svar fra kommunedirektør:
På kort sikt ser vi på muligheten for å øke kapasiteten på Strand oppvekstsenter med 24
storbarnplasser med å sette opp brakkerigg i tilknytning til dagens barnehage. Det er særlig lite
plass for de ansatte ved oppvekstsenteret. Dette vil kjøpe oss tid så vi kan se hvordan økt
aktivitet på Jøsnøya vil påvirke hvor det blir behov for barnehageplasser i fremtiden.
På Fillan er vi i dialog for å muligens kunne ha 24 storbarnplasser i grendehuset. Vi ser
på en mulig tiårsavtale om å kunne bruke dette bygget til ekstra kapasitet for
barnehageplasser i Fillan.
Vi skal ha løsningene klart til 1. august 2022. Det brukes forøvrig mye tid og ressurser
administrativt på å få til at vi har nødvendig kapasitet i barnehagene. På lang sikt bør vi ha det
litt romsligere med kapasitet i barnehagene. Vi tar sikte på at foreldre skal kunne forvente å få
barnehageplass der de helst ønsker det i kommunen. Dette er viktig for opplevelsen av
bokvalitet for mange av våre innbyggere.
Punkt 2, svar fra kommunedirektør:
Her ser vi også på løsninger på både kort- og lang sikt. Vi er en kommune med flere aktører
som er i stand til å få til dette. Jeg opplever at det er en forventning om at kommunen skal løse
dette men met er viktig at vi utfordrer både utbyggere og andre viktige aktører på dette. Vi er i
dialog med disse aktørene og opplever at det er interesse for å se på løsninger i lag. Dette

arbeidet vil ta tid men kan bli en løsning på lang sikt. Kommunedirektøren vil invitere aktørene
til fellesmøte om dette temaet.
Hitra kommune har noen leiligheter klare til bruk på Melandsjø omsorgssenter men det
er ikke stor interesse for disse leilighetene. Og disse leilighetene er nå tenkt å kunne benyttes
til flyktninger. Inntil videre må vi holde av disse leilighetene til det formålet. Forøvrig er det
sentralt plasserte tomter som er klare for boligutbygging.
I handlings- og økonomiplan 2022-2025 ligger det inne at boligutvikling skal prioriteres.
Vi ser på forskjellige løsninger men jeg trenger en ressurs som dedikeres til å jobbe med dette.
Kommentar fra ordfører:
Hitra kommune kan gjerne ha en rolle i et samarbeid men det er ikke vi som skal løse dette
alene. Viktig at vi utfordrer de andre aktørene. Det er flere interesserte aktører både når det
kommer til utbygging og finansiering så det er god mulighet for å få til løsninger i samarbeid.
Men det vil ta tid å få på plass alt dette så det må også ses på løsninger på kort sikt. Vil nevne
at det fremdeles er noen objekter tilgjengelig på Vikantoppen på Smartbo.
Punkt 3, svar fra kommunedirektør:
Plattformen boihitra.no bør bli bedre enn den er i dag men jeg mener det var helt rett av Hitra
kommune å bli med på denne plattformen. Det er viktig å få fram mulighetene for det å
arbeide og det å bo i Hitra kommune og særlig det at det er interessante jobber for begge to i
et par. Vi markedsfører Hitra i andre kanaler også.
Vi ser gjerne at de store næringsaktørene i kommunen vår bruker boihitra.no mere.
Plattformene vil ikke alene løse behovet for å markedsføre de positive sidene ved å jobbe og
bo i Hitra kommune. Måten vi samhandler med de andre aktørene er viktigere.
Næringsforeningen er sentral i dette samarbeidet og det er de som styrer nettstedet
boihitra.no.
Kommentar fra ordfører:
Ut ifra møtet med næringsforeningen og andre næringsaktører i kommunen så forstår jeg det
slik at det er en forventning til at vi skal få til dette og at boihitra.no skal bli en god plattform.
Jeg ber kommunedirektøren om å ta initiativ til å sørge for at boihitra.no blir ferdigstilt og blir
opprettholdt med oppdatert innhold. Boihitra.no er en god ide som er i ferd med å bli noe bra.
Jeg vil ellers ta opp at vi ser en økende grad av pendling inn til kommunen og det
pendles over større avstander enn tidligere. Befolkningsmessig så har vi en utfordring med at vi
har en stor overvekt av menn i aldergruppen 20-40 år. Det er viktig at vi har et fokus på kvinner
i alderen 20-40 år for å se på hvordan vi kan bidra til at flere av denne gruppen flytter hit og
blir værende.
Før pandemien har Hitra kommune gjennomført et arrangement kalt «Ny på Hitra».
Dette har ikke blitt gjennomført i pandemiårene men det bør tas opp igjen nå. Dette er en
inngang for å introdusere nye innbyggere til lag og foreninger som er aktive i kommunen og
dermed viktig for å inkludere både innflyttere fra andre land og andre kommuner. «Den Store
Mangfolds-kvelden» som tidligere har blitt arrangert på biblioteket bør også gjenopptas.
Punkt 4, svar fra kommunedirektør:
Hitra kommune og de andre aktørene må gå sammen og se på hva som tilbys av
lærlingeplasser samlet. Per i dag så har vi ikke full oversikt over de lærlingeplassene vi tilbyr
selv men det jobbes med å få på plass dette. Lærlingeplasser vil også være noe som passer å

