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Protokoll fra møte den 16.06.2020. ble godkjent som framlagt.
PS 123/20 – Startlån – fullfinansiering, ble trukket av kommunedirektøren.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 106/20 – PS 109/20, PS 111/20, PS 110/20, PS 112/20 – PS 122/20.

Spørsmål fra Eldbjørg Broholm (AP):
Hitra kommune har i lengre tid jobbet med forebygging i sine tjenester og samarbeid på tvers
av enheter.
Når jeg nå leser vedlagte artikkel, ser det ut som at jeg ikke er helt oppdatert.
Kan kommunedirektøren orientere i FSK på tirsdagen om denne saken? Dvs jobbes det med et
nytt bygg/lokale for enhetene? Er dette politisk vedtatt, og event når?
Svar fra kommunedirektøren:
Det jobbes pt ikke med et fysisk bygg for Familiens Hus i Hitra kommune. Det jobbes med
samordning og samhandling i tjenestene. Dette med utgangspunkt i følgende politiske vedtak
fra 2018:
Disponering av midler fra Havbruksfond 2018:
Etablering av barn- og familietjeneste og SLT-koordinator
•
I løpet av det siste året har kommunen etablert to nye samhandlingsarena for
tverrfaglige og forebyggende arbeid for barn og unge. forum oppvekst og arbeidsgruppe for
forumet. Arbeidet ledes i dag av de respektive kommunalsjefene, noe som er en unødvendig
belastning på en ellers presset administrasjon. Samarbeidet er nå godt forankret hos alle som
har et ansvar for det forebyggende og tverrfaglige arbeidet for barn, unge og deres familier i
Hitra kommune. For å etablere en enda bedre praksis ser rådmannen at det er behov for å
formalisere samarbeidet på en bedre måte og at etablering av en egen Barn- og familietjeneste
er veien å gå. Rådmannen ønsker også å se etableringen av SLT-koordinator i sammenheng
med etablering av Barn- og familietjenesten.
•
Etablering av barne- og familietjeneste og SLT-koordinator, kr 1.000.000,Orienteringer
 Reguleringsplan Fillan sentrum v/kommuneplanlegger Marit Aune
 Prosess for budsjett og handlingsplan v/kommunedirektør Ingjed Astad
 Aktivitetshall i Fillan v/medlemmer i prosjektgruppa Bror Blichfeldt og Jørgen Olsen, og
styreleder i Hitrahallen Edvard Ulvan

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 106/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 09.06.2020

PS 107/20

Hitra Storkjøkken - Økonomirapport 1. tertial 2020

PS 108/20

Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommune

PS 109/20

Årsregnskap og årsberetning 2019 for Snillfjord
kommune

PS 110/20

Revidert Handlings- og Økonomiplan 2020-2023

PS 111/20

Årsrapport 2019 for Hitra kommune

PS 112/20

Kjøp fritidstomt Jøsnøy - gnr.123 bnr. 11

PS 113/20

Tilskudd til festivaler 2020

PS 114/20

Tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2020

PS 115/20

Finansiering - kjøp av totalstasjon oppmåling

PS 116/20

Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole

PS 117/20

Revisjon av retningslinjer "Trygt hjem for en 50-lapp"

PS 118/20

Vertskommunesamarbeid mellom Hitra og Frøya
kommuner innenfor området Oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse.

PS 119/20

Samarbeidsavtale Digi Trøndelag

PS 120/20

Høringsuttalelse KVU Orkdalsregionen

PS 121/20

Hitra idrettspark - godkjenning av søknad om
forskuttering av spillemidler for bygging av
garasjebygg

