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Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 01.09.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Eldbjørg Broholm Varaordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Ellers møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Lernes Leder UPLM AP 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Marit Aune Kommuneplanlegger 
Emil Melting Kontroller 
Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef plan, landbruk og miljø 

 
 
Innkalling var utsendt  25.08.2020 Ordfører ønsker at faste representanter mottar møteinnkallingen som 
mottakere, mens vararepresentantene mottar møteinnkallingen som kopi. Utenom det fremkom ingen 
merknader. 
 
Protokoll fra møte den 30.06.2020 og 07.07.2020 ble godkjent som framlagt. 
 
Torfinn Stub ønsker av medisinske årsaker å gå av som varaordfører. Ny varaordfører må velges av 
kommunestyret. 
 
 
 
Orienteringer 
 
 

 Fiskerihavner generelt og i Hitra kommune, om forhandlingsstatus fylkene vs. Staten, 
om overtakelser og om et fiskeriprosjekt 



Leif Harald Hansen fra trønderlag fylkeskommune holdt en presentasjon om 
avhendinger av statlig eide fiskerihavner. Det er stor variasjon på fiskerihavnenes 
tilstand og aktivitetsmengde. Noen av havnene som er aktuelle å overtas i Hitra 
kommune har vedlikeholdsetterslep, og andre mangler nyere tilstandsrapporter. Noen 
av havnene ser også lite aktivitet.  
 

 Differensiert Strandsoneforvaltning 
Kommuneplanlegger Marit Aune informerte om høringsutkastet til differensiert 
strandsoneforvaltning. Det er utført en revisjon for å sikre mer differensiert forvaltning 
i spredt bebygde strøk. Dette for å muliggjøre økt lokal handlefrihet, samtidig som man 
ivaretar rekreasjonsmuligheter og vern av kulturlandskap. I neste formannskapsmøte vil 
det fremlegges et utkast til høringsnotat. 
 

 Delegeringsreglementet 
Kontroller Emil Melting delte ut utkast til delegeringsreglement. Det blir nærmere 
gjennomgang og behandling av dette i neste møte. 
 
 

Kommunaldirektørs orientering 
Kommunedirektøren ga en orientering av følgende tema: 

 Covid – 19; status smittevern og beredskap 
Kommunen forbereder på mulig smitteoppblussing. Kommunen har hatt få tilfeller, 
men situasjonen følges nøye. Flere av tiltakene for smittekontroll videreføres. 
 

 Økonomirapportering per juni 2020 
Kommunedirektør oppsummerer viktige punkter angående kommunebudsjettet for 
første halvår av 2020. 
 

 Kommunebarometeret 
Kommunedirektør gjennomgår enkelte av resultatene av kommunebarometeret. 
 

 Organisering 
Kommunedirektøren informerer om framtidige endringer innen organiseringen av 
kommunen. 
 

 Vindmåler på Dolmsundbrua 
Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra Per Ervik angående oppsetting av 
vindkraftmåler på Dolmsundbrua. Status per i dag er at det mangler monteringsutstyr. 
Fylkeskommunen beklager at det har tatt tid. Fylkeskommunen har svart at de skal 
sette opp vindmåler snarlig. 
 
 

 Gebyr på E-helsetjenester 
Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra Per Ervik angående gebyr på E-
helsetjenester. Grunnet Covid-19 har det blitt en økning i fjern-konsultasjoner med 
legekontoret. Per i dag har kommunen overfor fastlegene, stilt til rådighet 
smarttelefon-appen Melin Medical «MelinPay» til å gjennomføre faktureringen av 
fjernkonsultasjoner. Denne appen sender ikke ut gebyrer til pasienter over 75 år. 
Utfordringen med gebyr gjelder for noen av våre innbyggere. Det jobbes med en 



løsning sammen med systemleverandøren. Kommunedirektøren peker på en mulig 
løsning å senke denne aldersgrensen til 65 år. Og kommunen kan eventuelt også dekke 
gebyrene for pasienter under 65 år som er forhindret fra å bruke smarttelefonappen. 
 

 
 
 
  



Saker til behandling 

PS 132/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.06.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap – 01.09.2020  

Behandling: 
 
Ordføreren ber om at protokoll fra 07.07.2020 tas med i godkjenningen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll fra 30.06.2020 og 07.07.2020 godkjennes. 
 
 

PS 133/20 Nedlegging av vegbom ved Våvatnet - henvendelse fra Orkland kommune til regionrådet 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremmer følgende forslag som tilleggs punkt: 

 Å utforme og fremme en søknad til staten om avvikling av bompengeinnkrevingen på 
Lakseveien mellom Orkland og Hitra. 