koble opp mot boihitra.no. Det er viktig at dette blir et kontinuerlig arbeid og ikke bare tas opp
i det det skal utlyses lærlingeplasser. Vi hadde en god kveld 8. mars da næringslivet fikk vise
seg fram til ungdom og foreldre.
Andre spørsmål fra ordfører Ole L. Haugen
Jeg kan ikke forstå annet enn at det du skisseres må være godt innenfor det akseptable og
ønskelige. Men det vil samtidig være veldig greit at det ikke oppfattes for å være i strid med en
politisk beslutning i FSK. For sikkerhets skyld vil jeg derfor be om at saken diskuteres i FSK på
tirsdag.
Spørsmålet henviser til e-post fra Eldbjørg Broholm datert 11. mars 2022 der det står følgende:
Jeg har mottatt spørsmål fra Fillan skole vedr samarbeid og gjennomføring av 17.mai i
kommunesenteret. Jeg er klar over at Formannskapet i sak 27/20 konkluderte med en
avgrenset involvering fra Hitra Kommune.
Nå åpnes Hitrahallen i ny drakt og jeg mener at dette aktualiserer spørsmålet på nytt. I
Fillan krets (Kommunesenteret) er det mange tilflyttere - både fra andre steder på Hitra
og fra andre deler av landet(land).
Tidligere er det slik at 4.klassen ved Fillan skole sammen med foreldregruppa har hatt
ansvaret for markeringen av denne festdagen i sin skolekrets. Med mange innbyggere i
Fillan er dette etterhvert blitt en noe uoverkommelig oppgave for ca. 20 foreldrepar.
Dette er forståelig.
Mitt spørsmål er da: Kan det nå være på tide med et samarbeid om et arrangement i
kommunesenteret mellom Fillan skole, Hitra kommune og Frivilligsentralen?
Jeg mener at et 17. maiarrangement i kommunesenteret ikke bare er en skole sitt
ansvar, men bør være et felles ansvar slik at vi får en flott markering av vår
grunnlovsdag.
Svar
Fra kommunedirektør:
Det var oppmeldt en sak om dette til formannskapsmøte 03.03.2020 med saksnummer PS
27/20. Det ble da vedtatt å utsette saken og på grunn av pandemien ble den ikke tatt opp
igjen. Nå er det gode utsikter til at vi igjen kan diskutere en vanlig 17. mai-feiring.
Kommunedirektøren ser at det kan være et samarbeid for å arrangere 17. mai i Fillan.
Formannskapet stiller seg positive til at Hitra kommune inngår i et samarbeid for 17.maiarrangementet i Fillan.

