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Innkalling var utsendt 05.03.2020. Det fremkom ingen merknader.
Omdelt i møtet:
Protokoll fra møtet i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS den 13.02.2020.
Orienteringer
Ordføreren
Om Corona
Vi er nå over i det som kan betegnes en unntakstilstand og vår oppgave blir først og fremst å
søke å hindre eller begrense smittespredning.
Samtidig må vi oppfordre alle til å selv ta ansvar – ta sine forsiktighetsregler – ha respekt for
andre som kan være mer sårbare, f.eks. om vi selv – uvitende - skulle være smittebærere
2 møter avholdt i beredskapsledelsen, hvor jeg, den sanne amatør – er leder
Kommunens egne tilbud - barn og eldre m.fl. - hva bør eller må gjøres, dersom osv.
OBS! Den løpende skjønnsutøvelsen – ingen har fasiten
- Igjen, vi må være føre var, men samtidig også balansert/avveid
- Det går an å tenke/agere som: Dersom – hvis – når… altså konstruere en endeløs rekke
av problemstillinger og scenarier – men, vi må være nedpå og balansert – bruke skjønn
NB! Husk at vi har flerspråklige...
Og unngå eller forklar vanskelige ord og uttrykk
Vår oppgave (med mine amatørord):
1. Overvåke situasjon og utviklingen - innhente fakta, kunnskap og anvende faglig
kompetanse - nasjonalt, regionalt og lokalt.
2. Etablere og tilpasse nødvendig beredskap - ta forholdsregler og iverksette nødvendige,
men helst ikke overdrevne tiltak
3. Informere innbyggerne på en ærlig og balansert måte - uten å skape unødig frykt og
engstelse

For øvrig er et allerede besluttet å avlyse Hitterkvelden den 28. mars og den offisielle
åpningsdagen for vindparken 28. april er avlyst og utsatt
Leder i Utvalg for Plan, landbruk og miljø, Lohn Lernes
Diskusjoner i utvalget rundt delegeringer av saker for mere effektiv saksbehandling.
Mekling arealplan næringsområdet ved Alfo.
Møte fylkeskommunen ang forenklet gangvei Sandstadlandet.
Leder i Utvalg for Helse og omsorg, Lars P. Hammerstad
1. 10. februar ble det avviklet fellesmøte mellom Utvalg for Helse og Omsorg, Brukerråd,
Eldres- råd og Ungdomsråd. Det var svært godt oppmøte på fellesmøtet, med aktive
deltakere.
Hensikten med fellesmøtet var å få lik informasjon, drøfte felles tema og bli bedre kjent
med hverandre. Rådene signalisert at de ville bidra i en tidlig fase i
saksbehandlingsprosessen.
Følgende innledet: Hitra frivilligsentral ved Eldbjørg Broholm, enhetsleder helse, familie og
rehabilitering ved Hege Lie Rønningen, kommuneoverlege Geir Nilsberg og assisterende
kommunaldirektør. Nav leder Elin Reppe var dessverre forhindret fra å møte, noe som var
beklagelig med bakgrunn i at mye av den planlagte informasjonen fra NAV, var for danne et
godt grunnlag for beslutning av ny vertskommuneavtale med NAV.
2. Utvalg for helse har oppnevnt nytt velferdsråd fra 2020. Nå har vi et felles råd for hele
kommunen. Utvalget vil i neste møte gjøre tilleggs-valg for en representant fra fastlands
Hitra. Representantene i velferdsrådet blir etter dette fra alle deler av Hitra kommune.
Velferdsrådet vil dermed kunne skape positive aktiviteter i alle deler av kommunen etter
egen vurdering og beslutning.
3. Det vil sannsynligvis bli slik at følgetjeneste for fødende blir tilbakeført til Hitra og Frøya
kommuner, etter at det i en periode har vært ivaretatt av St. Olav. Det arbeides med å få på
plass en felles avtale mellom Hitra og Frøya kommuner og St. Olav.
4. Det jobbes med å utvide heldøgns rusomsorg i Hitra til også dekke enkeltbrukere bosatt i
Frøya kommune. Det vil da kunne bli inngått en vertskommuneavtale hvis/når nødvendige
avklaringer foreligger. Foreløpig bistår Hitra Frøya kommune, med salg av tjenester fra
dagens bemanning i Hitra kommune. Det er en forutsetning at salg av tjenestene ikke vil
svekke Hitra kommunes eget tilbud.
5. Utvalg for Helse og Omsorg vil følge nøye med på prosessen med etablering av botilbud for
Rus og Psykiatri, Ungbo og etablering av ny demensavdeling ved Hitra helsetun, med
oppdateringer i hvert utvalgsmøte frem til etableringene er realisert og operative.
Corona (Covid-19 virus)
Det er innført begrensninger i besøk til Hitra sykehjem, Blåfjell og deler av Øytun.
Det foregår registrering av alt helsepersonell, både de som i dag jobber som helsepersonell i
kommunen og andre bosatt i kommunen med slik utdanning.
Det vurderes fortløpende å forsterke bemanning på Hitra legekontor for å sikre at Hitra
kommune kan håndtere økt mengde henvendelser om Corona smitte og samtidig gi alle den

