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Orienteringer


NHOs kommune NM 2020. v/ Ordfører Ole L. Haugen
NHO rangerer årlig kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold
ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. I år
har Hitra kommune landet på en 7. plass i fylket. Hitra har sett en bedring i denne
rangeringen siden NHO startet med dette i 2013. I 2013 var Hitra på 167. plass, og i
2020 er vi på 96. plass i landet. Ordføreren peker på at Hitra gjør det godt i kategoriene
næringsvariasjon, inntektsnivå, sysselsettingsandel, befolkningsvekst, kommunens
betalingsevne, sysselsatte med fagbrev og alderssammensetting av arbeidsstyrken.
Hitra kommer derimot ikke like godt ut på kriteriene andel kjøp av private
tjenester i forhold til driftsutgifter, andel uføre, andel arbeidsledige,
administrasjonsutgifter, eiendomsskatt, og andel sysselsatte med minst fire års høyere
utdanning. Det er viktig å understreke herunder at f.eks. eiendomsskatten blir svært
unyansert framstilt, fordi 70% av Hitras eiendomsskatt kommer fra Tjeldbergodden og
vindkraft, og ikke er en belastning ift. Lokalt næringsliv.
Rundt noen av parameterne kan det også være en politisk eller ideologisk
diskusjon om hvorvidt tallene skal tolkes negativt eller positivt.



Delegeringsreglementet v/ kommunedirektør Ingjerd Astad og controller Emil Melting
Kommunedirektør orienterte om formål og intensjoner med delegeringsreglement, og
forslag om forenkling av dette reglementet. I arbeidet er det hensyntatt ny kommune
og ny kommunelov, reglementet skal tåle endringer i særlover, forskrifter og interne
reglement samt at det skal være enkelt å finne fram i.
Melting presenterte utkastet til nytt delegeringsreglement for formannskapet
punkt for punkt. Et av formålene med det nye delegeringsreglementet er at det skal
forenkles. Sidetallet har gått fra 50 sider til under halvparten.
Det kommer ønske fra ordføreren om at i organisasjonskartet settes
formannskapet direkte under kommunestyret, med utvalgene og rådene på hver side.
Ordføreren ønsker å se på om behandling av skjenkebevilling skal settes til
utvalg for helse og omsorg. Han ønsker også å vurdere en flytting av lærlingordningen
og voksenopplæringen til utvalg for oppvekst, eller til formannskapet selv.
Jann O. Krangnes reiser også en diskusjon om hvorvidt startlånsaker bør
behandles politisk. I dag blir fullfinansieringssaker sendt til formannskapet, men han
mener disse sakene burde bli behandlet administrativt av kommunens fagfolk.
Ordføreren svarer til dette at fullfinansieringssaker har tidligere vært delegert
administrativt. Men etter at det ble gjort en del vedtak man fra politikernes side så seg
uenig i ble det vedtatt at fullfinansieringssaker går innom formannskapet.
Det ønskes at delegeringsreglementet, om mulig, skal inneholde punkt om at
kommunedirektør, eller den han/hun bemyndiger, kan utføre vigsler. Det bes også om
at det samme settes inn for ordfører. Dermed kan vigselsmyndighet bevilges fra
ordfører eksempelvis en representant i kommunestyret dersom det kommer
forespørsel om dette.
Per J. Ervik ber om oppklaring av om formannskapet fortsatt skal fungere som
siste klageinnstans. Ordføreren ønsker også å fortsette denne ordningen. Da vil klager
på vedtak gjort i de respektive utvalg, komme til formannskapet, men etter
forutgående behandling i de respektive utvalg.
kommunedirektøren tar med seg innspillene når saken legges fram for politisk
endelig behandling.