Orienteringer
Mottak av flyktninger fra Ukraina – oppfølging v/kommunedirektør
integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt kommunene om tilbakemelding på
hvor mange flyktninger de kan motta i løpet av 2022. Hitra kommune har svart at vi kan motta
40 flyktninger denne våren. IMDi vil komme tilbake med anmodning til kommunene om hvor
mange flyktninger de bes om å ta imot.
Det er noen som har kommet hit fra Ukraina allerede. Dette er personer som har
familie i kommunen fra før. Per nå er det to familier som har kommet til Hitra. Vi har opprettet
en jevnlig dialog med våre ukrainske innbyggere. Vi er opptatt av at de som kommer
registrerer hos politiet seg slik at de får rettighetene de skal ha.
Det er flere i organisasjonen som jobber med dette. Vi jobber med å få på plass en
dedikert koordinator til å styre dette og så skal denne personen få et apparat rundt seg til å
bistå ved behov. Vi har tilgjengelige boliger til de som kommer. Hitra kommune eier selv en del
boenheter som kan brukes og vi har også dialog med private aktører som kan og ønsker å
bidra.
På hjemmesiden vår har vi lagt ut en del relevant informasjon. Dette er informasjon
som både er rettet mot ukrainere som ankommer Hitra og egne innbyggere.
Merknader fra ordfører:
40 flyktninger er godt innenfor det som vi kan ta imot. Jeg vil være tydelig på at dersom
kommunedirektøren vil gå utover de 40 så er vi åpne for det. Skulle noen bekymre seg for de
økonomiske så forstår jeg det er gode ordninger for å løse det. Vi har hjerterom og husrom for
flere om det blir nødvendig. Det kom brev fra arbeids- og inkluderingsministeren og det kan
leses slik at IMDi komme med anmodning om å ta imot flyktninger snarlig.
Jeg vil nevne et raust tilbud fra Storm Brygghus om å ta imot flyktninger der. De har
gode overnattingsrom, flotte fellesarealer, skole og barnehage i gangavstand og de er
motiverte for å være vertskap. De ønsker å få svar ganske snart på om de er aktuelle siden de
må ta et valg mellom turister eller flyktninger denne sommersesongen.
Salgsbevilling nærbutikk v/kommunedirektør
Nærbutikken i Melandsjøen er med i et program for å installere digitale løsninger for å minke
behov for bemanning og kunne ha butikken døgnåpen. Butikken har kamera inne- og utenfor
også er det en bakvakt som følger. Dette skal bidra til at butikken får lengre åpningstider og
bidra til å sikre fortsatt drift av butikken.
I dette så ligger det et spørsmål om salgsbevilling på alkohol. Kommunedirektøren anser
det ikke som nødvendig å gjøre noe nytt vedtak for at de skal fortsette å selge alkohol som i
dag men ber her formannskapet om deres synspunkt på dette.
Åpningstiden for salg av alkohol vil være som vedtatt av kommunestyret. De som skal
kjøpe varer med aldersgrense (tobakk, alkohol, legemidler) må registrere seg. Sikkerheten blir
ivaretatt av system og lovverk.
Formannskapet ber kommunedirektøren om å komme med sak på dette til politisk behandling.

Næringsfond v/kommunedirektør
Denne orienteringen er en oppfølging av spørsmål fra Per J. Ervik (PP) i formannskapsmøte
01.03.2022 om næringsfond. Min oppfatning var at næringsfondet var tomt men det kom fram
at det i siste økonomirapport stod noen midler på den kontoen.
De midlene som står der var noe jeg trodde måtte betales tilbake men Hitra kommune
kan fritt bruke disse midlene. Jeg finner ikke at vi har retningslinjer for tildeling av midler fra
næringsfond. Jeg ber formannskapet om tilbakemelding på om det bør utarbeides en sak om
retningslinjer for næringsfondet som går på hvem som kan søke og hva det kan søkes om.
Merknader fra ordfører:
Vi har et næringsfond som vi trodde var oppbrukt men i den siste saken vi disponerte noen av
dem så var det igjen midler. Dette er midler som har blitt tildelt til prosjekter som ikke har blitt
iverksatt, og derfor heller ikke betalt ut. Det er ikke store summer men det er noe.
Jeg vil også nevne at vi har et øremerket fond. Når vi behandlet havbruksfond-midlene
ble det satt av kr 450.000,- som står til ‘fellestiltak’. Da vi behandlet handlings- og økonomiplan
16.12.2021 stod det fremdeles kr 450.000,- på denne kontoen.
Regnskap 2021 v/økonomisjef, May Merete Hårstad Lian [hører med May om denne]
Handlingsregler 2021:
Tabellen nedenfor viser hvordan regnskapet for 2021 måler opp mot handlingsreglene i
økonomireglementet. Tallene er oppgitt i tusen kroner.