 
Innlemming av ordførers tilleggs punkt enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra 
Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 
29.04.2020 i sak 08/20.  
 
Hitra kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette 
ikke medfører økt bompengebelastning for Hitra kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, 
vil ikke Hitra kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 
Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt 
i området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 
inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at Orkland kommune 
kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 
Øyregionen.  
 
Hitra formannskap støtter ordførerens initiativ til å utforme og fremme en søknad til staten om avvikling av 
bompengeinnkrevingen på Lakseveien mellom Orkland og Hitra 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra 
Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 
29.04.2020 i sak 08/20.  
 
Hitra kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette 
ikke medfører økt bompengebelastning for Hitra kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, 
vil ikke Hitra kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 



Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt 
i området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 
inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at Orkland kommune 
kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 
Øyregionen.  
 

PS 134/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om utbedring av lysløype fra Fjellværøy idrettslag 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19, tildeles kr 150 000 i tilskudd for opprusting av lysløypa på Fjellværsøya iht. 
innsendt søknad. Det settes vilkår om at tiltaket gjennomføres innen utgangen av 2022. Det tas forbehold om 
behov for evt. tillatelser.  
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.  
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.  
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis etter 
skjønnsmessig vurdering. 
 
 
 

Innstilling: 

Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19, tildeles kr 150 000 i tilskudd for opprusting av lysløypa på Fjellværsøya iht. 
innsendt søknad. Det settes vilkår om at tiltaket gjennomføres innen utgangen av 2022. Det tas forbehold om 
behov for evt. tillatelser.  
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.  
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.  
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis etter 
skjønnsmessig vurdering. 
 

PS 135/20 Kommunal overtakelse av Ansnes havn fra Kystverket 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremmer følgende forslag: 

Saken utsettes inntil det foreligger nærmere prinsipielle avklaringer i forhandlingene mellom staten og 
fylkeskommunene om avhendinger av fiskerihavner. 

 
Ordførers forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes inntil det foreligger nærmere prinsipielle avklaringer i forhandlingene mellom staten og 
fylkeskommunene om avhendinger av fiskerihavner. 
 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommune imøtekommer henvendelsen fra Kystverket av 11.05.2020 om vederlagsfri overtakelse av 
Kystverkets eksisterende moloanlegg i Ansnes Havn.  



 
Hitra kommune ber om at Kystverket transporterer sine rettigheter på eiendommene 87/5, 87/8, 87/20 og 87/71 til 
Hitra kommune, slik som skissert i oversendelsen av 11.05.2020.  
 
Ved overtakelse av moloanlegget vil Hitra kommune bidra til å styre utviklingen i området i offentlig regi.  
 
 

PS 136/20 Næringsfond 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommune oppretter «Næringsfond Covid 19» med en total økonomisk ramme på 
kr 1.800.000,-  

a. Fylkesutvalget i Trøndelag fordelte regjeringens krisepakke 3 på kommunene i 
sitt møte, 23. juni 2020, sak 231/20.  Hitra kommune ble tildelt 1.185.115,- 

 
b. Regionrådet for Orkdalsregionen har fattet vedtak om tildeling av Covid-19 

midler til sine kommuner. Hitra kommune er i tilsagnsbrevet 2. juli 2020 tildelt 
225.000,- 

 
c. Hitra kommune tilfører kr 389.885,- i «Næringsfond Covid 19»  

Kommunens andel til tiltaket belastes de utgiftene som Hitra kommune har i 
forbindelse med korona-situasjonen.  

 
2. Tilsagnene forvaltes i tråd med fylkeskommunens tildelingsbrev og «midlertidig forskrift 

om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 
 

3.  Ordningen lyses ut så snart vedtak er fattet. Søknadsfristen settes til 31.12.20, 
søknader behandles fortløpende.  
 

4. Det settes krav om at en må søke via portalen www.regionalforvalning.no  
 

5. Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren. 
 

6. Følgende retningslinjer fastsettes for «Næringsfond Covid 19»:  
 
1. Det gis støttet til bedrifter: 

 Støtte til bedriftsutvikling, innovasjon og nyskaping.  
 Kompetanseutvikling  
 Tiltak for å skape opplevelser/aktiviteter på «svartaste vinteren» 
 Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes 

av andre ordninger  
 Tiltak der flere virksomheter går sammen om utviklingsprosjekter vil styrke 

søknaden 
2. Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført ved innsending av søknad 
3. Tiltak kan støttes med inntil 60 % av kostnadene. Arbeidstimer/innsats kan inngå i søkerens 

kostnader 

http://www.regionalforvalning.no/


4. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret 
uten forhåndsamtykke fra kommunen 

