Hitra kommune

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Hitra kommunestyre

Kommunestyresalen, Hitra rådhus
28.05.2020
11:00 – 15:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ole L. Haugen
John Lernes
Eldbjørg Broholm
Ida Karoline Refseth Broholm
Bjørn Jensen
Monica Mollan
Lars Erik Strand Vitsø
Ann Bodil Kosberg Wingan
Erlend Broholm
Jann O. Krangnes
Guro-Karoline Aabakken, permisjon fra kl.13:00
Lars P. Hammerstad
Arnt Magne Flesvik
Johannes Ludvik Håvik
Per Johannes Ervik
Synnøve Aslaug Hanssen
Jan Egil Handberg
Otto Jæger Lien
Tor Johan Sagøy
Dag Willmann
Sigrid Helene Hanssen
Tom Skare
Bjørg Reitan Bjørgvik
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Arnt Julius Breivoll
MEDL
Torfinn Stub
VARAORD

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
R
R
SP
SP
SP
PP
PP
PP
PP
UAV
H
H
FRP
FRP

Representerer
AP
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Thomas Glørstad
Inge Dahlø
Per Magne Krangnes, møtte kl. 13:00
Stig Atle Lervåg, under PS 65/20
Inger Marie Sundgård under PS 65/20
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ingjerd Astad
May Hårstad Lian, under PS 39/20 og PS 40/20
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Møtte for
Arnt Julius Breivoll
Torfinn Stub
Guro-Karoline Aabakken
Sigrid Helene Hanssen
Synnøve Hanssen

Representerer
AP
V
R
H
PP

Stilling
Kommunedirektør
Økonomisjef
Politisk sekretær / Protokollfører

Innkalling var utsendt 20.05.2020. Det fremkom ingen merknader.
Orienteringer
Kommunedirektøren
 Korona-situasjonen
Ordføreren:
I dag er det en stor dag. Det er nøyaktig 50 år siden havbruksnæringen startet, i Norge og her
på Hitra, og da ved Sivert og Ove Grøndtvedt. Det skjedde ved at det da for aller første gangen
ble satt laksesmolt i sjøen i merdanlegg, nærmere bestemt i Laksåvika.
Befolkningsutviklingen 1. kvartal viser at Hitra ligger på sjetteplass i landet, uttrykt som
prosentuell økning. Det betyr en god start i den nye Hitra kommune. Fødselstallene ligger også
bitte litt over landsgjennomsnittet målt som prosent av folketallet, og det er sjette kvartal på
rad at det er netto positiv innenlands flytting.
I går fikk vi en positiv presentasjon av bachelorstudenter på NTNU som sammen med
TrønderEnergi har sett nærmere muligheten for produksjon av Hydrogen ved Hitra Kysthavn
basert på kortreist fornybar energi i form av vindkraft. Dette vil bli fulgt opp.
Korona – Vi ser at det lempes på tiltakene, men det er på ingen måte over. Det viser seg at de
landene som tok lettest på pandemien i starten, straffes hardest. Vi må fortsette å ta
forholdsreglene med god håndhygiene, sosial distanse mm. Det er viktig å ikke senke skuldrene
for mye, men respektere at det er for tidlig å si at det er over.
Det er nå avklart befaring i Vindparken, for kommunestyret, sammen med Statkraft den 25.
august.
Følgende saker ble ettersendt:
 PS 63/20 – Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole
 PS 64/20 – Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 –
et tiltak som følge av Covid-19
Kommunestyret vedtok enstemmig å behandle sakene i dagens møte



PS 65/20 – Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for
Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl
Lars P. Hammerstad ba om at sak 65/20 ikke ble behandlet pga. den seine utsendingen av
saken til kommunestyret. Ved votering ble det vedtatt å behandle saken i dagens møte mot 3
stemmer, avgitt av Lars P. Hammerstad (SP), Johannes Håvik (SP) og Arnt Magne Flesvik (SP).
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 38/20, PS 60/20, PS 38/20 – PS 59/20, PS 61/20 – 65/20.

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Sakstittel / Innhold
Saker til behandling

PS 38/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.04.2020

PS 39/20

Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KF

PS 40/20

Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommune

PS 41/20

Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat

PS 42/20

Opphevelse av Daniel Strøms legat

PS 43/20

Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat

PS 44/20

Opphevelse av Sivert Helgebostads legat

PS 45/20

Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat

PS 46/20

Opphevelse av John Strøms legat

PS 47/20

Opphevelse av Erik Strøms legat

PS 48/20

Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat

PS 49/20

Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for
perioden 2021-2024

PS 50/20

Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 20212024

PS 51/20

Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.202131.12.2024

PS 52/20

Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.202131.12.2024

PS 53/20

Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for
perioden 01.01.2021-31.12.2024

PS 54/20

Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol
for perioden 2020 - 2024

PS 55/20

Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 20202024

PS 56/20

Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og
minsteareal i Hitra kommune

PS 57/20

Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival,
markedsføring og bedriftsnettverk for matprodusenter