Covid-19 – kostnader v/kommunedirektør Ingjerd Astad
Kommunedirektøren presenterte kommunens anslag på kostnader knyttet til
koronasituasjonen. De kommer frem til ekstrautgifter på totalt 12 millioner, og tilskudd
fra staten på 3,87 millioner. Dette har gitt kommunen en nettoutgift på 8,3 millioner.
Kommunedirektør forventer, ut fra de signaler som er gitt, at kommunene får økte
rammeoverføringer fra starten til dekning av de ekstraordinære utgiftene, men det er
ingen sikkerhet for at det kommer.
Jann O. Krangnes roser Hitra kommune for sin innsats for å motvirke
konsekvensene av epidemien. Han ønsker at staten tar en større andel av kommunenes
ekstraordinære utgifter. Han henviser til det store spriket imellom
kostnadsberegningene til staten og KS.
Kommunedirektøren viser til tiltakene kommunen har gjort. Primært har tiltak
handlet om motvirke smitte, sikre beredskap og å motvirke de økonomiske
konsekvensene for innbyggere og bedrifter. Det er brukt store summer på beredskap,
men det er vanskelig å tallfeste kostnaden av en potensiell smittespredning som følge
av mangelfulle tiltak.



Helgebostad bru
Det er avsatt 2.875.000,- kr til renovering av Helgebostad-broa gjeldende økonomiplan
for 2021. Men allerede i 2019 ble tilstanden på brua utredet og rapporten fra dette
inneholder et kostnadsanslag for å renovere broen som kom opp i 3.750.000,- kr.
Kommunedirektør har ikke noe mere å komme med i denne saken nå, men det vil bli
tatt opp videre i budsjettprosessen.

Spørsmål:
Sigrid Helene Hanssen stilte først spørsmål angående Brann- og beredskap, og senere
angående flagging med Pride-flagg på rådhusets flaggstang:
Ang. brann og beredskap:
1. Hvorfor er ikke Hitra Brann og redning en del av dette prosjektet? Jeg har forstått at
«brann» uansett er pålagt å rykke ut ved alle hendelser og finner det da nødvendig og
betryggende både for de som skal ivareta denne tjenesten og for oss som innbyggere at
denne opplæring blir gitt.
2. Brannvesenet med sin unike lokale tilknytning har en viktig stedlig funksjon. Med god
førstehjelpkompetanse må den ressursen de besitter kunne utnyttes til beste for våre
kommuner. De vil (nesten) alltid være først på ulykkesstedet og vil gjennom dette ha en
viktig rolle som sikrer trygghet blant de forulykkede og kommunens innbyggere.
3. Brann er jo allerede «finansiert» av kommunen – så kostnadsmessig må dette være veldig
forsvarlig for god førstehjelpberedskap for alle som oppholder seg i regionen. Hvor mye
ekstra koster en slik opplæring og deltagelse i prosjektet «mens vi venter på ambulansen»?
4. Til slutt vil jeg stille spørsmål om hvor langt er prosjektet med ny brannstasjon på Hitra
kommet? Vi fikk omvisning på Hitra brannstasjon og vi ble orientert om planlagt utbygging,
og fikk se tegninger av dette samme dag.
Svar:
Ordfører Ole L. Haugen svarer at dette er en del av vurderingene i samarbeidsforum mellom
Frøya og Hitra. Han sier videre at dersom kommunens frivillige brannvesen i større grad skal
opplæres til å yte helsetjenester på sine oppdrag kan dette medføre andre konsekvenser. En er
at dersom brannmannskapet gjør feil, kan kommunen bli holdt ansvarlig for feil som begås på
f.eks. et ulykkessted. En annen konsekvens kan bli at det salderes enda mer på statlige
tjenester, ambulanseberedskap, politi m.m. i distriktene idet kommunenes brannmannskap
utvider sitt tjenesteområde.
Kommunalsjef Dag R. Bjørshol påpeker at veksten i ambulanseoppdrag ikke er møtt med
tilsvarende vekst i ambulanser. Det frivillige brannvesenet har årlige øvelser på førstehjelp og
bruk av hjertestarter, men de er ikke helsepersonell. Brannmannskapene kan utføre oppføre
oppgavene til ambulanse og politi, men dette blir da ekstraoppgaver utover sitt eget mandat.
Dag Robert advarer også om hvordan en utvidelse av brannmannskapenes tjenesteomfang kan
påvirke rekrutteringen.
Jann O. Krangnes kommer med en replikk til Hanssens spørsmål. Han peker på at akutt
beredskap er ille ute i mange kommuner i Norge, og at Hanssens spørsmål heller burde
oversendes eget moderparti. På Hitra og mange andre kommuner i landet er det de
kommunale tjenestene som ankommer en hendelse først, og politiet som kommer sist. Han er
enig i Hanssens spørsmål, men at kommunen ikke burde vært adressat.
Sigrid Helene Hanssen svarer på Krangnes sin replikk. Hun er ikke uenig i at akuttberedskap må
tas opp på statlig hold. Hun har selv erfart at brannmannskap ankommer før ambulanse og
politi. Men når det er likevel lang ventetid på politi og ambulanse, burde ikke likevel vi som en
kommune gjøre det vi kan for å sikre god akuttberedskap? Det blir mye å forvente at vi skal få