Vi har holdt oss innenfor handlingsregelen om at renter og avdrag ekskludert vann,
avløp og renovasjon (VAR) i prosent av frie inntekter skal være under 10 prosent. Her er
vi på 8,5 prosent.
Vi er utenfor handlingsregelen om at netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter
ekskludert VAR skal være over 1 prosent. Her er vi på -0,6%. Driftsresultatet er lavere
enn det som er målet men bedre enn det som var prognosen ved
økonomirapporteringen 2. tertial 2021.
Vi er innenfor handlingsregelen om at totalt disposisjonsfond i prosent av
driftsinntekter skal være over 15 prosent. Her er vi på 17,6 prosent.
Vi er også innenfor handlingsregelen om at frie disposisjonsfond i prosent av
driftsinntekter skal være over 8 prosent. Her er vi på 10,4 prosent. Dette er midler i
disposisjonsfondet som ikke er bundet til særskilte formål.



Og vi er innenfor handlingsregelen om at gjelden som belaster drift i prosent av
driftsinntekter skal være mindre enn 75 prosent. Her er vi på 62,3 prosent. Vi er
innenfor handlingsregelen men det har vært en økning fra regnskapet 2020 da vi var på
50,6 prosent.

Resultat Kommunalområder:
Tabellen nedenfor viser oversikt over driftsresultat for 2021 fordelt på rammeområde (RO).












Merforbruket på kr 255.000,- på RO 0 – Politisk virksomhet, skyldes hovedsaklig i
høyere utgifter til valgavvikling enn det som lå i budsjettet for 2021. I tillegg er det et
merforbruk innenfor utvalg for Plan, Landbruk og Miljø (UPLM) og ungdomsrådet
(HUR). Dette kommer som en følge av høyere møtehyppighet enn det som lå til grunn
for budsjett 2021.
På administrasjonen er det et mindreforbruk på kr 568.000,-. Dette kommer
hovedsaklig av inntekt fra sykerefusjon.
På oppvekst er merforbruket på 4,1 millioner kroner. Dette kommer hovedsaklig fra
barneverntjenesten. Det har også vært lavere inntekt fra foreldrebetaling i barnehagen
enn det som lå til grunn for budsjett 2021.
RO 3-Helse og Omsorg har et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette er noe
forbedring fra prognosen som ble gitt ved økonomirapport for 2. tertial 2021. Årsaken
til merforbruket er noe større utgifter til sosialhjelp enn forventet og ressurskrevende
brukere som trengte en-til-en bemanning. Det er også en inntektsføring fra tidligere år
som er tilbakeført.
RO 5-Kultur har hatt et mindreforbruk på kr 880.000,-. Noe av dette kommer av
mindreforbruk på barne- og ungdomsarbeid, sykelønnsrefusjon og generelt mindre
brukt på kultur-aktiviteter.
RO 6-Eiendom og Drift har hatt et merforbruk på kr 626.000,-. Dette kommer av økte
strømutgifter på nesten 400.000 og høyere vedlikeholdskostnader enn forventet.
Rammetilskudd, skatt, renter og avdrag ble 12,5 millioner kroner bedre enn forventet.
Det er en merinntekt for skatt og inntektsutjevning på kr 6,7 mill. Det ble også overført
et lavere beløp til investering enn det som var budsjettert.
Totalt så er det et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7,4 mill.

På de gebyrfinansierte områder har det vært et merforbruk på kart og oppmåling, byggesak og
reguleringsplaner. På kart og oppmåling ble det et merforbruk på kr 160.899,-. Her har
inntektene vært som forventet men kostnadene har vært høyere. Bygggesak er det et
merforbruk på kr 287.252,- med samme årsak som byggesak. På reguleringsplaner ble
merforbruket på kr 788.926,-. Her ble inntektene lavere enn forventet i budsjett 2021.

