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Innkalling var utsendt 25.02.2020. Det fremkom ingen merknader.

Orienteringer
Befolkningsutviklingen har gått med 26 i pluss, 47 barnefødsler. Pr. 01.01.2020 var vi 5050
innbyggere.
Sysselsettingstall og skatteinngang viser at vi hadde veldig god utvikling i 3. og 4. kvartal. Basert
på dette er det grunn til å forvente en fortsatt positiv befolkningsutvikling, men det er
fremdeles nokså tydelig at vi ikke får godt nok betalt i form av befolkningsvekst som følge av
sysselsettingsveksten. Den 24. mars er det samling med næringsforeningen der vi får
presentert nærmere analyser av utvikling og framtidsscenarier
Flyktningmottak – det er nå kommet en endring. Det er ikke lengre IMDi, men
fylkeskommunen som håndterer dette. Så langt er det ellers ikke meddelt noen forventninger
eller behov for bosetting av flyktninger i 2020.
Økonomisjef May Hårstad Lian:
Orienterte om det økonomiske resultatet i 2019.
Nestleder i Utvalg for plan, landbruk og miljø Arnt J. Breivoll:
 Masseuttak Sandstad – planprogrammet vil nå bli lagt ut til offentlig ettersyn.
 Trafikksikkerhetsråd – kommunestyret tok, i møtet den 30.01.2020, vedtak fattet i Utvalg
for Plan, landbruk og miljø til etterretning:
Utvalg for plan, landbruk og miljø (UPLM) er av den formening at størrelsen på UPLM
tilsier at hovedansvaret for arbeidet med trafikksikkerhet kan pålegges 2 medlemmer i
utvalget, som gis anledning til å innhente kompetanse utenfra som er nødvendig for
enhver tid.
Medlemmene vil bli valgt i UPLM sitt møte i morgen.
 Fellesmøtet for formannskapene i Orkdalsregionen den 28.02.2020 var veldig skuffende, og
jeg ser egentlig ikke hensikten med møtet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 24/20, PS 25/20, PS 26/20, PS 27/20, PS 28/20, PS 30/20, PS 29/20, PS 31/20, PS 32/20,
PS 33/20 og PS 34/20.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 24/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.02.2020

PS 25/20

Oppdeling av veiparsellen Sjøveien og oppretting av
nye veinavn

PS 26/20

Gebyrfordeling - forslag til reguleringsplan for
Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl

PS 27/20

17. mai 2020 på Fillan

PS 28/20

Søknad om dirigent til Strand skolekorps

PS 29/20

Finansiering - Utredning sammenslått brann- og
redningstjeneste Frøya/ Hitra

PS 30/20

Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya
kommuner i en vertskommunemodell

PS 31/20

Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune

PS 32/20

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra
kommune (ROS)

PS 33/20

Startlån - refinansiering

X

PS 34/20

Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i TrønderEnergi AS med påfølgende tegning av C-aksjer

X

Delegerte saker
RDS 2/20

Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til
innkjøp av friidrettsutstyr
Referatsaker

RS 5/20

Havnerådsprotokoll 13.02.20

Saker til behandling
PS 24/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.02.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 11.02.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 25/20 Oppdeling av veiparsellen Sjøveien og oppretting av nye veinavn
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommune vedtar oppdeling av parsellen Sjøveien, med følgende nye veinavn:
- Sjøveien
- Steinvardveien
- Buktveien
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune vedtar oppdeling av parsellen Sjøveien, med følgende nye veinavn:
- Sjøveien
- Steinvardveien
- Buktveien
PS 26/20 Gebyrfordeling - forslag til reguleringsplan for Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104,
bnr 49 m fl
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Sigrid Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er søster og datter av
parter i saken, samt at hun har fullmakt til å forhandle med kommunen på vegne av de. Hun
ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav e nr. 2, og forlot møtet under
behandling av saken.
Tor Johan Sagøy (Uavhengig) tiltrådte som hennes vara, og formannskapet er dermed fulltallig.
Brev fra BRH Anlegg AS, datert 03.03.2020, ble lagt fram i møtet.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende omforente forslag:

Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan for Neverlia Flerbruksanlegg – utlegging til
offentlig ettersyn – fordeles som følgende med bakgrunn i arealmessig fordeling i planområdet:
 Kr 175 000 av gebyret dekkes av BRH Anlegg as (næring) resten dekkes av Hitra
kommune.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan for Neverlia Flerbruksanlegg – utlegging til
offentlig ettersyn – fordeles som følgende med bakgrunn i arealmessig fordeling i
planområdet:
 Kr 175 000 av gebyret dekkes av BRH Anlegg as (næring) resten dekkes av Hitra
kommune.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020
Behandling:
Sigrid Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun som eier av selskapet
Sørstuen, har utarbeidet planforslaget, samt søster og datter av parter i saken. Hun ble erklært
inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav e nr. 2, og forlot møtet under behandling
av saken.
Tom Skare (FRP) tiltrådte som hennes vara, og formannskapet er dermed fulltallig.
Følgende ble omdelt:
 Brev fra BRH Anlegg AS, datert 10.02.2020.
 Kart som viser størrelse på de forskjellige eiendommene.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes, og må opplyses bedre med hensyn til arealvurderinger, historikk og
inngått avtaler om Neverlia.
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes, og må opplyses bedre med hensyn til arealvurderinger, historikk og inngått
avtaler om Neverlia.
Enstemmig.
Innstilling:
Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan for Neverlia Flerbruksanlegg – utlegging til
offentlig ettersyn – fordeles som følgende med bakgrunn i arealmessig fordeling i
planområdet:
 76% av gebyret dekkes av Hitra kommune (allmennyttige formål)
 24% av gebyret dekkes av BRH Anlegg as (næring)

Hitra kommunes andel (76%) finansieres ved bruk av disposisjonsfond «ulike formål».
PS 27/20 17. mai 2020 på Fillan
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) tiltrådte møtet igjen, og Tor Johan Sagøy fratrådte.
Formannskapet er fulltallig.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. 17. mai 2020:
1. Hitra kommune arrangerer 17. mai på Fillan med følgende program:
a. Kransenedleggelse v/Fillan kirke
b. Felles folketog fra Fillan kirke
c. Felles samling utenfor Helsetunet med ev. taler etc.
Etter det avsluttes kommunes arr. i forbindelse med dagen
2. Det nedsettes en 17. mai komité for kommunens arrangement på Fillan bestående
av følgende:
 Ordfører, leder av komitéen
 1 politiker fra opposisjonen
 1 oppnevnt av Fillan skole
 1 oppnevnt av Hitra kulturråd
 1 oppnevnt av Hitra Ungdomsråd
 1 oppnevnt av Hitra Næringsforeningen
Kulturenheten er sekretær for komiteen
PS 28/20 Søknad om dirigent til Strand skolekorps
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Strand skolekorps v/leder Wenche Børø Larsen, orienterte om situasjonen i korpset.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Saken fremmes på nytt når det foreligger en mer utfyllende, helhetlig og utviklende
løsning for kulturenheten. Dette må også inkludere en løsning for Strand skolekorps
behov.

Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Saken fremmes på nytt når det foreligger en mer utfyllende, helhetlig og utviklende
løsning for kulturenheten. Dette må også inkludere en løsning for Strand skolekorps
behov.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. søknad fra Strand skolekorps:
1. Det opprettes hel stilling som messingblåsepedagog i kulturskolen f.o.m. 1/8-2020
2. Det forutsettes at stillingen ivaretar dirigentfunksjonen for Strand skolekorps
3. Stillingen innarbeides i Økonomiplanen f.o.m. 2021
4. Finansiering av stillingen for høsthalvåret 2020 gjøres ved bruk av midler fra
Disposisjonsfondet, kr 300.000.
PS 29/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og redningstjeneste Frøya/ Hitra
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune bevilger kr. 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av
samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann og
redning.
Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene.
Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – ulike formål

PS 30/20 Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya kommuner i en
vertskommunemodell
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Ida Broholm (AP) ble innvilget permisjon kl. 13:30, og forlot møtet.
Formannskapet teller nå 6 medlemmer.
Ida Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen kl. 14:00, og formannskapet er dermed fulltallig.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Eldres råd - 19.02.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Eldres råd tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldres råd tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Brukerråd - 19.02.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Brukerrådet tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Brukerrådet tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering.
Enstemmig.

