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13.03.2014 Kst 11/14

Barman skole - oppgradering/utvidelse.

DRB

Bevilgning vedtatt Kst. 27.04.17. Prosjekt igangsatt.
Sak om tilleggsfinansiering for personalfløy Barman skole kommer i kommunestyret før jul.

09.10.2014 Kst 97/14

Dolmøy Næringsområde

DRB/ØJ

Formannskapet har besluttet å gjøre ferdig de nødvendige investeringene på vann og avløp og ellers se tiden an i forhold til eventuelt kjøp av mere areal.
Statens Vegvesen har en jobb å gjøre i området. Kostnadene med ferdigstillelse ligger i tidligere vedtak og investeringsbudsjett.

14.04.2015 Fsk 36/15

Intensjonsavtale om etablering av LNG-terminal ved Hitra Kysthavn

DRB/LEH

Forhandlinger på gang AGA. Fortsatt ikke sluttet avtaler.

Oppfølgin Hovedplan vann/Nye tiltak

LEH

Vedtak i kommunestyret 01.06.2017. Prosjektarbeid for realisering fremover. Finansieringssaker kommer utover høsten.

14.04.2016 Kst 35/16

Hitra storkjøkken - renovering/utvidelse av lokaliteter

DRB/HMH

Arbeidet er i gang innenfor rammeavtaler.

10.12.2015 Kst. 160/15
F.sak 122/16
24.08.2016

Utbygging Litjslokheia
Forprosjektering

AULI/ØJ

Bevilgning vedtatt i K.st. sak 80/17.
Regulering av ganveg/fortau vedtatt i Fsk. sak 133/17.

Kalvøya, salg

DRB

Det er inngått avtaler hvor Rema sin er godkjent i K.sak 90/17 og TESS sin i K.sak 89/17.

23.09.2014 Fsk 124/14

Minnelund med bauta for omkomne på havet - Dolm kirkegård

Omar/Kystmuseet

Inngått avtale med Kystmuseet om utførelse 22.11.16. Tilbakemelding om at det er nye statuer på veg.

24.05.2016 Kst. 61/16

Overtakelse Vettastraumen bru -

DRB

Saken ligger i departementet for avklaring. Nedklassifisering - søknad om fritak for vegstandard. Ikke fått tilbakemelding om status.

24.05.2016 Kst. 62/16

Forvaltningsrevisjon forebyggende arbeid barn og unge

HMH/GAR

Tilbakemelding gitt kommunestyret i juni 2017. Sosiallærerstillingen ved Fillan skole er nå på plass.

26.05.2016 Kst. 64/16

Salg av næringstomter Fillan K2, K3 og K4.

LEH

22.05.2016 Kst 37/14

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. Leie-så eie.

LEH

Avtaler undertegnet for K2 og K4.
Detaljregulering K5 og K6, klargjøres for salg. I tråd med signaler etter sentrumsanalysen. Asfaltering P2 - dekkes av tomtesalg. Ingen fremdrift her
pga. for stor arbeidsmengde.
Oppgavene er under omorganisering. TOBB tilbyr leie-før-eie i sine nybygde rekkehus.

Kst. 125/16

Bosetting av flyktninger

HMH/AMG

10 voksne i 2017. + Familiegjenforening. 2 bosatt i år. Siste kommer i slutten av november. Mindre påtrykk fra IMDI.

Fsk 147/16/K.st.

Avhende andeler i Frøya Flyplass DA

MHL

Selskapsstyret (27.04.)har solgt innholdet i selskapet til Salmar og NMK Frøya. Selskapet skal avvikles.

Kst 7/17

Stedsanalyse Fillan/videreføres i reguleringsplan

DRB

Står foran utarbeidelse av reguleringsplan.

Kst 21/17

Utbygging Hitra Industripark Øst - finansiert utbygging

DRB

Anbud antatt - tomta skal være klargjort innen 1.12.17

Kst 24/17

Bofellesskap for demente - arkeologiske utgravinger

HMH

FO 1/17

Interpellasjon om skjærgårdstjeneste

DRB

Første del av prosjekt i den økonomiske handlingsplanen 2018 - 2021. Oppstart i september.
Er i gang i hht. plan
«Hitra MDG ber Hitra kommune signalisere til fylkeskommunen at kommunen ønsker å være med på et pilotprosjekt med en nettverksbasert
skjærgårdstjeneste basert på et samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører»
Herved ber jeg rådmann meddele slike signaler til fylkeskommunen, og da med et uttrykt ønske om at Hitra kommune er positiv til å delta i en slik
nettverksbasert skjærgårdstjeneste.

Fsk 40/17

Finansiering - utarbeidelse av ROS - Hitra brannvesen

DRB

ROS er gjennomført - avventer rapport.

K.sak 50/17

Innføring av envegskjøring i Fillan sentrum

AULI

Skilt er bestilt.

Kst. 51/17

Fillan sentrum - utbedring av trafikale problemer.

AULI

Arbeid igangsatt.

Fsk 103/17

Tilskudd til festivaler og lokale spel 2017

OPL

Det innarbeides i budsjettet for 2018 et beløp hvor det kan søkes om støtte til større kultur-/idrettsarrangementer på Hitra. Det utarbeides kriterier for en
slik støtte som legges fram til politisk behandling i løpet av høsten 2017.

22.06.

24.08..16

KST

Fsk

Fsk 116/17

Tilskudd til kulturformål – Driftsstøtte” for 2017

OPL

Revurdering av retningslinjer gjennomføres jfr. vedtak.

Fiskerihavn Kuøya

AULI

Avventer mulighet for å få prosjektleder på saken, event. at KNH tar saken.

