
 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 26.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 12:45 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører 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 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torfinn Stub VARAORD V 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eldbjørg Broholm Torfinn Stub AP 

 
Elles møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Lernes Leder UPLM AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
Innkalling var utsendt 19.05.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Følgende sak ble ettersendt, og sto ikke på opprinnelig sakliste: 

PS 96/20 - Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA. 
Formannskapet vedtok å behandle saken i dagens møte. 
  



Orienteringer 
Ordfører 
 Befolkningsendring - Vi har en vekst på 38, deriblant 13 fødsler. Innbyggertallet er nå 5088. 

Det er stor netto innenlands flytting. En hyggelig utvikling. 
Telemarksforskning forsker på utvikling historisk og framskrevet. Det vil bli holdt et 
Webinar om dette sammen med næringsforeningen i løpet sommeren 

 Trønderenergi hadde generalforsamling den 19. mai. Valgkomiteen hadde innstilt vår 
kommunedirektør, Ingjerd Astad, som 3. vara i styret. Hun ble valgt til 1. vara, og vil 
dermed møte fast. 

 Fylkesrådmannen har lagt fram plan for utvikling av nytt hurtigbåttilbud, og vårt innspill er 
vektlagt. 

 20. mai mottok vi brev fra varaordfører Torfinn Stub der han søker permisjon fra sine 
kommunale verv til utgangen av september. Vi må forholde oss til søknaden, som kommer 
som sak i førstkommende kommunestyremøte. 

 
Kommunedirektøren 
 Økonomisituasjonen i forbindelse med korona-pandemien. 
 Brakkerigg i Vikan flyttes – frist 15. juni 
 Trafikksikkerhet Fillan sentrum/overgang ved skolen – forsterke lyssetting på to punkter og 

siktlinjen forlenges. 
 Rekrutering av kommunalsjef Drift og eiendom og enhetsleder VAR pågår. Søknadsfristen 

utgår i neste uke. 
 Personalsjef er ansatt. 
 
 
Epost fra Per J. Ervik datert 24.05.2020 vedr. ureglementert renovasjon. 
«Hva kan vi gjøre for å ta slike MILJØSYNDERE som kvitter seg med rask å rot på denne måten! 
Bildet taler for seg! Dette kan ikke aksepteres ! Jeg forundres over manglende samfunnsansvar 
som enkelte viser her på bildet! 
No går vi sommeren i møte med mange tilreisende som medfører mere avfallshåndtering 
kansje større Containere m.m. men det er det kansje nok av vist dem blir brukt til det dem skal ! 
Ønsker en prat om dette i FSK på tirsdag!» 
 
Epost med svar fra Trygve Berdal datert 26.05.2020: 
«Vi har dessverre fortsatt problemer med at noen setter fra seg avfall som ikke skal leveres på 
returpunktene for fritidsboliger. 
Slik det framgår av bildet er dette delvis farlig avfall, som skal leveres til godkjent mottak på 
våre gjenvinningsstasjoner. 
Her har vi forsøkt å utvide åpningstidene og tilpasset disse til både fastboende, lokalt 
næringsliv og hytteeiere, med blant annet å holde åpent både på kveldstid og lørdager. 
Videre er det tilrettelagt slik at det ikke koster noe ekstra for våre abonnenter å levere sitt avfall 
på gjenvinningsstasjonene. 
  
Jeg mener at tilbudet til hytteeierne etter hvert har blitt bra, innenfor en fornuftig 
kostnadsramme.  
  
Vi arbeider med å forebygge misbruk gjennom blant annet bedre informasjon til brukerne. 
Returpunktene oppgraderes nå med nye containere og tilbud om kildesortering.  
Tømmehyppigheten på returpunktene er planlagt ut ifra når det erfaringsmessig er mange som 
besøker sine hytter, for eksempel i forbindelse med høytidshelger og i feriemånedene. 



Vi er klar over at vi har forbedringspotensialer, og det arbeider vi med hver dag. Dette går blant 
annet på å dimensjonere ordningen slik at det til enhver tid er tilstrekkelig volum for de 
hytteeierne som betaler sitt renovasjonsgebyr. 
  
For å hindre forsøpling ved våre returpunkt er vi avhengig av at abonnentene også gjør sin del 
av jobben, ikke setter fra seg farlig avfall og større gjenstander.  
Slik feil bruk resulterer i at vi må ut å rydde og påfører unødvendige kostnader på resten av 
abonnentene, da renovasjonsordningen skal drives til selvkost. 
  
Ingen av våre ansatte som synes det er veldig givende å rydde opp i søppel som er hensatt 
utenfor containerne.  
Derfor har vi stor interesse av at renovasjonsordningen skal fungere best mulig, uten 
unødvendig byrde for abonnentene, ansatte og nærmiljøet. 
  
Takker igjen for tilbakemeldingen og tror økt oppmerksomhet knyttet til misbruk av 
returpunktene, kan bidra til økt bevissthet rundt problemet og på sikt adferdsendringer blant 
brukerne. 
Dere skal vite at vi i ReMidt har stort fokus på å drifte renovasjonsordningene på en effektiv og 
miljømessig god måte, der vi er opptatt å innfri eiernes og kundenes forventninger.» 
 