PS 58/20

Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i
Sodvin SA

PS 59/20

Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering

PS 60/20

Søknad om permisjon fra kommunale verv - Torfinn Stub

Lukket

PS 61/20

Melding - Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i
forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for
arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter

PS 62/20

Melding - Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og
begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen

PS 63/20

Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole

PS 64/20

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

PS 65/20

Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan
og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl

Saker til behandling
PS 38/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.04.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
John Lernes og Johannes Håvik ble valgt til å underskrive protokollen fra møtet den
30.04.2020.
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 30.04.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 39/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KF
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning
for 2019 slik de er fremlagt.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:
Tilrådning:
3. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning
for 2019 slik de er fremlagt.
4. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.
Enstemmig.
Innstilling:
5. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning
for 2019 slik de er fremlagt.
6. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.
PS 40/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:

Vedtak:
Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de
er fremlagt.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de
er fremlagt.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de
er fremlagt.

PS 41/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
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 41/20 – PS 48/20.
Kommunestyret teller nå 24 representanter.
Vedtak:
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.

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 42/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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 medfondet» 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.
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 medfondet» 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 43/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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 medfondet» 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.

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 medfondet» 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 44/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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 medfondet» 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.
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 medfondet» 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 45/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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 medfondet» 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.
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 medfondet» 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 46/20 Opphevelse av John Strøms legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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 medfondet» 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.
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 medfondet» 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 47/20 Opphevelse av Erik Strøms legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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 medfondet» 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.
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 medfondet» 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 48/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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.
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 49/20 Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for perioden 2021-2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og kommunestyret er dermed fulltallig.
Vedtak:
Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner
Menn
Lina Selvåg
Arve Espeseth
Else Stadsvik
Arve Glørstad
Monica Jensø
Roger Lund
Inger Forsnes-Hanssen
Tom Skare
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner
Menn
Lene Tømmerås Bakeng
Lars Erik Strand Vitsø
Vigdis Marie G. Glørstad
Olaf Martin Strand
Synnøve Aukan
Knut Ellefsen
Monica Mollan
Dag Willmann
Elen Birgitte Hestnes
Tor Magne Langø
Astrid Mortensvik
John Kristian Hermanstad
Helen Ingeborg Sollie
Tommy Nylander
Sølvi Elise Monsø
Arve Fløan
Ester Karla Norbotten
Geir Tore Mosand
Tove Kristin Askjem
Jon Lian
May Irene Andreassen
Stig Høydal
May Elise Stolpnes
Roar Lyngstad Utseth
Anniken Vassdal Skare
Ole Edvard Tidemann Fillingsnes
Jorun Fjeldvær
Edvard Meland Hjertås
Sigrid Hanssen
Jann O. Krangnes
Ida Broholm
Lars Johan Strand Vitsø
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:

Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Lagmannsretten – 4 kvinner og 4 menn
Kvinner
Menn
Lina Selvåg
Arve Espeseth
Else Stadsvik
Arve Glørstad
Monica Jensø
Roger Lund
Inger Forsnes-Hanssen
Tom Skare
Tingretten – 16 kvinner og 16 menn
Kvinner
Lene Tømmerås Bakeng
Vigdis Marie G. Glørstad
Synnøve Aukan
Monica Mollan
Elen Birgitte Hestnes
Astrid Mortensvik
Helen Ingeborg Sollie
Sølvi Elise Monsø
Ester Karla Norbotten
Tove Kristin Askjem
May Irene Andreassen
May Elise Stolpnes
Anniken Vassdal Skare
Jorun Fjeldvær
Sigrid Hanssen
Ida Broholm

Menn
Lars Erik Strand Vitsø
Olaf Martin Strand
Knut Ellefsen
Dag Willmann
Tor Magne Langø
John Kristian Hermanstad
Tommy Nylander
Arve Fløan
Geir Tore Mosand
Jon Lian
Stig Høydal
Roar Lyngstad Utseth
Ole Edvard Tidemann Fillingsnes
Edvard Meland Hjertås
Jann O. Krangnes
Lars Johan Strand Vitsø

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner
Menn
Lina Selvåg
Arve Espeseth
Else Stadsvik
Arve Glørstad
Monica Jensø
Roger Lund
Inger Forsnes-Hanssen
Tom Skare
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner
Menn
Lene Tømmerås Bakeng
Lars Erik Strand Vitsø
Vigdis Marie G. Glørstad
Olaf Martin Strand
Synnøve Aukan
Knut Ellefsen
Monica Mollan
Dag Willmann
Elen Birgitte Hestnes
Tor Magne Langø
Astrid Mortensvik
John Kristian Hermanstad
Helen Ingeborg Sollie
Tommy Nylander
Sølvi Elise Monsø
Arve Fløan
Ester Karla Norbotten
Geir Tore Mosand
Tove Kristin Askjem
Jon Lian
May Irene Andreassen
Stig Høydal

May Elise Stolpnes
Anniken Vassdal Skare
Jorun Fjeldvær
Sigrid Hanssen
Ida Broholm

Roar Lyngstad Utseth
Ole Edvard Tidemann Fillingsnes
Edvard Meland Hjertås
Jann O. Krangnes
Lars Johan Strand Vitsø

