Saksprotokoll i Hitra formannskap - 07.12.2021
Behandling:
Per J. Ervik (PP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Pensjonistpartiet ønsker å styrke satsinga på praksis rettet undervisning i grunnskolen,
som for eksempel arbeidslivsfag, elevbedrifter og samarbeide mellom skole og
næringsliv.
PP ønsker å få en mer praktisk retta skole, at det blir lettere å få ungdommene til å
fullføre skolen å ingen skal føle seg som skoletapere! Vi må starte i rette enden det er
for seint å ansette folk som skal ta hånd om ungdommene når de allerede har falt
utenfor som har medført kanskje psykiske problemer.
Pensjonistpartiet foreslår at det legges inn i budsjettet 2022 med Kr.1mill.
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslag til endringer i ny handlings- og økonomiplan
Område
RO-0 Politikk
RO-1 Administrasjon
Disposisjonsfond

Foreslått i kr
6.641.537,30.152.743,-

Nytt forslag i kr
5.313.230,27.137.000,Til disposisjonsfond

Innsparing i kr
1.328.307,3.015.743,3.000.000,7.344.050,-

RO-2 Oppvekst

Red. egenbetaling SFO
Barnehage red. egenandel
Miljøterapeut skole/barnevern

Økning i kr
500.000,1.000.000,750.000,-

RO-3 Helse og Omsorg

Helsetunet 2 sykepleiere
TNF 2 vernepleiere/spesped.
Økt innsats psykiatri
Faglig utviklingsarbeid
Fagstilling kurator NAV 50%

1.500.000,1.500.000,500.000,200.000,300.000,-

RO-5 Kultur

Fritidsleder
Transport Ut/Hjem for 50
Reduksjon egenandeler kultur
Totalt omdisponeringer

750.000,144.050,200.000,7.344.050,-

Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
FORSLAG TIL TILTAK I BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2022 – 2025 HITRA KOMMUNE
FRA HITRA HØYRE
1. Frivillighetsåret 2022
Frivillighet er av stor betydning for Hitter samfunnet. Ikke minst for barn og ungdom,
men også for de som på grunn av helseplager trenger hjelp. Engasjement fra
enkeltpersoner, lag og organisasjoner er viktig som supplement til kommunale tjenester.

Frivillighetsåret 2022 vil sikre at frivillighetsarbeid blir videreført og styrket også i Hitra
kommune. Vi ønsker at det avsettes ett beløp til fordel for lokalt frivillighetsarbeid i
budsjettet for 2022. Beløpet stilles til disposisjon for Hitra Frivillighetssentral.
 Høyre ber om at det avsettes ett beløp for 2022 til FRIVILLIGHETSÅRET på 100.000
kr, som disponeres av FRIVILLIGSENTRALEN med mål om å styrke og videreutvikle
Frivillighetsarbeidet lokalt.
2. Grenda utviklingsfond
Hitra har et kulturliv preget av stor lokal innsats og engasjement. Det frivillige
engasjementet er en bærebjelke i lokalsamfunnet og i grendene på Hitra. Små ressurser
utløser ofte stor frivillig innsats. Hitra Høyre vil derfor gjenopprette
"GRENDAUTVIKLINGSFONDET" som stimuleringstiltak for frivillig arbeid, kulturell
kreativitet og dugnadsånd.
 Høyre ber om at det som tidligere het «Grendautviklingsfondet» reetableres fra
2022, og at det budsjetteres med et årlig beløp på 500.000 kr
3. Utvide bemanning med ett ekstra årsverk i tjenesteområdet for plan og byggesak (PLM)
En kommune som Hitra som ønsker utvikling med økt bosetting og flere arbeidsplasser
må ha god og effektiv saksbehandling. Plan og byggesak bør være godt bemannet for å
kunne gi god bistand og veiledning slik at det kommer gode, velfunderte planer og
søknader til behandling i kommunen. Rask saksbehandling utløser effektiv utbygging av
næringsvirksomhet, boliger, fritidsboliger og annen nødvending infrastruktur.
 Høyre ber om at det utvides med ett ekstra årsverk i tjenesteområdet som om
behandler av planer og byggesaker i Hitra kommune
4. Utbygginga av privat barnehage i Hitra kommune
Hitra Høyre ser at kommunen går mot store investeringer i årene som kommer, både
innen helse og oppvekst. Kommunen vokser, og det er også behov for flere
barnehageplasser i kommunen. Hitra Høyre forslår at kommunen legger til rette for
privat utbygging av barnehage i Hitra kommune. En undersøkelse fra 2020 viser blant
foreldre i norske barnehager viser at de er litt mer fornøyd med tilbudet til sitt barn som
de som går i private barnehager, enn de som går i kommunale
barnehagerhttps://www.pbl.no/aktuelt/foreldre-ogbarnehagen/foreldreundersokelser/foreldreundersokelsen-dette-mener-foreldrene-omprivate-og-kommunale-barnehager/ Tilbudet er helt sikkert bra i begge alternativ men
for Hitra kommune gir dette en mulighet til å fokusere på andre nødvendige
utbygginger.
 Høyre foreslår derfor at av de 35 millioner som allerede er avsatt på
investeringsbudsjettet til utbygging av ny kommunal barnehage overføres 30
millioner kroner til investeringer i ny Fillan skole.
5. Fillan skole – ny skole
 Nøkkelen til framtiden og vekst for kommunen vår, er barn og unge. Hitra Høyre
foreslår at kommunen tar inn utbygging av ny Fillan skole i budsjettet og
handlingsplan for perioden 2022 til 2025. Skolen er «sliten» og har påvist mugg og
råte, noe som påvirker arbeidsmiljø og læringsmiljø for både lærere og elever.
Skolen har også mangler når det kommer til kapasitet og moderne romløsninger.
Hitra Høyre viser til mulighetsstudie for «Fillan skole» presentert for kommunestyret



