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Navn
Arnt Julius Breivoll
Tor Johan Sagøy, møtte kl. 10:20
Lars P. Hammerstad
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Navn
Ingjerd Astad
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Møtte for
Ida Karoline Refseth Broholm
Sigrid Helene Hanssen
Leder Utvalg helse og omsorg

Representerer
AP
UAV

Stilling
Kommunedirektør
Politisk sekretær / Protokollfører

E-post fra Lars P. Hammerstad, datert 17.03.2020:
Jeg vil med dette melde forfall til Formannskapsmøtet 17.03-20, hvor jeg er innkalt som leder i
utvalg for helse og omsorg.
Dette ut i fra at Hitra - og Frøya kommunes mandag 16.03 felles har gått ut med
pressemelding, hvor sammenkomster av personer fra flere husstander over tid forbys.
Trøndelag Fylkeskommune har sendt ut Mail angående møter i hovedutvalg 1 og 2 april, blir
avholdt som digitale møter.

I tillegg er jeg selv og flere i egen familie i høyrisiko-gruppen, med flere diagnoser og
behandling med immun-dempende medisiner.
Mvh
Lars P. Hammerstad, SP
leder, Utvalg for Helse og Omsorg
Sigrid Helene Hanssen (H) møtte, men måtte fratre pga. at hun har vært i Oslo og kom hjem
den 10.03. Dette med bakgrunn i kommuneoverlegens vedtak av 16.03. pkt. 1 og 4, som
innebærer at alle som ankommer kommunen etter reise til Oslo ilegges hjemmekarantene i 14
dager.
Innkalling var utsendt 10.03.2020. Det fremkom ingen merknader.
Omdelt i møtet:
 Vedtak kommuneoverlegen Hitra 16.03.2020
 Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private
sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Hitra kommune
Orienteringer:
Covid-19 - Koronavirus
Ordføreren havnet i karantene etter siste kommunestyremøtet, men den opphørte på søndag.
Bakgrunnen for dette var en utenlandsferie med retur 30. februar, og at
karantenebestemmelsene hadde tilbakevirkende kraft.
Ordføreren og kommunedirektøren orienterte om status, utfordringer og planer framover.
Formannskapet gir honnør til jobben som gjøres i forbindelse med pandemien.
Ordføreren orienterte om at det etableres en høyere terskel for innkalling til og avvikling av
kommunestyremøter. Det må forventes at en del av den normale saksbehandlingen og
framdriften på dette nå må vike prioritet i forhold til mer presserende oppgaver knyttet til
forebygging og bekjempelse av Korona-smitten. Det tas for øvrig utgangspunkt i at
formannskapsmøter kan avvikles iht møteplan, og da med fysisk oppmøte og avvikling i
kommunestyresalen.
Spørsmål fra Per J. Ervik:
Buss fra Fillan kl. 08:03 skal innom Orkdal sykehus, men passasjerer blir satt av på Orkdal
skysstasjon.
Kommunalsjef Helse- og omsorg er satt på saken og kommer tilbake med svar.
RS 7/20 – Anmodning fra Trondheim havn om dialog ifm eventuelle overskuddsmasser fra
Jøsnøya, ref. brev datert 05.03.20.
Formannskapet er positiv til henvendelsen, og gir ordføreren aksept til å forhandle videre.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 35/20, PS 36/20, PS 37/20, PS 38/20, PS 39/20, PS 41/20 og PS 40/20.

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 35/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 03.03.2020

PS 36/20

Utsatt frist for ferdigstillelse på K4 Vikan Nord

PS 37/20

Søknad om overføring av kontrakt på tomt K2 i Vikan Nord

PS 38/20

Finansiering - Utredning sammenslått brann- og
redningstjeneste Frøya/ Hitra

PS 39/20

Søknad om dirigent til Strand skolekorps

PS 40/20

Startlån - fullfinansiering

PS 41/20

Tolkning av § 5 i Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og
godtgjøring
Referatsaker