Enstemmig.
Innstilling:
Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner:
Menn:

Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner:
Menn:

PS 50/20 Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner
Menn
Lene Tømmerås Bakeng
Lars Erik Strand Vitsø
Synnøve Aukan
Knut Ellefsen
Monica Mollan
Roger Lund
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Kvinner
Menn
Lene Tømmerås Bakeng
Lars Erik Strand Vitsø
Synnøve Aukan
Knut Ellefsen
Monica Mollan
Roger Lund
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner
Menn

Lene Tømmerås Bakeng
Synnøve Aukan
Monica Mollan

Lars Erik Strand Vitsø
Knut Ellefsen
Roger Lund

Enstemmig.
Innstilling:
Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende:
Kvinner:
Menn:

PS 51/20 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021- 31.12.2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024:
Kvinner
Menn
Synnøve Aukan
Roger Lund
Monica Mollan
Dagfinn Herskedal
Renate Zerine Ledel
Jon Lian
Sigrid Hanssen
Erik Knutshaug
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Kvinner
Menn
Synnøve Aukan
Roger Lund
Monica Mollan
Dagfinn Herskedal
Renate Zerine Ledel
Jon Lian
Sigrid Hanssen
Erik Knutshaug
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024:
Kvinner
Menn
Synnøve Aukan
Roger Lund
Monica Mollan
Dagfinn Herskedal
Renate Zerine Ledel
Jon Lian
Sigrid Hanssen
Erik Knutshaug
Enstemmig.

Innstilling:
Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024:
Kvinner:
Menn:

PS 52/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende:
1. Roger Antonsen
2. Inge Dahlø
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø
Som varamedlemmer velger:
1. Jorid Reklev Vitsø
2. Stig Høydal
3. Andrine Karstensen
Som leder for forliksrådet velges: Roger Antonsen
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Roger Antonsen - leder
Inge Dahlø - medlem
Kjersti Marie Hestnes Hjertø - medlem
Jorid Reklev Vitsø – vara
Stig Høydal – vara
Andrine Karstensen - vara
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende:
1. Roger Antonsen
2. Inge Dahlø
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø
Som varamedlemmer velger:
1. Jorid Reklev Vitsø

2. Stig Høydal
3. Andrine Karstensen
Som leder for forliksrådet velges: Roger Antonsen
Enstemmig.
Innstilling:
Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
Som varamedlemmer velger:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
Som leder for forliksrådet velges: _______________________
PS 53/20 Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.202131.12.2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024
1. Dagfinn Herskedal, Grønnbakkveien 9, 7246 Sandstad
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra
3. Astrid Lovise Mortensvik, Jektvikveien 27, 7241 Ansnes
Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag:
3. Astrid Lovise Mortensvik
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd.
Tilrådning:

Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024
1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra
3. Astrid Lovise Mortensvik
Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024
1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra
3. ________________________________________
Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3.
PS 54/20 Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol for perioden 2020 - 2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Ida Broholm (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun har eierandel i Pikene
på Torget.
Hun ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e pkt. 2, og forlot møtet
under votering av bevillingen til Pikene på Torget.
Thomas Glørstad (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er samboer med
daglig leder Pikene på Torget.
Han ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav c, og forlot møtet under
votering av bevillingen til Pikene på Torget.
Kommunestyret teller 23 representanter under voteringen om bevilling til pikene på Torget.
Bevilling som foreslått ble deretter enstemmig vedtatt.
Ida Broholm (AP) og Thomas Glørstad (AP) tiltrådte møtet etter voteringen, og kommunestyret
er dermed fulltallig.
Dag Willmann (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han gift med daglig leder i
Hitrahallen
Han ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav c, og forlot møtet under
votering av bevillingen til Hitrahallen.
Monica Mollan (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun styremedlem i
Hitrahallen.
Hun ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e, og forlot møtet under
votering av bevillingen til Hitrahallen.