politi og ambulanse som står klar hele døgnet og hele uken her ute hos oss. Hun ønsker å få et
prisoverslag på kompetansehevingen som kan tas med i høstens budsjettprosess.
Kommunedirektøren noterer seg forespørselen om å få med forslaget inn i
budsjettbehandlingen.
Eldbjørg Broholm mener det er et prinsipielt spørsmål om hvem som skal ha ansvaret for best
mulig akuttberedskap. Hun viser til tidligere uttalelse fra Steven Crozier om at det er
ambulansepersonell som er best på akutt helsehjelp. Hun stiller seg også enig i at utvidelsen av
brannmannskapenes tjenesteomfang kan gå på bekostning på rekruteringen til Hitras frivillige
brannvesen. Hun anser at bedring av ambulanseberedskapen er en bedre vei å gå for å øke
akutt beredskapen.
Sigrid Helene Hanssen spør for øvrig også om framdriften for bygging av ny brannstasjon, der
Dag R. Bjørshol svarer at det er planlagt å starte byggeprosess før jul.

Ang. pride-flagging utenfor rådhuset:
1. Er dette en nasjonal beslutning eller oppfordring – eller er det opp til hver enkelt
kommune å bestemme om de vil flagge?
2. Hvor mange dager skal det flagges?
3. Burde saken blitt behandlet politisk?
Hanssen presiserer at hun ikke er motstander av Pride.
Svar:
Ordfører Ole L. Haugen svarer at han mottok en forespørsel i juni om flagging den 19. – 28.
juni. Denne forespørselen ble ikke besvart og det ble heller ikke gjennomført noen flagging.
Men så varslet kommunedirektøren om at det var kommet en ny forespørsel om flagging nå i
september, og da valgte jeg og kommunedirektør at det skulle vi gjøre, og heller møte kritikken
som kunne komme mot avgjørelsen. Haugen viste til ordfører på Frøya som ble gjengitt i
lokalavisa, i anledning deres markering av Pride. Hun vektla mye av det samme som meg.
Regnbueflagget står for å være mangfoldig, raus og inkluderende.
Kommunedirektøren bekrefter den mottatte en henvendelse om å flagge med Pride-flagget, og
at hun og ordfører var enige om beslutningen. Det var en diskusjon om når flagget skulle
heises, idet forskjellige kommuner flagger med flagget på forskjellige dager.
Kommunedirektøren kom fram til å samkjøre med nærliggende kommuner i Trøndelag, og
særlig nabokommunen Frøya.
Medlemmer av formannskapet reiste flere spørsmål om når det kan/skal flagges. Det vises til
at også andre flagg har blitt ønsket flagget fra rådhusets flaggstang, og om ikke også disse da
burde få muligheten. Ordføreren ønsker å holde en høy terskel for at andre flagg enn Norges to
nasjonale flagg kan heises av kommunen, men han er enig i at det burde formaliseres
kommunale retningslinjer for flagging. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om
flaggregler, som legges fram for politisk behandling.
Saksdokumenter i følgende saker er ettersendt:
 PS 144/20 Anbudskonkurranse Bolig Rus og Psykisk Helse
 PS 145/20 Ny aktivitetshall på Fillan
 Ps 146/20 Videre bosetting av flyktninger

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 141/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.09.2020

PS 142/20

Trivselstiltak i grendene - søknad om utbedring av
sanitæranlegg i Fillan grendahus

PS 143/20

Høringsuttalelse til reviderte statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen

PS 144/20

Anbudskonkurranse Bolig Rus og Psykisk Helse

PS 145/20

Søknad fra Hitrahallen SA om midler til ny
aktivitetshall på Fillan

PS 146/20

Videre bosetting av flyktninger

PS 147/20

Startlån - fullfinansiering
Referatsaker

RS 27/20

Referat fra Samarbeidsforum 24.08.2020

RS 28/20

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående
covid-19 pandemien

X

Saker til behandling
PS 141/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.09.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020
Behandling:
Møteprotokollen godkjennes som fremlagt
Vedtak:
Møteprotokoll fra formannskapsmøte 01.09.2020 godkjennes som fremlagt.