RS 6/20

Gjennomførte tiltak for å fjerne vandringshinder i Aunåa

RS 7/20

Anmodning om dialog ifm eventuelle overskuddsmasser fra
Jøsnøya

X

Saker til behandling
PS 35/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 03.03.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 03.03.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 36/20 Utsatt frist for ferdigstillelse på K4 Vikan Nord
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Kommunedirektørens habilitet ble vurdert. Dette med bakgrunn i at hun har kjøpt leilighet
beliggende på K4. Leiligheten er ikke overtatt ennå, og plassering av nye bygg på K4 vil ikke ha
noe innvirkning på bokvaliteten.
Formannskapet erklærte kommunedirektøren habil.
Vedtak:
Hitra formannskap innvilger søknaden delvis, og gir frist for ferdigstillelse av K4 med 1 år til
01.10.2021.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra formannskap innvilger søknaden delvis, og gir frist for ferdigstillelse av K4 med 1 år til
01.10.2021.
PS 37/20 Søknad om overføring av kontrakt på tomt K2 i Vikan Nord
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
Tomta stilles til rådighet for utbygging av planlagt UNG-bo.
Ordføreren fremmet forslag om følgende tillegg i pkt. 3:
Når og om Hitra kommunestyre ønsker omsetting ……
Det ble votert slik:
Pkt. 1 og 2 i kommunedirektørens innstiling ble enstemmig vedtatt
Alternativt forslag til pkt. 3 fremmet i møtet fikk Jann Krangnes (R) sin stemme og falt
Pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling, med endringer fremmet i møtet, fikk de øvrige 6
stemmer og ble dermed vedtatt.
Vedtak:

1. Hitra kommune godkjenner ikke overføring av kontrakt fra Hitra Fysioterapi AS til Kama
Eiendom AS
2. Hitra kommune benytter seg av forkjøpsrett til ubebygd tomt og kjøper tilbake tomten
fra Hitra Fysioterapi i henhold til kjøpekontrakt.
3. Når og om Hitra kommune ønsker omsetting av tomten igjen, vil den bli lagt ut for salg
på det åpne markedet til høystbydende.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommune godkjenner ikke overføring av kontrakt fra Hitra Fysioterapi AS til Kama
Eiendom AS
2. Hitra kommune benytter seg av forkjøpsrett til ubebygd tomt og kjøper tilbake tomten
fra Hitra Fysioterapi i henhold til kjøpekontrakt.
3. Når Hitra kommunestyre ønsker omsetting av tomten igjen, vil den bli lagt ut for salg på
det åpne markedet til høystbydende.
PS 38/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og redningstjeneste Frøya/ Hitra
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Vedtak:
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
Enstemmig.
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 39/20 Søknad om dirigent til Strand skolekorps
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. søknad fra Strand skolekorps:
1. Søknaden fra Strand skolekorps må vurderes i forbindelse med neste
budsjettbehandling.
2. Det skal utarbeides en plan for kulturenheten for perioden 2021-2024
3. Planen utarbeides som et ledd i arbeidet med handlings- og økonomiplanen for
perioden 2021–2024
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. søknad fra Strand skolekorps:
1. Søknaden fra Strand skolekorps må vurderes i forbindelse med neste
budsjettbehandling.
2. Det skal utarbeides en plan for kulturenheten for perioden 2021-2024
3. Planen utarbeides som et ledd i arbeidet med handlings- og økonomiplanen for
perioden 2021–2024
PS 40/20 Startlån – fullfinansiering
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a, jf.
Offentleglova § 13.
PS 41/20 Tolkning av § 5 i Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar å følge tidligere praksis ved at møtegodtgjøring utbetales kun i de
tilfeller hvor det foreligger en formell innkalling, og representanten møter som
medlem/varamedlem i møtet.

Enstemmig.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar å følge tidligere praksis ved at møtegodtgjøring utbetales kun i de
tilfeller hvor det foreligger en formell innkalling, og representanten møter som
medlem/varamedlem i møtet.

Møtet ble hevet kl. 14:25

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører

Referatsaker
RS 6/20 Gjennomførte tiltak for å fjerne vandringshinder i Aunåa
RS 7/20 Anmodning om dialog ifm eventuelle overskuddsmasser fra Jøsnøya