m fl 30. november, og mener alternativ 2 – rivning av gammel skole og bygging ny
skole på samme tomt – er det beste alternativet.
Høyre foreslår derfor at kommunedirektørens opprinnelige innstilling til budsjettet
som gjelder ny Fillan skole, opprettholdes, men justeres ned med 30 millioner kroner
fra budsjettert post for ny barnehage.

Før man gikk over til votering framkom en saksopplysning knyttet til Sigrid Hanssens forslag
punkt 2: Hitra kommune har et fond benevnt «Trivselstiltak Grendene». Dette ble opprettet i
2018 med en bevilgning på 1,5 millioner, hvorav det pr i dag står til rest ca kr 600 tusen. For
fondet har formannskapet vedtatt egne statutter.
Formannskapet voterte deretter først mellom Sigrid Helene Hanssens (H) punkt 4 og forslag fra
utvalg Oppvekst (UOP) av 30.11.2021 og som lød slik: Hitra kommunestyre øker investering til
kr 20 millioner i 2022 på prosjekt 6656 Kapasitetsøkning barnehage/oppvekstsenter i 2022.
Forslag fra UOP fikk 6 stemmer for og 1 stemte for forslaget til Sigrid Helene Hanssen
(H). Forslaget fra UOP ble dermed vedtatt. Sigrid Helene Hanssen (H) stemte på sitt
forslag.
Dermed var følgende vedtatt:
Hitra kommunestyre øker investering til kr 20 mill i 2022 på prosjekt 6656
Kapasitetsøkning barnehage/oppvekstsenter i 2022
Deretter voterte formannskapet mellom Formannskapets forslag fra behandling 23.11.2021
om å bevilge kr 50 millioner i investeringsbudsjettet til ny skole i Fillan i 2025, og forslag fra
UOP av 30.11. om å fatte slikt vedtak: Hitra kommunestyre øker investering til kr 150 mill i
2025 på prosjekt 6654 Fillan skole. Prosjekt investering 6619, kr 16 mill i 2022, overføres til
prosjekt 6654.
Forslaget fra UOP fikk 6 stemmer og 1 stemte for formannskapets forslag fra behandling
den 23.11.2021. Forslaget fra UOP ble dermed vedtatt. Monica Mollan stemte for
formannskapets forslag fra den 23.11.2021.
Dermed var følgende vedtatt:
Hitra kommunestyre øker investering til kr 150 mill i 2025 på prosjekt 6654 Fillan
skole. Prosjekt investering 6619, kr 16 mill i 2022, overføres til prosjekt 6654.
Deretter voterte formannskapet over de øvrige investeringene samlet. De øvrige
investeringene er da som følger, med unntak av prosjekt nummer 6654 – Fillan skole og 6656 –
Kapasitetsutvidelse på barnehage området som ble votert over i de to foregående voteringene:

De øvrige investeringene i oversikten ovenfor ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet voterte deretter over det fremlagte Investeringsbudsjettet for Vann, Avløp og
Renovasjon (VAR). Investeringsbudsjettet for VAR ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet voterte deretter over forslag fremmet av Per J. Ervik (PP).