nødvendige helsehjelp.
Viser for øvrig til informasjon fra kommunens beredskapsledelse og kommunens nettsider.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 10/20, PS 11/20, PS 17/20, PS 12/20, PS 13/20, PS 14/20, PS 15/20, PS 16/20 og PS 18/20.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
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Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i TrønderEnergi AS med påfølgende tegning av C-aksjer
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Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra
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Møteprotokoll for havnestyret 27.02.2020
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Årsrapport livsglede for eldre 2019

RS 9/20

Hitra Høyre

X

Saker til behandling
PS 10/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
John Lernes og Tor Johan Sagøy ble valgt til å underskrive protokollen fra møtet den
30.01.2020.
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 30.01.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 11/20 Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i Trønder-Energi AS med påfølgende
tegning av C-aksjer
PS 12/20 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra kommune (ROS)
Lars P. Hammerstad (SP) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl. kl. 15:15.
Bjørn Jenssen (AP) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl. 15:50.
Kommunestyret teller nå 23 representanter.
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
Vedtak:
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.
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 13/20 Finansiering av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan vannbehandlingsanlegg
på Grisholmen
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
Lars P. Hammerstad (SP) tiltrådte møtet igjen kl. 16:10.
Kommunestyret teller nå 24 representanter.
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og nytt pkt. 3:
2. Eksisterende(dagens) råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan saneres, eller blir
liggende som reserveløsning slik den ligger i dag.
3. Strekningen Ulværet – Sandstad prosjekteres og lyses ut på anbud. Tiltaket
finansieres med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 350 000,- Tiltaket
innarbeides i økonomiplan for 2020 – 2023.
Erlend Broholm (SV) ba om gruppemøte på vegne av flertallsgruppa. Det ble innvilget 10 min.
Ved votering ble formannskapets tilrådning pkt. 1 samt nytt pkt. 2 og pkt. 3 fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunes tiltak med fremføring av ny råvannsledning fra Makellbukta til Fillan
vannbehandlingsanlegg på Grisholmen gjennomføres som planlagt og beskrevet i
kommunens anbudsgrunnlag. I henhold til fremkomne totalkostnader settes økonomisk
ramme for prosjektet til kr 11.745.350,- Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav
nytt låneopptak er kr 8.245.350,- Tiltaket innarbeides i økonomiplanen for 2020 – 2023.
2. Eksisterende(dagens) råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan saneres, eller blir
liggende som reserveløsning slik den ligger i dag.
3. Strekningen Ulværet – Sandstad prosjekteres og lyses ut på anbud. Tiltaket finansieres
med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 350 000,- Tiltaket innarbeides i
økonomiplan for 2020 – 2023.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
Rådmannen bes om å framlegge til kommunestyremøtet kostnadsoverslag på flytting
og utbedring av eksisterende ledning

Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til nytt pkt. fremmet i møtet, enstemmig
tilrådd.
Tilrådning:
1. Hitra kommunes tiltak med fremføring av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan
vannbehandlingsanlegg på Grisholmen gjennomføres som planlagt og beskrevet i
kommunens anbudsgrunnlag.
I henhold til fremkomne totalkostnader settes økonomisk ramme for prosjektet til
kr 11.745.350.
Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 8.245.350.
Tiltaket innarbeides i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023.
2. Rådmannen bes om å framlegge til kommunestyremøtet kostnadsoverslag på flytting
og utbedring av eksisterende ledning
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunes tiltak med fremføring av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan
vannbehandlingsanlegg på Grisholmen gjennomføres som planlagt og beskrevet i kommunens
anbudsgrunnlag.
I henhold til fremkomne totalkostnader settes økonomisk ramme for prosjektet til
kr 11.745.350. Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 8.245.350.
Tiltaket innarbeides i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023.
PS 14/20 Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
I kolonnen «Hitra kommune», endres rådmann til kommunedirektør.
Vedtak:
1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik:
Lokale nødetater
Andre lokale beredskapsaktører
- Politiet
- Sivilforsvaret
- Ambulansetjenesten
- Heimevernet
- Brannvesenet
- Redningsskøyta
- Kirken