Per J. Ervik (PP) stilte spørsmål om dårlig skriftkvalitet på veiskiltene. 
Formannskapet etterlyser stedsnavnskilting langs fylkesvegen. Mange av skiltene har falmet og 
er nesten umulig å lese. Likedan er kommuneskiltet «Hitra» å finne både ved Valslag og på 
Sandstad, hvorav sistnevnte nå blir feil plassering. Kommunedirektøren ble bedt om å ta 
initiativ ovenfor veivesenet for å få rettet opp og forbedret dette. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 81/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.05.2020  

PS 82/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat  

PS 83/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat  

PS 84/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat  

PS 85/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat  

PS 86/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat  

PS 87/20 Opphevelse av John Strøms legat  

PS 88/20 Opphevelse av Erik Strøms legat  

PS 89/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat  

PS 90/20 Søknad om midler Trivselstiltak i grendene - Akset 
fritidspark 

 

PS 91/20 Utarbeidelse av sentrumsplan for Fillan- plassering av 
rundkjøring 

 

PS 92/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et 
tiltak som følge av Covid-19 viruset 

 

PS 93/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, 
markedsføring og bedriftsnettverk for 
matprodusenter 

 

PS 94/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole  

PS 95/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering  

PS 96/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet 
i Sodvin SA 

 

 Referatsaker  

RS 13/20 Oppsigelse av reservedrosjeløyver 50 03 0528 og 50 
03 0846 med tilslutning til Hitra Taxisentral DA 

 

RS 14/20 Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig 
persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 81/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.05.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 12.05.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 82/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun har vært med 
under saksbehandlingen av alle sakene vedr. opphevelse av legater. 
Hun ble erklært inhabil jf. Kommuneloven § 11-10 andre ledd, og forlot møtet under 
behandling av sakene PS 82/20 – PS 89/20. 
John Lernes (AP) tiltrådte som hennes vara. 
Formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd 
med vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte 
vedtekter/retningslinjer i «Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 



PS 83/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 84/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 



2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 85/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 86/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 



 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 87/20 Opphevelse av John Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 88/20 Opphevelse av Erik Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 



1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 89/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd 
med vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte 
vedtekter/retningslinjer i «Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 



4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

PS 90/20 Søknad om midler Trivselstiltak i grendene - Akset fritidspark 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og John Lernes (AP) fratrådte samtidig. 
Formannskapet er fulltallig. 
 
Kommunedirektøren endrer beløpet til kr 35 000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med endret beløp til kr 35 000, enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 tildeles kr 35 000 i tilskudd for etablering av diskgolf/ 
frisbeegolf på Akset golfbane iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om evt. behov for 
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. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 tildeles kr 40 000 i tilskudd for etablering av diskgolf/ 
frisbeegolf på Akset golfbane iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om evt. behov for 
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 91/20 Utarbeidelse av sentrumsplan for Fillan- plassering av rundkjøring 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar at man inntegner plassering vist i alternativ 1 for rundkjøringen i 
planforslag for Fillan sentrum. Plassering av rundkjøring, alternativ 1, vil sikre areal til å dekke 
fremtidig arealbehov for helserelaterte tjenester og muliggjøre utbygging mot nord av 
Hitrahallen. 
 
Enstemmig. 



 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar at man inntegner plassering vist i alternativ 1 for rundkjøringen i 
planforslag for Fillan sentrum. Plassering av rundkjøring, alternativ 1, vil sikre areal til å dekke 
fremtidig arealbehov for helserelaterte tjenester og muliggjøre utbygging mot nord av 
Hitrahallen. 
 
 

PS 92/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et tiltak som følge av Covid-19 
viruset 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  

PS 93/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, markedsføring og 
bedriftsnettverk for matprodusenter 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3: 

Samlet beløp det søkes om er 150 000,- strykes og erstattes av Totalt kr 149 000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med endring i pkt. 3 fremmet i møtet 
enstemmig vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 

1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 
Matfestival 

2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  



3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya. 
Totalt kr 149 000. 

4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 
1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 

Matfestival 
2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  
3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya  

Samlet beløp det søkes om er 150 000,- 
4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

PS 94/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
 

PS 95/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

………….. på kr 140.000 + moms årlig reguleres i ……….. 
 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr 140.000 + moms årlig reguleres i forhold til konsumprisindeksen 
med utgangspunkt i 01.05.2015 som forutsatt i avtalen. 



 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr. 140.000 + moms reguleres i forhold til konsumprisindeksen med 
utgangspunkt i 01.05.2015 som forutsatt i avtalen. 

 

PS 96/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag: 

Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag fremmet i møtet, enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges ................. 
 
  



Referatsaker 

RS 13/20 Oppsigelse av reservedrosjeløyver 50 03 0528 og 50 03 0846 med tilslutning til Hitra 
Taxisentral DA 

RS 14/20 Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra 
desember 2022 