PS 142/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om utbedring av sanitæranlegg i Fillan
grendahus
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020
Behandling:
Enstemmig som innstillingen.

Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19, tildeles kr 80 000 i tilskudd for opprusting av
sanitæranlegg i Fillan grendahus iht. innsendt søknad. 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 80 000 i tilskudd for opprusting av
sanitæranlegg i Fillan grendahus iht. innsendt søknad. 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 143/20 Høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020
Behandling:
Ordfører fremmer forslag til endring i høringsuttalelsen:
Paragrafen «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig
strandsone, kan det i større grad vurderes ny utbygging enn i områder som har lite tilgjengelig
areal og stort utbyggingspress. Tiltak i 100-metersbeltet må alltid vurderes mot hensynet til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»
Endres til: «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig
strandsone, kan det tillates ny utbygging når tiltak i 100-metersbeltet er vurdert mot hensynet
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»
Forslaget vedtas enstemmig.
Innstillingen vedtas enstemmig med vedtatte endring i høringsuttalelsen.

Vedtak:

Hitra kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som svar til Kommunal- og
moderniseringsdepartementets høring av reviderte statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Innstilling:
Hitra kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som svar til Kommunal- og
moderniseringsdepartementets høring av reviderte statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen.
PS 144/20 Anbudskonkurranse Bolig Rus og Psykisk Helse
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020
Behandling:
Kommunedirektør ber om at saksbehandling utsettes.
Ordfører fremmer følgende forslag:
1. Saken utsettes
2. Når saken fremmes for ny politisk behandling må det:
a. Medfølge planbeskrivelser og vurderinger knyttet til bruk av det aktuelle
tomteområdet/den aktuelle tomt.
b. Foreligge en vurdering av plassering knyttet til forhold opp mot eksisterende
nabolag og ytterligere utnyttelse av og bebyggelse i det aktuelle tomteområde.
c. Kommunedirektøren kommer tilbake med sak vedr bruk av leieinntekter fra
Bolig Rus og Psykisk Helse.
3. Det vises for øvrig til utsettelsesvedtaket i utvalg for helse og omsorg.
Forslaget vedtas enstemmig.

Vedtak:
1. Saken utsettes

2. Når saken fremmes for ny politisk behandling må det:
a. Medfølge planbeskrivelser og vurderinger knyttet til bruk av det aktuelle
tomteområdet/den aktuelle tomt.
b. Foreligge en vurdering av plassering knyttet til forhold opp mot eksisterende
nabolag og ytterligere utnyttelse av og bebyggelse i det aktuelle tomteområde.
c. Kommunedirektøren kommer tilbake med sak vedr bruk av leieinntekter fra
Bolig Rus og Psykisk Helse.
3. Det vises for øvrig til utsettelsesvedtaket i utvalg for helse og omsorg.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 14.09.2020
Behandling:
Utvalget fremmer forslag om å utsette saken og at saken oversendes brukerråd og eldres råd
til behandling.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes, og oversendes brukerråd og eldres råd til behandling.

Innstilling:
1. Hitra kommunes tiltak med «Bofellesskap Rus og Psykisk Helse» gjennomføres som
planlagt og beskrevet i avholdt anbudskonkurranse. Krangnes Bygg AS, velges som
totalentreprenør i tråd med innstilling etter gjennomført anbudskontroll og evaluering.
2. I henhold til valgte leverandørs tilbudspris, settes økonomisk ramme for
Totalleverandørens til 25 800 000 inkl. mva. Investeringskostnaden er i tråd med
rammene nedfelt i investeringsbudsjettet for 2020-2023.
3. Tiltaket finansieres slik:
- Investeringstilskudd gjennom Husbanken:
- Forsikringsoppgjør etter brannen på tomten
- (ubundne investeringsfond):
- Momskompensasjon:
- Finansiering gjennom annet låneopptak:

4 700 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
11 100 000,00

4. Tiltaket gjennomføres så langt det er relevant etter kommunens vedtatte retningslinjer
for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Administrasjonen v/byggherre

foretar vurderinger og kontroll og eventuelle nødvendige endringer i prosjektets
utførelse.
5. Driftskonsekvenser som følge av tiltaket beregnes og tas inn ved budsjettbehandlingen
for det aktuelle budsjettår.