Kommunestyret teller 23 representanter under voteringen om bevilling til Hitrahallen.
Bevilling som foreslått ble deretter enstemmig vedtatt.
Dag Willmann (H) og Monica Mollan (AP) tiltrådte møtet etter voteringen, og kommunestyret
er dermed fulltallig.
Jann O. Krangnes (R) fremmet forslag til følgende tilleggspkt.:
En bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse over driften, skal ha plettfri vandel slik
alkohol- og serveringsloven forutsetter. Det er et satsningsområde for Hitra kommune å ha en
seriøs skjenkenæring og bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet. Som et ledd i dette stilles
det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn og arbeidsliv
generelt blir fulgt. Bevillingshaver skal kunne dokumentere at lover og regler følges, både når
skjenkebevillingen blir innvilget og underveis i skjenkeperioden. Brudd på regelverket vil kunne
føre til at kommunen vurderer bevillingshaver som uegnet til å ha/få bevilling.
Tom Skare (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
A. Hitra kommunestyre gir kommunedirektøren delegert myndighet til å;
I. Tildele salg- og skjenkebevillinger av salgssted eller bruk av bevilling utenfor
salgsstedet for enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7
II. Tildele salgs- og skjenkevellinger til enkeltanledninger herunder godkjenning av
salgssted og ansvarshavende.
III. Foreta restriksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jf.
Alkoholforskriften § 10-3
IV. Tildele serverings- og skjenkebevilling etter lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven) og alkoholloven.
A. Tildeling gjøres i henhold til aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og kommunenes
retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven.
B. Ved ev. avslag kan søker anke og da er utvalg for Helse og omsorg bemyndiget å foreta
innstiling før endelig avgjørelse i kommunestyret.
C. Delegerte vedtak foretatt av kommunedirektøren refereres til utvalg for Helse- og omsorg
som melding.
Guro Aabakken (R) ble innvilget permisjon og fratrådte møtet kl. 13:10. Per Krangnes (R)
tiltrådte som hennes vara samtidig.
Kommunestyret er dermed fulltallig
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
Det forutsettes at eier, styrer og stedfortreder for Natali Pizzeria fremviser skatteattest og
vandelsvurderes før skjenkebevillingen kan tre i kraft.
Det ble votert over formannskapets tilrådning utenom skjenkebevilling til Pikene på Torget og
Hitrahallen samt forslag fremmet av Jann O. Krangnes (R), oversendelsesforslag fremmet av
Tom Skare (FRP) og forslag fremmet av kommunedirektøren til nytt. pkt. 5, enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 blir pkt. 6 osv.
Vedtak:

1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig
skjenkebevilling:
 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø
 Aug. Faxvaag AS
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.
2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5.
3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
6. Det forutsettes at eier, styrer og stedfortreder for Natali Pizzeria fremviser skatteattest og
vandelsvurderes før skjenkebevillingen kan tre i kraft.
7. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling
etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve
8. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder
som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel
9. En bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse over driften, skal ha plettfri vandel
slik alkohol- og serveringsloven forutsetter. Det er et satsningsområde for Hitra kommune å
ha en seriøs skjenkenæring og bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet. Som et ledd i
dette stilles det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn
og arbeidsliv generelt blir fulgt. Bevillingshaver skal kunne dokumentere at lover og regler
følges, både når skjenkebevillingen blir innvilget og underveis i skjenkeperioden. Brudd på
regelverket vil kunne føre til at kommunen vurderer bevillingshaver som uegnet til å ha/få
bevilling.
Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for
rullestolbrukere.
Oversendelsesforslag:
A. Hitra kommunestyre gir kommunedirektøren delegert myndighet til å;

I.

Tildele salg- og skjenkebevillinger av salgssted eller bruk av bevilling utenfor
salgsstedet for enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7
II.
Tildele salgs- og skjenkevellinger til enkeltanledninger herunder godkjenning av
salgssted og ansvarshavende.
III.
Foreta restriksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jf.
Alkoholforskriften § 10-3
IV.
Tildele serverings- og skjenkebevilling etter lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven) og alkoholloven.
B. Tildeling gjøres i henhold til aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og
kommunenes retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven.
C. Ved ev. avslag kan søker anke og da er utvalg for Helse og omsorg bemyndiget å foreta
innstiling før endelig avgjørelse i kommunestyret.
D. Delegerte vedtak foretatt av kommunedirektøren refereres til utvalg for Helse- og
omsorg som melding.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 1 etter innledningen:
........., etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig skjenkebevilling:
 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø
 Aug. Faxvaag AS
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg til pkt. 1 fremmet i
møtet, enstemmig tilrådd.
Gjeldende retningslinjer for bevilling vedlegges saken til kommunestyrets behandling.
Tilrådning:
1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig
skjenkebevilling:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø
 Aug. Faxvaag AS
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.
Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5.
Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling
etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve
Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder
som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel

Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for
rullestolbrukere.
Enstemmig.
Innstilling:
1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere, alminnelig skjenkebevilling.
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.
2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5.
3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024

6. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling
etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve
7. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder
som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel
Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for
rullestolbrukere.
PS 55/20 Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 2020-2024
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Tor Johan Sagøy (H) og Bjørn Jenssen (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at
begge er aksjeeiere i Nærbutikken Melandsjø. Begge ble erklært habil.
Vedtak:
1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad
 TRS AS, 7246 Sandstad
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær
 AS Vinmonopolet, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24.
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet.
2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl).
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24
3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 1 etter innledningen:

.........., etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av alkoholholdig
drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol:
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad
 TRS AS, 7246 Sandstad
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær
 AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg til pkt. 1 fremmet i
møtet, enstemmig tilrådd.
Gjeldende retningslinjer for bevilling vedlegges saken til kommunestyrets behandling.
Tilrådning:
1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad
 TRS AS, 7246 Sandstad
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær
 AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24.
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet.
2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl).
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24
3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7.