PS 122/20

Rehabilitering Frøyatunnelen - krav om
konsekvensutredning

PS 123/20

Startlån - fullfinansiering

X

Saker til behandling
PS 106/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 09.06.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 09.06.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 107/20 Hitra Storkjøkken - Økonomirapport 1. tertial 2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre godkjenner Økonomirapport 1. tertial 2020 for Hitra Storkjøkken KF slik
den er fremlagt.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre godkjenner Økonomirapport 1. tertial 2020 for Hitra Storkjøkken KF slik
den er fremlagt.
PS 108/20 Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er fremlagt.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er fremlagt.
Enstemmig.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
1. Utvalg for Helse og omsorg tar økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er framlagt,
til orientering.
2. Utvalget ser behov for at utbygging bofellesskap demente blir framskyndet til 2021.
3. Utvalget er videre opptatt av at Hitra kommune får dekt en rimelig andel av
kostnader, ressurskrevende brukere.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Utvalg for Helse og omsorg tar økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er framlagt, til
orientering.
2. Utvalget ser behov for at utbygging bofellesskap demente blir framskyndet til 2021.
3. Utvalget er videre opptatt av at Hitra kommune får dekt en rimelig andel av kostnader,
ressurskrevende brukere.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 1. tertial 2020, slik den er fremlagt.
PS 109/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 for Snillfjord kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
1. Hitra kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning 2019 for Snillfjord
kommune slik de er fremlagt.
2. Snillfjord kommune sine aktiva og passiva deles etter avtale inngått 18.11.2019 om
hovedprinsipper om deling av Snillfjord gjeldende fra 01.01.2020.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning 2019 for Snillfjord
kommune slik de er fremlagt.
2. Snillfjord kommune sine aktiva og passiva deles etter avtale inngått 18.11.2019 om
hovedprinsipper om deling av Snillfjord gjeldende fra 01.01.2020.

PS 110/20 Revidert Handlings- og Økonomiplan 2020-2023
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i
dokumentet.
2. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».
3. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i
dokumentet.
2. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».
3. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020
Behandling:
Det ble fremmet følende omforente forslag til nye pkt. 2, 3 og 4:
2. Utvalget støtter avsetting av midler for forsert planlegging utbygging Bolig Ung.
3. Utvalget ser behov for at utbygging av bofellesskap demente framskyndes til 2021.
4. Hitra kommunestyre vil bidra, der det er naturlig, for å sikre aksept for at
kommunen får dekt en noe større andel av kommunens kostnader knytta til
ressurskrevende tjenester.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag fremmet i møtet, enstemmig
vedtatt.
Pkt. 2 og 3 i kommunedirektørens innstilling blir da pkt. 5 og 6.
Tilrådning:
1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i
dokumentet.
2. Utvalget støtter avsetting av midler for forsert planlegging utbygging Bolig Ung.

3. Utvalget ser behov for at utbygging av bofellesskap demente framskyndes til 2021.
4. Hitra kommunestyre vil bidra, der det er naturlig, for å sikre aksept for at kommunen
får dekt en noe større andel av kommunens kostnader knytta til ressurskrevende
tjenester.
5. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».
6. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er
fremlagt og at det blir foretatt budsjettendringer i tråd med punkt 2.1 og 2.2 i
dokumentet.
2. Hitra kommunestyre vedtar en intern flytting i disposisjonsfondene med kr 5.686.844
som er i samsvar med vedlegget «Oversikt over disposisjonsfond-revidering».
3. Hitra kommunestyre vedtar å ta opp kr 10.000.000 i ekstramidler til startlån i 2020.
PS 111/20 Årsrapport 2019 for Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre tar Årsrapport 2019 for Hitra kommune til orientering.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre tar Årsrapport 2019 for Hitra kommune til orientering.
PS 112/20 Kjøp fritidstomt Jøsnøy - gnr.123 bnr. 11
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommune aksepterer tilbud fremsatt fra eier av gnr. 123 bnr. 11, datert 25. mai 2020, om
kommunalt kjøp av fritidseiendommen på Jøsnøya for kr. 300.000,-. I tillegg kommer det ca. kr.
8.000,- i kjøpsomkostninger.
Kjøpet finansieres ved hjelp av låneopptak.
Kjøpet begrunnes med tomtens beliggenhet i forhold til næringsområdene på Jøsnøya.
Enstemmig.