PS 145/20 Søknad fra Hitrahallen SA om midler til ny aktivitetshall på Fillan
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020
Behandling:
Monica Mollan har bedt om en vurdering av egen habilitet i saken siden hun er medlem av
styret til Hitrahallen SA.
Monica Mollan erklæres inhabil i saken PS 145/20 Ny aktivitetshall på Fillan.
Sigrid Helene Hanssen fremmet utsettelsesforslag grunnet sent utsendte saksdokumenter.
Sigrid Helene Hanssen (H) og Per Ervik (PP) stemte for utsetting. Utsettelsesforslaget
ble dermed nedstemt.
Ordfører fremmer følgende forslag:
1. Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny
aktivitetshall, med kr 1.500.000,- årlig. Tilskuddet skal dekke kommunens bidrag til å
dekke avdrag og renter, samt drift. Kommunen er i tillegg villig til å stille garanti for
låneopptak
2. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet.
3. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker
utbetaling av det årlige tilskudd i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet opprettes ved å
belaste ubundet driftsfond
4. Før dette vedtaket effektueres, forutsetter Hitra kommune å få seg forelagt:
a. de endelige utbyggingsplaner for godkjenning
b. en avtale som omhandler formål, de aktuelle ytelser fra kommunen
c. og motytelser i form av kommunens eksklusive bruksrettigheter, jfr.
d. tidligere inngått avtale mellom Hitrahallen SA og kommunen

Ordførers forslag ble tatt opp til votering:
Sigrid Helene Hanssen og Per Ervik stemte imot. Ordførers forslag ble dermed vedtatt.

Vedtak:
1. Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny
aktivitetshall, med kr 1.500.000,- årlig. Tilskuddet skal dekke kommunens bidrag til å
dekke avdrag og renter, samt drift. Kommunen er i tillegg villig til å stille faranti for
låneopptak
2. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet.
3. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker
utbetaling av det årlige tilskudd i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet opprettes ved å
belaste ubundet driftsfond
4. Før dette vedtaket effektueres, forutsetter Hitra kommune å få seg forelagt:
a. de endelige utbyggingsplaner for godkjenning
b. en avtale som omhandler formål, de aktuelle ytelser fra kommunen
c. og motytelser i form av kommunens eksklusive bruksrettigheter, jfr.
d. tidligere inngått avtale mellom Hitrahallen SA og kommunen

Innstilling:
Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny aktivitetshall,
med kr 1.500.000,- årlig. Dette tilsvarer tilskudd til å dekke avdrag og renter på et lån på 25
millioner kroner.
Hitrahallen står som utbygger og finansiering av prosjektet.
Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond. Dette tas av inntekt fra
hanbruksfondet til årlig tilskudd på 1,5 millioner kroner.

PS 146/20 Videre bosetting av flyktninger
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020
Behandling:
Monica Mollan er igjen erklært habil og har tiltrådd møtet.
Sigrid Helene Hanssen fremmet utsettelsesforslag grunnet sent utsendte saksdokumenter.
Sigrid Helene Hanssen og Per Ervik stemte for utsettelse. Forslaget ble dermed nedstemt.
Det stemmes over innstillingen fra UHO.
Sigrid Helene Hanssen stemte imot denne innstillingen. Innstillingen fra UHO ble dermed
vedtatt.

Vedtak:
1. Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024.
Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle
familiegjenforeninger kommer også i tillegg.
2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden
2021-24, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette
kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, etter vedtak i Hitra kommunestyre.
3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere plassene
for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år,
kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden.
4. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes dette
som egen sak, som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune.
5. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune er
klar til å motta forespørsler om bosetting

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 14.09.2020
Behandling:
Utvalget fremmet følgende forslag til innstillingen:
 I pkt. 2 legges til «… etter vedtak i Hitra kommunestyre.»
 I pkt. 4 legges til «… som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune.»
Innstilling med begge endringsforslag enstemmig vedtatt.
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Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle
familiegjenforeninger kommer også i tillegg.
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Innstilling:
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