Forslaget fikk 1 stemme for og 6 stemmer imot. Forslaget ble dermed nedstemt. Per J.
Ervik (PP) stemte for forslaget.
Deretter voterte formannskapet over forslaget fremmet av Jann O. Krangnes (R).
Forslaget fikk 1 stemme for og 6 stemmer imot. Forslaget ble dermed nedstemt. Jann O.
Krangnes (R) stemte for forslaget.
Deretter voterte formannskapet over punkt 1, 2 og 3 i forslag fremmet av Sigrid Helene
Hanssen (H). Forslaget ble stemt over punktvis.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 fikk 2 stemmer for og 5 stemmer imot. Forslaget ble dermed nedstemt. Per J.
Ervik (PP) og Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for punkt 2.
Punkt 3 fikk 2 stemmer for og 5 stemmer imot. Forslaget ble dermed nedstemt. Per J.
Ervik (PP) og Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for punkt 3.
Sigrid Helene Hanssen trakk punkt 5 i sitt forslag.
Formannskapet voterte deretter over forslag fra Hitra Kirkelige Fellesråd (HKF).
HKFs forslag fikk 1 stemme for og 6 stemmer imot. Forslag fra HKF ble dermed
nedstemt. Per J. Ervik (PP) stemte for forslag fra HKF.
Til slutt i voteringen meddelte Jann O. Krangnes (R) at han stemte imot innledningen til
innstillingen som sier følgende:
«Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i
vedlagte budsjettdokument:
 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift.
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet.
Kommunalområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt
drift og rammetildelingen er netto driftsrammer.»
De øvrige formannskapsrepresentantene stemte for.
Flertallsvedtakene i dagens møte blir innarbeidet i vedlagte budsjettdokument, og derav blir
formannskapets innstilling slik og dermed:
Vedtak:
Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte
budsjettdokument:
 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift.
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet.
Kommunalområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og
rammetildelingen er netto driftsrammer.

1.

Betalingssatser og gebyrer

Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vannog avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2022.
Renovasjonsgebyr ReMidt IKS for 2022 fastsettes til:
 Renovasjon husholdninger:
kr 3.770 eks. mva.
 Renovasjon fritidshus:
kr 1.330 eks. mva.
 Slamgebyr:
o Oppmøtepris
kr 700,- per anlegg, eks. mva. (O)

o
o

Tømming og behandling fra slamavskiller
Tømming og behandling fra tett tank

kr 430,- per m3, eks. mva. (P1)
kr 360,- per m3, eks. mva. (P2)

Øvrige gebyrer og betalingssatser økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,5%, jfr.
vedlagte gebyrregulativ og betalingssatser for 2022 innenfor vann- og avløpssektoren, plan, landbruk,
miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen.
Nye gebyrsatser fra gravferdsmyndigheten gjeldende fra 1.1.22 (blant annet festeavgifter) godkjennes,
med forbehold om at det ikke blir endringer etter høringsfristen 22.12.21.

2.

Skatt

3.

Renter/lån

4.

Lønns- og prisvekst

a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2022 skrives ut eiendomsskatt
på:
I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr.
eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen
(bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til
eiendomsskattelovens §§ 3 og 4.
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
II. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble taksert og regnet
som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst
for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med
fire syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget skal være 7 promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt
benytter kommunen vedtatte skattevedtekter.
b) Skattøret fastsettes til 10,95 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett.
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 157.950.000 for 2022.

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2022 på kr 106.326.200, jfr. bevilgningsoversikt
investering.
Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,8%.
Lån opptas når kommunedirektøren finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og
kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet.
Startlån tas opp med kr 20.000.000 i 2022. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som
egen sak i kommunestyret.

I budsjettet for 2022 er det beregnet en pris- og lønnsvekst på kommunalområdene med 2,5%, som er i
tråd med beregnet deflator i statsbudsjettet.

5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i
fremlagt budsjett.
6. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for
det enkelt rammeområde i henhold til vedtatte økonomireglement.
7. Vedtatte handlingsregler legges til grunn for kommunens økonomistyring.

