Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkter, som nummereres
som pkt 2 og 3, innstillingen gis pkt 1.:
2. Kommunedirektøren bes om å søke finansiering fra eksterne kilder, slik at kommunens
finansiering kan reduseres. Eventuelt «overskudd» fra dette går til å redusere den kommunale
finansieringen.
3. Som grunnlag for fremtidige beslutningsprosesser rundt ny arealplan og forvaltningen av
sjøarealene i Hitra kommune må kartleggingen bidra til mer kunnskap om følgende:
-

En oppdatert oversikt over utviklingstrender (lokalt og globalt) innenfor havbaserte
næringer (matproduksjon, energi og materialer)
Analysere og vurdere potensiale for utnyttelse av sjøarealer i kommunen til vekst i marin
verdiskaping
Utarbeide oversikt over industriaktiviteter på Hitra og vurdere nye muligheter på basis av
dette.
Påvise hvilke utviklingsmuligheter det ligger best til rette for vurdert ut fra
markedsmuligheter og lokale forutsetninger (areal, infrastruktur etc,) og bærekraft.
Foreta vurderinger av om noen områder son kan/bør helt eller delvis fredes m.h.p å
restituere naturlige bestander og i tillegg kunne by på autentiske opplevelser knyttet til
intakt natur og fauna

Innstillingen, med tilleggspunkt fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre vedtar å bruke kr 1.000.000 av disposisjonsfondet ulike formål til å
kartlegge verdiskapingspotensialet av sjøarealene i Hitra, i forbindelse med utarbeidelsen
av ny kommuneplanens arealdel og forvaltning av sjøarealene for framtiden.
2. Kommunedirektøren bes om å søke finansiering fra eksterne kilder, slik at kommunens
finansiering kan reduseres. Eventuelt «overskudd» fra dette går til å redusere den
kommunale finansieringen.
3. Som grunnlag for fremtidige beslutningsprosesser rundt ny arealplan og forvaltningen av
sjøarealene i Hitra kommune må kartleggingen bidra til mer kunnskap om følgende:
-

En oppdatert oversikt over utviklingstrender (lokalt og globalt) innenfor havbaserte
næringer (matproduksjon, energi og materialer)
Analysere og vurdere potensiale for utnyttelse av sjøarealer i kommunen til vekst i
marin verdiskaping
Utarbeide oversikt over industriaktiviteter på Hitra og vurdere nye muligheter på basis
av dette.
Påvise hvilke utviklingsmuligheter det ligger best til rette for vurdert ut fra
markedsmuligheter og lokale forutsetninger (areal, infrastruktur etc,) og bærekraft.

-

Foreta vurderinger av om noen områder son kan/bør helt eller delvis fredes m.h.p å
restituere naturlige bestander og i tillegg kunne by på autentiske opplevelser knyttet til
intakt natur og fauna