På vann ble det avsetning til fond på kr 7,3 millioner. Fondet er nå på 23,6 millioner
kroner. Her er det høyere inntekter enn forventet som er årsaken. Det har også blitt solgt mere
vann til avlusning enn forventet.
På avløp ble det satt av 980.000 kroner til fond. Her har det vært inntekter som
forventet men lavere utgifter. På feiing ble det avsatt 300.000 kr til fond og her også har det
vært lavere driftsutgifter enn forventet.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 20/22

Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.03.2022

PS 21/22

Krafttak mot Kreft - økonomisk bidrag til
innsamlingsaksjon

PS 22/22

Søknad støtte Trøndersk Matfestival

PS 23/22

Næringsknuten AS - Søknad om utsatt byggefrist

PS 24/22

Støtte til Ukraina

PS 25/22

Startlån - fullfinansiering

Lukket

Saker til behandling
PS 20/22 Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.03.2022
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.03.2022
Behandling:
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 21/22 Krafttak mot Kreft - økonomisk bidrag til innsamlingsaksjon
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.03.2022
Behandling:
Monica Mollan (AP) fremmet forslag om å øke bevilgningen til kr 50.000,-.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med vedtatte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar å bevilge kr 50.000,- til Hitrarussens innsamling til «Krafttak mot
Kreft».
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar å bevilge kr 5.000,- til Hitrarussens innsamling til «Krafttak mot
Kreft».
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».

PS 22/22 Søknad støtte Trøndersk Matfestival
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.03.2022
Behandling:
Ordfører fremmet forslag om at punkt tre endres slik at midlene tas fra næringsfond
øremerket fellestiltak med kontonummer 256080718.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med vedtatte endring, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap innvilger Smaker fra Øyriket AS tilskudd til koordinering av Hitra
og Frøya sin deltakelse under Trøndersk matfestival 2022 i Trondheim med kr. 80
000,- samt Trøndersk matfestival «ett sted nær deg» kr. 70 000,- totalt kr. 150 000,2. Hitra formannskap innvilger Oi! Mat og drikke tilskudd på kr. 20 000,- til
deltakeravgift Hitra og markedsføring av Trøndersk matfestival – et sted nær deg
3. Tilskuddene på totalt kr 170.000,- dekkes av næringsfond øremerket fellestiltak med
kontonummer 256080718 og utbetaling skjer mot anmodning (faktura)
Innstilling:
1. Hitra formannskap innvilger Smaker fra Øyriket AS tilskudd til koordinering av Hitra og
Frøya sin deltakelse under Trøndersk matfestival 2022 i Trondheim med kr. 80 000,samt Trøndersk matfestival «ett sted nær deg» kr. 70 000,- totalt kr. 150 000,2. Hitra formannskap innvilger Oi! Mat og drikke tilskudd på kr. 20 000,- til deltakeravgift
Hitra og markedsføring av Trøndersk matfestival – et sted nær deg
3. Tilskuddene på totalt kr 170.000,- dekkes av disposisjonsfond ulike formål og utbetaling
skjer mot anmodning (faktura)

PS 23/22 Næringsknuten AS - Søknad om utsatt byggefrist
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.03.2022
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune imøtekommer delvis søknad av 01.03.2022 fra Næringsknuten AS og gir
utsatt frist for byggestart til 31.12.2022. Frist for ferdigstillelse utsettes da tilsvarende til
31.12.2023.
Innstilling:
Hitra kommune imøtekommer delvis søknad av 01.03.2022 fra Næringsknuten AS og gir utsatt
frist for byggestart til 31.12.2022. Frist for ferdigstillelse utsettes da tilsvarende til 31.12.2023.

PS 24/22 Støtte til Ukraina
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.03.2022
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar å bevilge kr 50.000,- til Røde Kors sin innsamlingsaksjon til støtte
for de som rammes av invasjonen av Ukraina.
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar å bevilge kr 50.000,- til Røde Kors sin innsamlingsaksjon til støtte for
de som rammes av invasjonen av Ukraina.
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».

PS 25/22 Søknad om fullfinansiering av startlån
Eldbjørg Broholm (AP) forlot møtet under behandling av denne saken siden hun er medlem av
klagenemnda for startlånsaker. Det var ikke innkalt vararepresentant. Formannskapet telte
dermed 6 av 7 representanter i behandlingen av denne saken.
Møtet ble lukket etter kommuneloven § 11-5, tredje ledd, punkt a).