Innstilling:
Hitra kommune aksepterer tilbud fremsatt fra eier av gnr. 123 bnr. 11, datert 25. mai 2020, om
kommunalt kjøp av fritidseiendommen på Jøsnøya for kr. 300.000,-. I tillegg kommer det ca. kr.
8.000,- i kjøpsomkostninger.
Kjøpet finansieres ved hjelp av låneopptak.
Kjøpet begrunnes med tomtens beliggenhet i forhold til næringsområdene på Jøsnøya.
PS 113/20 Tilskudd til festivaler 2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Det fremmet følgende omforente forslag til endring i tilskuddsbeløpene:
Julegrantenning i
15 000
Fillan
Julehelg i Fillan
20 000
Sommer i Hjertåsen
30 000
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med forslag til endring i tilskuddsbeløpene
fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til festivaler 2020»
Julegrantenning i
Fillan
Julehelg i Fillan
Sommer i Hjertåsen

15 000
20 000
30 000

Finansieres ved midler avsatt på budsjettpost 14734.5009.3850
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til festivaler 2020»
Julegrantenning i
Fillan
Julehelg i Fillan
Sommer i Hjertåsen

10 000
15 000
40 000

Finansieres ved midler avsatt på budsjettpost 14734.5009.3850

PS 114/20 Tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til kulturformål – Driftsstøtte» for
2020:
Barman Janitsjar
6 000
Carpe Diem
2 000
Den Eritreiske forening Hitra/Frøya
4 000
Folkeakademiet Hitra
2 000
Hitra historielag
5 000
Hitra kunst- og håndverksforening
3 000
Hitterklang
8 000
Nattseilerne
5 000
Norsk Folkehjelp Hitra Frøya
3 000
Polsk forening på Hitra
2 000
Strand SeniorBrass
12 000
Strand Skolekorps
16 000
SUM TOTAL

68 000

Enstemmig.
Innstilling:
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til kulturformål – Driftsstøtte» for
2020:
Barman Janitsjar
6 000
Carpe Diem
2 000
Den Eritreiske forening Hitra/Frøya
4 000
Folkeakademiet Hitra
2 000
Hitra historielag
5 000
Hitra kunst- og håndverksforening
3 000
Hitterklang
8 000
Nattseilerne
5 000
Norsk Folkehjelp Hitra Frøya
3 000
Polsk forening på Hitra
2 000
Strand SeniorBrass
12 000
Strand Skolekorps
16 000
SUM TOTAL
PS 115/20 Finansiering - kjøp av totalstasjon oppmåling
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:

68 000

Vedtak:
Hitra kommune bevilger kr. 380.300,- til innkjøp av ny totalstasjon til bruk for kommunens
oppmålingsavdeling.
Kjøpet finansieres ved hjelp av:
Konto 25108.0113 – kommunereformen:
Momskompensasjon:

kr 304.240,kr 76.060,-

Kjøp av totalstasjon finansieres ved bruk av kommunereformmidler ved at beløpet på kr.
304.240,- overføres til investeringsregnskapet.
Nødvendig engangslisens finansieres over fagenhetens driftsbudsjett.
Begrunnelsen for kjøp av ny totalstasjon er begrensningene kommunens GPS-system har ved
oppmåling av tomter/ grensemerker i den delen av tidligere Snillfjord kommune som ble
sammenslått med Hitra kommune.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune bevilger kr. 380.300,- til innkjøp av ny totalstasjon til bruk for kommunens
oppmålingsavdeling.
Kjøpet finansieres ved hjelp av:
Konto 25108.0113 – kommunereformen:
Momskompensasjon:

kr. 304.240,kr. 76.060,-

Kjøp av totalstasjon finansieres ved bruk av kommunereformmidler ved at beløpet på kr.
304.240,- overføres til investeringsregnskapet.
Nødvendig engangslisens finansieres over fagenhetens driftsbudsjett.
Begrunnelsen for kjøp av ny totalstasjon er begrensningene kommunens GPS-system har ved
oppmåling av tomter/ grensemerker i den delen av tidligere Snillfjord kommune som ble
sammenslått med Hitra kommune.
PS 116/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Kommunedirektøren fremmet ny innstilling til pkt. 1, som følge av opplysninger innhentet i
ettertid av Utvalg for Oppvekst sin tilrådning i møtet den 16.06.2020:

Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Malthus Uniteam AS om levering av Skole/brakkerigg til Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal
kjøpes til en totalsum på kr 5 025 000,- inkl. mva.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling fremmet i møtet samt Utvalg for Oppvekst
sin tilrådning i pkt. 2, enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
1. Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Malthus Uniteam AS om levering av
Skole-/brakkerigg til Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen.
Denne skal kjøpes til en totalsum på kr 5 025 000,- inkl. mva.
2

Kommunedirektøren bes innarbeide konsekvensen av pkt. 1 i revideringen av
Handlings- og Økonomiplan 2020-2023.

Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 16.06.2020
Byggeleder Trygve Dybdahl og controller Emil Melting orienterte i saken.
Leder Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende alternative forslag:
1. Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter
Mnal AS om levering av Skole-/brakkerigg til Fillan skole i forbindelse med ombygging
av personalfløyen. Denne skal kjøpes til en totalsum på kr 7.450.000,- inkl. moms.
2 Kommunedirektøren bes innarbeide konsekvensen av pkt. 1 i revideringen av Handlingsog Økonomiplan 2020-2023.
Ved votering ble alternativt forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
1. Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter Mnal
AS om levering av Skole-/brakkerigg til Fillan skole i forbindelse med ombygging av
personalfløyen. Denne skal kjøpes til en totalsum på kr 7.450.000,- inkl. moms.
2.

Kommunedirektøren bes innarbeide konsekvensen av pkt. 1 i revideringen av
Handlings- og Økonomiplan 2020-2023.

Enstemmig.
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 117/20 Revisjon av retningslinjer "Trygt hjem for en 50-lapp"
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommunestyre vedtar følgende reglement for ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp»:
1. Kommuner
Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Hitra og Frøya kommune
2. Tidsperiode
Trygt hjem for en 50-lapp skal gjelder for hele året
3. Aldersgruppe
Ungdom mellom 15 - 20 år kan benytte seg av ordningen
4. Godkjente arrangementer
Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
 Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte
arrangement
 Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet
5. Ikke godkjente arrangementer
Tilbudet gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private
sammenkomster

6. Arrangør
Arrangør må søke om Trygt hjem for en 50-lapp for sitt arrangement
Søknadskjema, kriterier og kontaktinformasjon finnes på Hitra kommunes hjemmesider
7. Bestilling av tur
a) Bestillingen må gjøres før kl. 20.00 på arrangementsdagen
b) De som bestiller tur faktureres faktiske utgifter for turen dersom de ikke møter opp
eller avbestiller bestilt tur
c) Frist for avbestilling av tur er 1 time før avtalt tidspunkt for henting
a) Tilbudet gjelder for henting etter kl. 22.00 fredag og lørdag kveld. I jule- og
påskeferien kan også andre ukedager godkjennes
8. Kjøring over kommunegrensene
Dersom turen går ut over kommunegrensene til Hitra og Frøya, må det betales vanlig
drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsessted
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommunestyre vedtar følgende reglement for ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp»:
1. Kommuner
Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Hitra og Frøya kommune
2. Tidsperiode
Trygt hjem for en 50-lapp skal gjelder for hele året
3. Aldersgruppe
Ungdom mellom 15 - 20 år kan benytte seg av ordningen
4. Godkjente arrangementer
Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
 Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte
arrangement
 Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet
5. Ikke godkjente arrangementer
Tilbudet gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private
sammenkomster
6. Arrangør
Arrangør må søke om Trygt hjem for en 50-lapp for sitt arrangement
Søknadskjema, kriterier og kontaktinformasjon finnes på Hitra kommunes hjemmesider
7. Bestilling av tur
b) Bestillingen må gjøres før kl. 20.00 på arrangementsdagen
c) De som bestiller tur faktureres faktiske utgifter for turen dersom de ikke møter opp
eller avbestiller bestilt tur
d) Frist for avbestilling av tur er 1 time før avtalt tidspunkt for henting
e) Tilbudet gjelder for henting etter kl. 22.00 fredag og lørdag kveld. I jule- og
påskeferien kan også andre ukedager godkjennes
8. Kjøring over kommunegrensene