Innstilling:
1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne, salgsbevilling til salg av
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24.
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet.
2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl).
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24
3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7.
PS 56/20 Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Følgende representanter er rettighetshaver i vald, eller i slekt med rettighetshaver i rett oppeller nedadgående linje.
Johannes Håvik (SP), Lars P. Hammerstad (SP), Arnt Magne Flesvik (SP), Bjørg R. Bjørgvik (FRP),
Sigrid Hanssen (H), Otto J. Lien (PP), Synnøve Hanssen (PP), Inge Dahlø (V), John Lernes (AP),
Lars Erik Strand (AP), Bjørn Jenssen (AP), Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) og Thomas Glørstad
(AP).
Ordfører Ole L. Haugen hadde i forkant av møtet oversendt følgende alternative forslag til
vedtak:
Hitra kommune vedtar ny Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i
Hitra kommune, slik det er tilrådd fra møte i UPLM den 19.05.20 og da som følger når det
gjelder § 2. Minsteareal oppgitt i daa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valdbenevnelse
Kvenvær og Sør-Hitra
Strøm, Inn-Hitra, Fillan og Asmundvåg
Øst-Hitra og Ut-Hitra
Fjellværøy/Ulvøy
Øvrige rådyrvald uten bestandsplan
Vald nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 og 71
Vald nr. 17, 18 og 19
Vald nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 36, 39, 40

Elg

Hjort
800
400
250
5000

Rådyr
500
500
500
200
750

500
5000
500

Det ble deretter en del debatt om forståelsen av habilitetsbehandlingen og –reglene. Det ble
pause i behandlingen, slik at kommunedirektøren fikk snakket med Fylkesmann om forståelsen

av habilitetsreglene. Ut fra dette framkom det at det måtte vektlegges en vurdering som ikke
svekket tilliten til kommunestyrets behandling ag avgjørelse.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet deretter og som en følge av at 13 representanter kunne
være inhabil, følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes
Vedtak:
Saken utsettes.
Enstemmig.
Ordføreren ba deretter alle om å være oppmerksom på at neste gang saken kommer til
behandling i kommunestyret, så bør man ha tilgang på vararepresentanter som er habile, slik
at man kan få avgjort saken uten at det reises tvil eller spørsmål om habiliteten til de som er
med på å avgjøre den.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.05.2020
Behandling:
Guro Aabakken (R) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er grunneier i
Kvenvær og Sør-Hitra vald.
Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven §6 første ledd bokstav a, og forlot møtet under
behandling av dette valdet.
Utvalg for Plan, landbruk og miljø teller nå 6 medlemmer.
Guro Aabakken (R) tiltrådte møtet igjen, og utvalget er dermed fulltallig.
Vedtatt som framlagt.
Arnt J. Breivoll (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er grunneier i ØstHitra og Ut-Hitra vald.
Han ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven §6 første ledd bokstav a, og forlot møtet under
behandling av dette valdet.
Utvalg for Plan, landbruk og miljø teller nå 6 medlemmer.
Tor Johan Sagøy fremmet forslag om å endre minstearealet for hjort til 250.
Ved votering ble forslaget enstemmig tilrådd.
Arnt J Breivoll (AP) tiltrådte møtet igjen, og utvalget er dermed fulltallig
John Lernes (AP) og Arnt M. Flesvik (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at de
begge er grunneier i hjortevald 60-66 og 71 og elgvald 17-19 og rådyrvald 22-29, 30, 36 og 40.
Begge ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven §6 første ledd bokstav a, og forlot møtet under
behandling av disse valdene.
Utvalg for Plan, landbruk og miljø teller nå 5 medlemmer.
Erlend Broholm (SV) fremmet forslag om å endre minstearealet for hjort til 500.
Ved votering ble forslaget enstemmig tilrådd.
John Lernes (AP) og Arnt M. Flesvik (AP) tiltrådte møtet igjen, og utvalget er dermed fulltallig

Tabell for minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Hitra kommune, endres i henhold til
tilrådninger fattet i Utvalg for Plan, landbruk og miljø, før saken legges fram for
kommunestyret.
Tilrådning:
Hitra kommune vedtar ny Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i
Hitra kommune.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune vedtar ny Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i
Hitra kommune.
PS 57/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, markedsføring og
bedriftsnettverk for matprodusenter
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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.
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 58/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes
Enstemmig.
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 .................

PS 59/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2:
Avtalebeløpet på kr. 157.000 + moms årlig og reguleres i forhold til konsumprisindeksen
med utgangspunkt i 01.05.2020 som forutsatt i avtalen.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til endring i pkt. 2, enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
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. 157.000 + moms årlig og reguleres i forhold til konsumprisindeksen
med utgangspunkt i 01.05.2020 som forutsatt i avtalen.
Enstemmig.
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 60/20 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Torfinn Stub
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Guro Aabakken fremmet følgende forslag på varaordfører:
Eldbjørg Broholm (AP)

Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Som varaordfører i Torfinn Stub sitt fravær velges Eldbjørg Broholm (AP) tidsbegrenset til og
med 30.09.2020.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt omforent forslag fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd, å
imøtekomme søknad fra Torfinn Stub om permisjon fram til 01.10.2020 fra følgende verv:
Fast representant i Hitra kommunestyre
Fast medlem i formannskapet
Varaordfører
For kommunestyret trer varamedlem Roger Magne Sørensen fra Venstres gruppe inn i
Torfinn Stub sitt fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd.
Som nytt fast medlem i formannskapet trer Eldbjørg Broholm inn i Torfinn Stub sitt
fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd.
Som varaordfører i Torfinn Stub sitt fravær velges Eldbjørg Broholm (AP) tidsbegrenset til og
med 30.09.2020.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd, å
imøtekomme søknad fra Torfinn Stub om permisjon fram til 01.10.2020 fra følgende verv:
Fast representant i Hitra kommunestyre
Fast medlem i formannskapet
Varaordfører
For kommunestyret trer varamedlem Roger Magne Sørensen fra Venstres gruppe inn i
Torfinn Stub sitt fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd.
Som nytt fast medlem i formannskapet trer Eldbjørg Broholm inn i Torfinn Stub sitt
fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd.
Som varaordfører i Torfinn Stub sitt fravær velges ……………..
PS 61/20 Melding - Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse
private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 50/20 - Utvidet forskrift om forebygging
av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere,
campingvogner, bobiler og båter, til orientering.
Enstemmig.

Innstilling:
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 50/20 - Utvidet forskrift om forebygging
av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere,
campingvogner, bobiler og båter, til orientering.
PS 62/20 Melding - Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og begrensning knyttet til reiser
og opphold i kommunen
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 52/20 - Lokalt tiltak etter Smittevernloven
§ 4-1 og begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen, til orientering.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 52/20 - Lokalt tiltak etter Smittevernloven
§ 4-1 og begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen, til orientering.
PS 63/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og:
1. Gjennomgås og tilrådes fra Utvalg for oppvekst.
2. Besluttes endelig i formannskapet.
Vedtak:
Saken utsettes og:
1. Gjennomgås og tilrådes fra Utvalg for oppvekst.
2. Besluttes endelig i formannskapet.
Enstemmig.
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 64/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et tiltak som følge av Covid-19
viruset
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Vedtak:
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.
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 65/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Neverlia
flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansvarlig
eier av foretak som har utarbeidet reguleringsplan, samt at hun har deltatt i arbeidet med
utarbeidelse av plan. Hun er forøvrig søster av tiltakshaver.
Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b og bokstav e pkt. 2, og
forlot møtet under behandling av saken.
Stig Atle Lervåg (H) tiltrådte som hennes vara.
Synnøve Hanssen (PP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er medeier mor
til tiltakshaver. Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b, og forlot
møtet under behandling av saken.
Inger Marie Sundgård (PP) tiltrådte som hennes vara.
Kommunestyret er dermed fulltallig.
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes med bakgrunn i at saken ble utsendt i går, og representantene har hatt
for dårlig tid til å sette seg godt nok inn i saken.
Ved votering fikk utsettelsesforslaget 11 stemmer, avgitt av Lars P. Hammerstad (SP), Johannes
Håvik (SP), Arnt Magne Flesvik (SP), Otto J. Lien (PP), Erlend Broholm (SV) John Lernes (AP),
Thomas Glørstad (AP), Dag Willmann (H), Tom Skare (FRP), Bjørg R. Bjørgvik (FRP) og Stig Atle
Lervåg (H).
Utsettelsesforslaget falt.
Ved votering ble tilrådningen til Utvalg for plan, landbruk og miljø vedtatt mot en stemme,
avgitt av Lars P. Hammerstad (SP).
Vedtak:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12,
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, for gnr
104 bnr 49 m fl, på følgende vilkår:
1. Grenseverdier for støy (T-1442/2016) tas inn i planbestemmelsene via følgende
tilføyelse til Fellesbestemmelsene: «Alle tiltak innen planområdet skal forholde seg til
støykrav gitt i medhold av plan- og bygningsloven inkl forskrifter. Rundskriv T1442/2016 legges til grunn, og støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016. Nødvendig støyskjerming som
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2016 skal være ferdig
etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.»
2. Bestemmelse for §1 Bebyggelse og anlegg, avsnitt Masseuttak (1201), pkt 5 endres til
følgende: «Det må gjøres tiltak for å hindre utslipp av støv i henhold til krav i
forurensningsforskriften kap. 30. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å
forhindre at avrenning av sedimenter fra massetaket havner i nærliggende bekk eller
vann.»

3.