Hitra kommune
- Ordfører (leder)
- Kommunedirektør
- 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.
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 15/20 Oppheving av midlertidig forbud mot tiltak - deler av Fillan sentrum
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes inntil det er gjennomført møte med videregående skole, for å avklare
deres behov for areal og best mulig veg- og parkeringsløsninger.
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes inntil det er gjennomført møte med videregående skole, for å avklare
deres behov for areal og best mulig veg- og parkeringsløsninger.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 04.03.2020
Behandling:
Tilrådning:
1. Hitra kommune opphever «Midlertidig forbud mot tiltak», nedfelt via vedtak i
Kommunestyret i møte 23.05.2019, sak 49/19, for område angitt i figur 3.
2. Begrunnelsen for vedtaket er at arealbehovet i dette området synes å være tilstrekkelig
avklart, og oppheving av forbud mot byggetiltak i området vil ikke ha konsekvenser for
videre planarbeid.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommune opphever «Midlertidig forbud mot tiltak», nedfelt via vedtak i
Kommunestyret i møte 23.05.2019, sak 49/19, for område angitt i figur 3.
2. Begrunnelsen for vedtaket er at arealbehovet i dette området synes å være tilstrekkelig
avklart, og oppheving av forbud mot byggetiltak i området vil ikke ha konsekvenser for
videre planarbeid.
PS 16/20 Leie av Meierisalen - Revisjon av avtale
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:

Jan Egil Handberg (PP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter i styret i
Fillan Grendalag, som leier ut lokaler til kulturskolens dansegruppe.
Han ble erklært habil.
Vedtak:
Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer vedr. leieavtale Meierisalen:
1. Kommunens leie av Meierisalen settes til 1.000 t pr. år
2. Det betales en årlig leie på 186.000 kr + moms for leie av salen
3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 1. mars 2020
4. Det fremmes egen sak vedr. lokaler for kulturskolens dansetilbud
5. Det fremlegges sak som viser frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra kommune inkl.
Meierisalen og Helsetunet
Enstemmig
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020
Behandling:
Sigrid Hanssen (H) tiltrådte møtet igjen, og Tom Skare (FRP) fratrådte.
Formannskapet er fulltallig.
Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
Det fremlegges sak som viser frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra kommune inkl.
Meierisalen og Helsetunet
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til nytt pkt. 5 fremmet i møtet enstemmig
tilrådd.
Tilrådning:
Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer vedr. leieavtale Meierisalen:
1. Kommunens leie av Meierisalen settes til 1.000 t pr. år
2. Det betales en årlig leie på 186.000 kr + moms for leie av salen
3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 1. mars 2020
4. Det fremmes egen sak vedr. lokaler for kulturskolens dansetilbud
5. Det fremlegges sak som viser frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra kommune inkl.
Meierisalen og Helsetunet
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer vedr. leieavtale Meierisalen:
1. Kommunens leie av Meierisalen settes til 1.000 t pr. år
2. Det betales en årlig leie på 186.000 kr + moms for leie av salen
3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 1. mars 2020
4. Det fremmes egen sak vedr. lokaler for kulturskolens dansetilbud

PS 17/20 Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes hos Revisjon Midt, orienterte i saken.
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 3 i kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapportene til etterretning.
Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling samt forslag til endring fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene
legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i
tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder
oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
3. Kommunestyret tar rapportene til etterretning.
Enstemmig.
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene
legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i
tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder
oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
3. Kommunestyret tar rapportene til orientering.
PS 18/20 Melding - Protokoll fra møtet kontrollutvalget 17.02.2020
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommunestyre tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 17.02.2020, til orientering
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 17.02.2020, til orientering

Møtet ble hevet kl. 16:50

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører
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