Saksprotokoll i Hitra formannskap - 19.01.2022
Behandling:
Ordfører og Jann O. Krangnes (R) var igjen habile i behandlingen av denne saken og deltok
dermed igjen i møtet. John Lernes (AP) trådte ut av rollen som vararepresentant og deltok
videre som utvalgsleder uten stemmerett. Formannskapet var dermed igjen fulltallig.
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag til nytt punkt nr. 2:
«Mennesker som bor i omsorgsboliger skal være fritatt for å betale egenandeler ved
eventuell utløsninger av falske brannmeldinger»
Formannskapet voterte deretter først over innstillingens første punkt, deretter innstillingens
andre punkt mot Jann O. Krangnes (R) sitt forslag, og deretter voterte formannskapet over
innstillingens punkt 3 til og med 7.
Innstillingens første punkt ble enstemmig vedtatt.
Jann O. Krangnes (R) sitt forslag til alternativt punkt nr. 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 ble dermed nedstemt.
Innstillingens punkt 3 til og med 7 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag
2) Mennesker som bor i omsorgsboliger skal være fritatt for å betale egenandeler ved
eventuell utløsninger av falske brannmeldinger
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er
montert komfyrvakt i boligen
4) Ordningen omfatter beboere / leietakere som fyller 80 år i 2022 (2023 for regninger
dette året)
5) Ved søknad, vedlagt dokumentert mottatt og betalt gebyr, dekkes for målgruppen:
Første gangs utrykning
Ny utrykning i løpet av 30 dager
To utrykninger i løpet av 60 dager
Tre utrykninger i løpet av 90 dager

Kr
Kr
Kr
Kr

2 000,5 000,7 500,10 000,-

6) Ordningen er en forsøksordning fra og med 01.01.2022 og med varighet ut 2023 og
finansieres gjennom bruk av de avsatte fondsmidlene ifølge vedtak PS 112/21,
begrenset til kr 75.000 i forsøksperioden.
Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2024.