Det vurderes å være ønskelig å etablere to avkjørsler til området fra FV714. Følgende
punkter tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011):
 «Avkjørsel til fritidsaktiviteter (hestesportanlegg, motorcrossbane, skytebane,
turområde) må utformes som kryss som er dimensjonert for kjøremåte A.
 Avkjørsel til masseuttak må utformes som avkjørsel som er dimensjonert for
kjøremåte B.
 Bygge/anleggsplanen må inneholde skisser med sporingskurver som viser at
avkjørsel/kryss vil dimensjoneres for den anbefalte kjøremåten. Byggeplanen må
godkjennes av Trøndelag fylkeskommune før arbeidet kan settes i gang.
 Begge avkjørsler/kryss og siste del av adkomstveg fram til tilknytningspunkt mot
fylkesvegen må asfalteres.
 Avkjørsel til masseuttak AV2 må anlegges med bom.»
4. Det er nødvendig å beholde en mulighet for intern ferdsel mellom masseuttaket og
område KF1, men det stilles krav om at det anlegges bom i den interne
vegforbindelsen mellom masseuttaket og fritidsanleggene, slik at ferdselen begrenses
mest mulig. Følgende punkt tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): «Det skal
anlegges bom i intern vegforbindelse mellom masseuttaket og fritidsanlegget, slik at
ferdselen begrenses mest mulig.»
5. Følgende bestemmelse tilføyes i §2, Kjøreveg (2011) for å sikre at fylkesvegen ikke blir
tilsmusset som følge av drift og aktivitet i området: «Eierne av anleggene har selv
ansvar for rengjøring av det offentlige vegnettet ved behov. Rengjøring må skje uten
at grøfter og drensledninger tettes. Dersom nødvendig rengjøring ikke blir gjort, vil
vegeier kunne utføre arbeidet på anleggseiers regning.»
6. Bestemmelsenes avsnitt i §2, vedr Forbikjøringslomme, tas ut av bestemmelsene.
7. I bestemmelsenes §5, avsnitt vedr Faresone-Høyspenningsanlegg, erstattes avsnittet
med følgende tekst: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og
alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd
avklares med ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under
ledningene. Hensynssonen har en bredde på 30 meter.»
8. Følgende tilføyes i reguleringsbestemmelsenes Fellesbestemmelser, pkt 2:
«Vannkraner innenfor området må tydelig merkes med at vannet ikke skal benyttes til
drikkevann, kun til teknisk bruk, toalettskylling osv.»
9. Parkeringsplass P2 tas ut av reguleringsplanen, og parkering i forbindelse med bruk av
turstien må skje ved bruk av P1. Arealet avsatt til arealformålet P2 endres til
arealformål Motorsportanlegg. Kjøreveien på strekningen fra P1 og frem til P2 endres
til tursti.
10. Turveiens bredde reduseres til maks 2 meter. Følgende bestemmelse tilføyes i §3
Grønnstruktur, Turveg (3031): «Det kan etableres turveg med maks bredde 2 meter.»
11. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.05.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12,
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, for gnr
104 bnr 49 m fl, på følgende vilkår:

1. Grenseverdier for støy (T-1442/2016) tas inn i planbestemmelsene via følgende
tilføyelse til Fellesbestemmelsene: «Alle tiltak innen planområdet skal forholde seg til
støykrav gitt i medhold av plan- og bygningsloven inkl forskrifter. Rundskriv T1442/2016 legges til grunn, og støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016. Nødvendig støyskjerming som
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2016 skal være ferdig
etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.»
2. Bestemmelse for §1 Bebyggelse og anlegg, avsnitt Masseuttak (1201), pkt 5 endres til
følgende: «Det må gjøres tiltak for å hindre utslipp av støv i henhold til krav i
forurensningsforskriften kap. 30. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å
forhindre at avrenning av sedimenter fra massetaket havner i nærliggende bekk eller
vann.»
3. Det vurderes å være ønskelig å etablere to avkjørsler til området fra FV714. Følgende
punkter tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011):
 «Avkjørsel til fritidsaktiviteter (hestesportanlegg, motorcrossbane, skytebane,
turområde) må utformes som kryss som er dimensjonert for kjøremåte A.
 Avkjørsel til masseuttak må utformes som avkjørsel som er dimensjonert for
kjøremåte B.
 Bygge/anleggsplanen må inneholde skisser med sporingskurver som viser at
avkjørsel/kryss vil dimensjoneres for den anbefalte kjøremåten. Byggeplanen må
godkjennes av Trøndelag fylkeskommune før arbeidet kan settes i gang.
 Begge avkjørsler/kryss og siste del av adkomstveg fram til tilknytningspunkt mot
fylkesvegen må asfalteres.
 Avkjørsel til masseuttak AV2 må anlegges med bom.»
4. Det er nødvendig å beholde en mulighet for intern ferdsel mellom masseuttaket og
område KF1, men det stilles krav om at det anlegges bom i den interne
vegforbindelsen mellom masseuttaket og fritidsanleggene, slik at ferdselen begrenses
mest mulig. Følgende punkt tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): «Det skal
anlegges bom i intern vegforbindelse mellom masseuttaket og fritidsanlegget, slik at
ferdselen begrenses mest mulig.»
5. Følgende bestemmelse tilføyes i §2, Kjøreveg (2011) for å sikre at fylkesvegen ikke blir
tilsmusset som følge av drift og aktivitet i området: «Eierne av anleggene har selv
ansvar for rengjøring av det offentlige vegnettet ved behov. Rengjøring må skje uten
at grøfter og drensledninger tettes. Dersom nødvendig rengjøring ikke blir gjort, vil
vegeier kunne utføre arbeidet på anleggseiers regning.»
6. Bestemmelsenes avsnitt i §2, vedr Forbikjøringslomme, tas ut av bestemmelsene.
7. I bestemmelsenes §5, avsnitt vedr Faresone-Høyspenningsanlegg, erstattes avsnittet
med følgende tekst: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og
alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd
avklares med ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under
ledningene. Hensynssonen har en bredde på 30 meter.»
8. Følgende tilføyes i reguleringsbestemmelsenes Fellesbestemmelser, pkt 2:
«Vannkraner innenfor området må tydelig merkes med at vannet ikke skal benyttes til
drikkevann, kun til teknisk bruk, toalettskylling osv.»
9. Parkeringsplass P2 tas ut av reguleringsplanen, og parkering i forbindelse med bruk av
turstien må skje ved bruk av P1. Arealet avsatt til arealformålet P2 endres til
arealformål Motorsportanlegg. Kjøreveien på strekningen fra P1 og frem til P2 endres
til tursti.
10. Turveiens bredde reduseres til maks 2 meter. Følgende bestemmelse tilføyes i §3
Grønnstruktur, Turveg (3031): «Det kan etableres turveg med maks bredde 2 meter.»

11. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12,
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, for gnr
104 bnr 49 m fl, på følgende vilkår:
1. Grenseverdier for støy (T-1442/2016) tas inn i planbestemmelsene via følgende
tilføyelse til Fellesbestemmelsene: «Alle tiltak innen planområdet skal forholde seg til
støykrav gitt i medhold av plan- og bygningsloven inkl forskrifter. Rundskriv T1442/2016 legges til grunn, og støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016. Nødvendig støyskjerming som
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2016 skal være ferdig
etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.»
2. Bestemmelse for §1 Bebyggelse og anlegg, avsnitt Masseuttak (1201), pkt 5 endres til
følgende: «Det må gjøres tiltak for å hindre utslipp av støv i henhold til krav i
forurensningsforskriften kap. 30. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å
forhindre at avrenning av sedimenter fra massetaket havner i nærliggende bekk eller
vann.»
3. Det vurderes å være ønskelig å etablere to avkjørsler til området fra FV714. Følgende
punkter tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011):
 «Avkjørsel til fritidsaktiviteter (hestesportanlegg, motorcrossbane, skytebane,
turområde) må utformes som kryss som er dimensjonert for kjøremåte A.
 Avkjørsel til masseuttak må utformes som avkjørsel som er dimensjonert for
kjøremåte B.
 Bygge/anleggsplanen må inneholde skisser med sporingskurver som viser at
avkjørsel/kryss vil dimensjoneres for den anbefalte kjøremåten. Byggeplanen må
godkjennes av Trøndelag fylkeskommune før arbeidet kan settes i gang.
 Begge avkjørsler/kryss og siste del av adkomstveg fram til tilknytningspunkt mot
fylkesvegen må asfalteres.
 Avkjørsel til masseuttak AV2 må anlegges med bom.»
4. Det er nødvendig å beholde en mulighet for intern ferdsel mellom masseuttaket og
område KF1, men det stilles krav om at det anlegges bom i den interne
vegforbindelsen mellom masseuttaket og fritidsanleggene, slik at ferdselen begrenses
mest mulig. Følgende punkt tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): «Det skal
anlegges bom i intern vegforbindelse mellom masseuttaket og fritidsanlegget, slik at
ferdselen begrenses mest mulig.»
5. Følgende bestemmelse tilføyes i §2, Kjøreveg (2011) for å sikre at fylkesvegen ikke blir
tilsmusset som følge av drift og aktivitet i området: «Eierne av anleggene har selv
ansvar for rengjøring av det offentlige vegnettet ved behov. Rengjøring må skje uten
at grøfter og drensledninger tettes. Dersom nødvendig rengjøring ikke blir gjort, vil
vegeier kunne utføre arbeidet på anleggseiers regning.»
6. Bestemmelsenes avsnitt i §2, vedr Forbikjøringslomme, tas ut av bestemmelsene.
7. I bestemmelsenes §5, avsnitt vedr Faresone-Høyspenningsanlegg, erstattes avsnittet
med følgende tekst: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og
alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd

avklares med ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under
ledningene. Hensynssonen har en bredde på 30 meter.»
8. Følgende tilføyes i reguleringsbestemmelsenes Fellesbestemmelser, pkt 2:
«Vannkraner innenfor området må tydelig merkes med at vannet ikke skal benyttes til
drikkevann, kun til teknisk bruk, toalettskylling osv.»
9. Parkeringsplass P2 tas ut av reguleringsplanen, og parkering i forbindelse med bruk av
turstien må skje ved bruk av P1. Arealet avsatt til arealformålet P2 endres til
arealformål Motorsportanlegg. Kjøreveien på strekningen fra P1 og frem til P2 endres
til tursti.
10. Turveiens bredde reduseres til maks 2 meter. Følgende bestemmelse tilføyes i §3
Grønnstruktur, Turveg (3031): «Det kan etableres turveg med maks bredde 2 meter.»
11. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

Møtet ble hevet kl. 15:50

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører