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente utsettelsesforslag:
Saken utsettes
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Tilrådning:
Saken utsettes
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 10.02.2020
Behandling:
Utvalg for helse og omsorg er kjent med at det planlegges et utvidet jordmorsamarbeid med
Frøya som vertskommune. Utvalget mener en god fordeling av vertskommuneoppgaver vil
styrke det interkommunale samarbeidet.
Det ble derfor fremmet slikt omforent forslag til endring i rådmannens innstillingen:
…….i tråd med vedlagte «vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV»,
gjeldene fra og med 01.04.2020.
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til endring fremmet i møtet enstemmig
tilrådd.
Tilrådning:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 01.04.2020.
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 10.02.2020
Behandling:
I denne saken skulle Elin Reppe informere gruppen om temaet. Hun var ikke til stede og det var
vanskelig for ungdomsrådet å drøfte saken. HUR har lest utkastet og kommet frem til følgende
vedtak:
HUR mener at utkastet til avtale ser bra og gjennomtenkt ut. HUR synes det er viktig at
kommunene Hitra og Frøya samarbeider godt i saker knyttet til NAV.

Saksprotokoll i Eldres råd - 10.02.2020
Behandling:
Saken ble utsatt.

Saksprotokoll i Brukerråd - 10.02.2020
Behandling:
Saken ble utsatt.

Innstilling:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 01.01.2020.
Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
PS 31/20 Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende alternativt forslag i pkt. 1 og 2:
1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik:
Lokale nødetater
Andre lokale beredskapsaktører
Hitra kommune
- Politiet
- Sivilforsvaret
- Ordfører (leder)
- Ambulansetjenesten
- Heimevernet
- Rådmann
- Brannvesenet
- Redningsskøyta
- Beredskapssjef
- Kirken
- Kommunalsjef helse
og sosial
- Driftssjef
- Kommuneoverlege
- Leder kriseteam
2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov.
Rådet ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren.
Ved votering ble alternativt pkt. 1 og 2 fremmet i møtet samt rådmannens innstilling pkt. 3,
enstemmig tilrådd.
Tilrådning:

1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik:
Lokale nødetater
Andre lokale beredskapsaktører
- Politiet
- Sivilforsvaret
- Ambulansetjenesten
- Heimevernet
- Brannvesenet
- Redningsskøyta
- Kirken

Hitra kommune
- Ordfører (leder)
- Rådmann
- Beredskapssjef
- Kommunalsjef helse
og sosial
- Driftssjef
- Kommuneoverlege
- Leder kriseteam

2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet
ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren.
3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om
beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd.
2. Rådet settes sammen av aktører fra lokale nødetater, andre lokale beredskapsaktører
og kommunen. Regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet ledes av ordfører.
3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om
beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.
PS 32/20 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra kommune (ROS)
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020
Behandling:
Det ble foreslått noen endringer i dokumentet med vedlegg. Det ble bedt om at dette blir
foretatt før framlegget i kommunestyret.
Tilrådning:
Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse.

PS 33/20 Startlån - refinansiering
PS 34/20 Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i Trønder-Energi AS med påfølgende
tegning av C-aksjer

Møtet ble hevet kl. 15:45

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører

Referatsaker
RS 5/20 Havnerådsprotokoll 13.02.20

Delegerte saker
RDS 2/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til innkjøp av friidrettsutstyr