Dersom turen går ut over kommunegrensene til Hitra og Frøya, må det betales vanlig
drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsessted

PS 118/20 Vertskommunesamarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner innenfor området
Oppfølgingstjeneste - rus og psykisk helse.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP),
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Eldres råd - 22.06.2020
Behandling:
Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle orienterte i saken.
Tlrådning:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP),
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Brukerråd - 22.06.2020
Behandling:
Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle orienterte i saken.
Tilrådning:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP),
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.

Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 16.06.2020
Behandling:
Utvalg for Helse og msorg henstiller til formannskap og kommunestyrer i
samarbeidskommunene om å oppnevne «Felles politisk nemnd for Helse og Omsorg» for å
styrke og videreutvikle det helsepolitisk samarbeidet mellom kommunene.
Tilrådning:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP),
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om
interkommunalt samarbeid for de to kommunene innenfor området rus og psykisk helse (ROP),
i tråd med vedlagte vertskommuneavtale, gjeldene fra og med 01.09.2020.
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med
vertskommuneavtalen.
PS 119/20 Samarbeidsavtale Digi Trøndelag
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling slettes.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig tilrådd.
Tilrådning:

1. Hitra kommune inngår Avtale knyttet til samarbeid vedrørende digitalisering med
DigiTrøndelag slik den foreligger som vedlegg til denne sak.
2. Aktuelle samarbeidsprosjekter innarbeides og finansieres gjennom kommunens
Budsjett-, handlings- og økonomiplan.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommune inngår Avtale knyttet til samarbeid vedrørende digitalisering med
DigiTrøndelag slik den foreligger som vedlegg til denne sak.
2. Aktuelle samarbeidsprosjekter innarbeides og finansieres gjennom kommunens
Budsjett-, handlings- og økonomiplan.
3. Vedtaket legges fram for kommunestyret som meldingssak.

PS 120/20 Høringsuttalelse KVU Orkdalsregionen
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endringer:
Andre avsnitt, andre setning: God veikropp/ oppgradert med asfaltbelegg samt godt
………….
Tredje avsnitt, første setning: ……….. ønsker videre å påpeke særskilt behovet for ………
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med endringer foreslått i møtet, enstemmig
tilrådd.
Tilrådning:
Hitra kommune slutter seg til fremført høringsuttalelse gitt av regionrådet for Orkdalsregionen,
inkludert prioritering av tiltak, relatert til konseptvalgutredningen for Orkdalsregionen.
Konseptvalgutredningen med delrapporter ble oversendt til kommunene på høring fra Statens
vegvesen 30.april 2020.
Hitra kommune vil allikevel utover dette betone spesielt viktigheten av å prioritere det årlige
vedlikeholdet på dagens fylkesveinett, både innen sommer- og vintervedlikehold. God
veikropp/ oppgradert med asfaltbelegg samt godt vintervedlikehold reduserer erfaringsmessig
risikoen for langvarig stopp i trafikken samt risikoen for alvorlige ulykker på veinettet. Deler av
regionens veinett betraktes pr. dags dato ikke å inneha den standard som er ønskelig ut i fra et
slikt perspektiv.
Hitra kommune ønsker videre å påpeke særskilt behovet for gang- og sykkelveier også langs
det fylkeskommunale veinettet i fylkets distriktskommuner. Manglende gang- og sykkelveger
medfører reduserte utbyggingsmuligheter, forhindrer jevnlig ønsket utvikling innenfor
bosetting /næringsutvikling samt medfører redusert sikkerhet spesielt for myke trafikanter i
fylkets distriktskommuner.

Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune slutter seg til fremført høringsuttalelse gitt av regionrådet for Orkdalsregionen,
inkludert prioritering av tiltak, relatert til konseptvalgutredningen for Orkdalsregionen.
Konseptvalgutredningen med delrapporter ble oversendt til kommunene på høring fra Statens
vegvesen 30.april 2020.
Hitra kommune vil allikevel utover dette betone spesielt viktigheten av å prioritere det årlige
vedlikeholdet på dagens fylkesveinett, både innen sommer- og vintervedlikehold. God
veikropp/ oppgradert asfaltbelegg samt godt vintervedlikehold reduserer erfaringsmessig
risikoen for langvarig stopp i trafikken samt risikoen for alvorlige ulykker på veinettet. Deler av
regionens veinett betraktes pr. dags dato ikke å inneha den standard som er ønskelig ut i fra et
slikt perspektiv.
Hitra kommune ønsker videre å betone særskilt behovet for gang- og sykkelveier også langs
det fylkeskommunale veinettet i fylkets distriktskommuner. Manglende gang- og sykkelveger
medfører reduserte utbyggingsmuligheter, forhindrer jevnlig ønsket utvikling innenfor
bosetting /næringsutvikling samt medfører redusert sikkerhet spesielt for myke trafikanter i
fylkets distriktskommuner.
PS 121/20 Hitra idrettspark - godkjenning av søknad om forskuttering av spillemidler for
bygging av garasjebygg
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Tilrådning:
1. Hitra kommune forskutterer kr 280 000 til realisering av garasjeanlegg i Hitra
idrettspark jf. søknad fra Hitra fotballklubb. Forskutteringen belastes ubundet
investeringsfond, konto 2.5308.0002.
2. Det forutsettes at Hitra fotballklubb følger opp og fornyer spillemiddelsøknadene årlig
inntil tilbakebetaling til Hitra kommune er foretatt. Midlene tilbakebetales fondet når
kommunen får utbetalt spillemidlene.
3. Det forutsettes videre at Hitra fotballklubb søker momskompensasjon, og at en slik evt.
kompensasjon deles likt mellom Hitra fotballklubb og Hitra kommune.
4. Evt. behov for tillatelser i forhold til plan- og bygningsloven avklares av Hitra
fotballklubb.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra kommune forskutterer kr 280 000 til realisering av garasjeanlegg i Hitra
idrettspark jf. søknad fra Hitra fotballklubb. Forskutteringen belastes ubundet
investeringsfond, konto 2.5308.0002.

2. Det forutsettes at Hitra fotballklubb følger opp og fornyer spillemiddelsøknadene årlig
inntil tilbakebetaling til Hitra kommune er foretatt. Midlene tilbakebetales fondet når
kommunen får utbetalt spillemidlene.
3. Det forutsettes videre at Hitra fotballklubb søker momskompensasjon, og at en slik evt.
kompensasjon deles likt mellom Hitra fotballklubb og Hitra kommune.
4. Evt. behov for tillatelser i forhold til plan- og bygningsloven avklares av Hitra
fotballklubb.
PS 122/20 Rehabilitering Frøyatunnelen - krav om konsekvensutredning
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.06.2020
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente tillegg til kommunedirektørens innstilling:
Fergeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet,
enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
Hitra kommune ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende
konsekvensutredning av gjennomføringen av tunneloppgraderingen. De ulike alternativer for
gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert
vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene.
Fergeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende
konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De ulike alternativer for
gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert
vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene.
PS 123/20 Startlån - fullfinansiering

Møtet ble hevet kl. 15:55
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