5. Frist for oppstart er 2 måneder etter innvilgelsesdato og frist for gjennomføring av tiltak er 
1 år fra innvilgningsdato 

6. Det kan settes vilkår for tilskuddet 
7. Søknaden registreres elektronisk via www.regionalforvaltning.no  
8. Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100% 
9. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning 
10. Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av tilsagnsbeløpet. Minst 25% av beløpet holdes 

tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap er godkjent av kommunedirektøren. 
11. Sluttutbetaling kan ikke foretas før arbeidet er fullført 
12. Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet 

bli tilsvarende redusert 
13. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i 

strid med forutsetningene for innvilgninga av tilskuddet 
 
 
 

Innstilling: 

7. Hitra kommune oppretter «Næringsfond Covid 19» med en total økonomisk ramme på 
kr 1.800.000,-  

a. Fylkesutvalget i Trøndelag fordelte regjeringens krisepakke 3 på kommunene i 
sitt møte, 23. juni 2020, sak 231/20.  Hitra kommune ble tildelt 1.185.115,- 

 
b. Regionrådet for Orkdalsregionen har fattet vedtak om tildeling av Covid-19 

midler til sine kommuner. Hitra kommune er i tilsagnsbrevet 2. juli 2020 tildelt 
225.000,- 

 
c. Hitra kommune tilfører kr 389.885,- i «Næringsfond Covid 19»  

Kommunens andel til tiltaket belastes de utgiftene som Hitra kommune har i 
forbindelse med korona-situasjonen.  

 
8. Tilsagnene forvaltes i tråd med fylkeskommunens tildelingsbrev og «midlertidig forskrift 

om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 
 

9.  Ordningen lyses ut så snart vedtak er fattet. Søknadsfristen settes til 31.12.20, 
søknader behandles fortløpende.  
 

10. Det settes krav om at en må søke via portalen www.regionalforvalning.no  
 

11. Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren. 
 

12. Følgende retningslinjer fastsettes for «Næringsfond Covid 19»:  
 
14. Det gis støttet til bedrifter: 

 Støtte til bedriftsutvikling, innovasjon og nyskaping.  
 Kompetanseutvikling  
 Tiltak for å skape opplevelser/aktiviteter på «svartaste vinteren» 
 Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes 

av andre ordninger  

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvalning.no/


 Tiltak der flere virksomheter går sammen om utviklingsprosjekter vil styrke 
søknaden 

15. Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført ved innsending av søknad 
16. Tiltak kan støttes med inntil 60 % av kostnadene. Arbeidstimer/innsats kan inngå i søkerens 

kostnader 
17. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret 

uten forhåndsamtykke fra kommunen 
18. Frist for oppstart er 2 måneder etter innvilgelsesdato og frist for gjennomføring av tiltak er 

1 år fra innvilgningsdato 
19. Det kan settes vilkår for tilskuddet 
20. Søknaden registreres elektronisk via www.regionalforvaltning.no  
21. Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100% 
22. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning 
23. Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av tilsagnsbeløpet. Minst 25% av beløpet holdes 

tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap er godkjent av kommunedirektøren. 
24. Sluttutbetaling kan ikke foretas før arbeidet er fullført 
25. Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet 

bli tilsvarende redusert 
26. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i 

strid med forutsetningene for innvilgninga av tilskuddet 
 

 

PS 137/20 Private vannverk - Valg av Forhandlingstvalg 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
John Lernes fremmer forslag om Tor Johan Sagøy som nytt medlem av forhandlingsutvalget. 
 
 
Per Ervik fremmer forslag om Sigrid Helene Hanssen som nytt medlem av forhandlingsutvalget. 
 
 
Per Ervik og Sigrid Helene Hanssen stemte for Sigrid Helene Hansen. De øvrige stemte for Tor Johan Sagøy. 
 
Tor Johan Sagøy blir dermed nytt medlem av forhandlingsutvalget, og John Lernes blir ny leder. 
 
 
Vedtak: 
 
Hitra formannskap oppnevner leder og medlem av forhandlingsutvalget for private vannverk. 

 Leder: John Lernes 
 Medlem: Tor Johan Sagøy 
 Fra administrasjonen: kommunedirektøren, eller den eller de hun utnevner.  

 
Forhandlingsutvalgets oppdrag er å avklare betingelser og grunnlag for overtakelse av private vannverk i Hitra.  
 
 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap oppnevner leder og medlem av forhandlingsutvalget for private vannverk. 
 Leder John Lernes 
 Medlem _________ 
 Fra administrasjonen: kommunedirektøren, eller den hun utnevner.  

http://www.regionalforvaltning.no/


 
Forhandlingsutvalgets oppdrag er å avklare betingelser og grunnlag for overtakelse av private vannverk i Hitra.  
 

PS 138/20 Covid 19 - Vedlikeholdsmidler fra staten 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommune vedtar å bevilge mottatte øremerkede vedlikeholdsmidler fra tiltakspakke 3 på 
totalt kr 2.200.000,- i tråd med følgende tiltaksliste. 

Rammeomr. Enhet Tiltak 
RO1 
 

Rådhuset 
 

Vask på utsiden av HC-toalett 
 

   
RO2 
 

Strand BH 
 

Berøringsfrie kraner i vaskerenner 
 

RO2 
 

Strand skole 
 

Installasjon av vaskerenner på klasserom 
 

RO2 
 

Barman skole 
 

Vaskerenne med berøringsfri kraner 
 

RO2 
 

Barman BH 
 

Egen inngang/ 
garderober for storbarnsavdeling. 
 

RO2 
 

Fillan skole 
 

Ekstra vasker 
 

RO2 Fillan friluftbarnehage Skifte tak på bygning 
   
RO3 
 

Hitra sykehjem 
 

Isolat på rom på sykehjem og oppgradere 
ventilasjonsanlegg 
 

RO3 
 

Hitra sykehjem 
 

Egen garderobe med dusj for personell som 
jobber med smitte 
 

RO3 
 

Hitra sykehjem 
 

Fuktskader bad beboerrom 
 

RO3 
 

Hitra legekontor 
 

Tiltak venterom Hitra legekontor 
 

RO3 
 

Øytun og Helsetunet 
 

Generelle behov 
 

RO5 Kultursenteret Berøringsfrie kraner 
RO5 Bibliotek Elektrisk arbeid 
RO5 Bibliotek Flytting av skranke 
RO5 Bibliotek Male vegger 
RO5 Kulturskolen Nye vinduer 

 
2. Midlene skal utbetales fortløpende og prosjekter må være satt i gang innen utgangen av året. 

 
3. Det forutsettes at revisor attesterer på at midlene blir brukt i tråd med forutsetningene gitt av 

regjeringen. 
 



4. Det skal foreligge endelig sluttrapport om bruk av midlene som skal framlegges som 
orienteringssak i FSK. 

 
 
 

Innstilling: 

5. Hitra kommune vedtar å bevilge mottatte øremerkede vedlikeholdsmidler fra tiltakspakke 3 på 
totalt kr 2.200.000,- i tråd med følgende tiltaksliste. 

Rammeomr. Enhet Tiltak 
RO1 
 

Rådhuset 
 

Vask på utsiden av HC-toalett 
 

   
RO2 
 

Strand BH 
 

Berøringsfrie kraner i vaskerenner 
 

RO2 
 

Strand skole 
 

Installasjon av vaskerenner på klasserom 
 

RO2 
 

Barman skole 
 

Vaskerenne med berøringsfri kraner 
 

RO2 
 

Barman BH 
 

Egen inngang/ 
garderober for storbarnsavdeling. 
 

RO2 
 

Fillan skole 
 

Ekstra vasker 
 

RO2 Fillan friluftbarnehage Skifte tak på bygning 
   
RO3 
 

Hitra sykehjem 
 

Isolat på rom på sykehjem og oppgradere 
ventilasjonsanlegg 
 

RO3 
 

Hitra sykehjem 
 

Egen garderobe med dusj for personell 
som jobber med smitte 
 

RO3 
 

Hitra sykehjem 
 

Fuktskader bad beboerrom 
 

RO3 
 

Hitra legekontor 
 

Tiltak venterom Hitra legekontor 
 

RO3 
 

Øytun og Helsetunet 
 

Generelle behov 
 

RO5 Kultursenteret Berøringsfrie kraner 
RO5 Bibliotek Elektrisk arbeid 
RO5 Bibliotek Flytting av skranke 
RO5 Bibliotek Male vegger 
RO5 Kulturskolen Nye vinduer 

 
6. Midlene skal utbetales fortløpende og prosjekter må være satt i gang innen utgangen av året. 

 
7. Det forutsettes at revisor attesterer på at midlene blir brukt i tråd med forutsetningene gitt av 

regjeringen. 
 

8. Det skal foreligge endelig sluttrapport om bruk av midlene som skal framlegges som 
orienteringssak i FSK.  
 
 
 



 

PS 139/20 Startlån - fullfinansiering 

PS 140/20 Startlån - fullfinansiering 

  



Referatsaker 

RS 23/20 Oppfølging av tilsyn 

RS 24/20 Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov 

RS 25/20 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget 

RS 26/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Hitra kommune 


