Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
27.10.2020
Tidspunkt: 10:00 – 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Ordfører
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører
Torfinn Stub
Medlem
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Medlem
Jann O. Krangnes
Medlem
Sigrid Helene Hanssen
Medlem

Representerer
AP
AP
V
AP
R
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Per Johannes Ervik
MEDL

Representerer
PP

Følgende utvalgsledere og varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Eldbjørg Broholm
UOP
John Lernes
UPLM
Tom Skare
Per Johannes Ervik

Representerer
AP
AP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
May Hårstad Lian
Økonomisjef
Harald M. Hatle
Kommunalsjef for helse og omsorg
Marit Aune
Kommuneplanlegger
Kjell Roar Sæther
Kommunikasjonssjef
Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef for plan, landbruk og miljø
Gunn A. Røstad
Kommunalsjef for oppvekst
Grete Elverum
Personalsjef

Innkalling var utsendt 20.10.2020. Det fremkom ingen merknader.
Protokoll fra møte den 13.10.2020 ble godkjent som framlagt.
Møtet startet med orientering og drøfting av handlings- og økonomiplan 2021-2024 sammen
med utvalgslederne. Klokken 14:30 forlot utvalgslederne møtet, og formannskapet behandlet
deretter sakslisten.
Det ble innsendt spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H) som ble besvart av ordføreren etter
behandling av sakslisten.
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) ble innvilget permisjon i tidsrommet 11:30-14:20.
John Lernes (AP) forlot møtet klokken 14:00.

Orientering fra administrasjonen vedrørende:
Handlings- og Økonomiplan 2021-2024
Kommunedirektøren og kommunalsjefene ga orienteringer og svarte på spørsmål fra
formannskapet og utvalgslederne. Dagens gjennomgang av Handlings- og Økonomiplan 20212024 varte frem til 14:30. Presentasjonen blir oversendt formannskapet i sin helhet.
Handlings- og Økonomiplan 2021-2024 vil bli behandlet i formannskapet 12.11 og
24.11, og i kommunestyret 10.12. Endringer av møtedatoer kan forekomme.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 164/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.10.2020

PS 165/20

Trivselstiltak i grendene - søknad om midler fra
Tranvikan veilyslag

PS 166/20

B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS
Referatsaker

RS 29/20

Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse
med overtakelse av områdekonsesjon fra Oppdal
Everk AS i forbindelse med fusjon

X

Saker til behandling
PS 164/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.10.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 27.10.2020
Behandling:
Protokoll fra formannskapsmøte 13.10.2020 godkjennes enstemmig.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

PS 165/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler fra Tranvikan veilyslag
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 27.10.2020
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) ber om en vurdering av egen habilitet. Dette begrunnet med at hun
bor i området.
Formannskapet vedtar enstemmig Sigrid Helene Hanssen (H) som habil.
Ordfører fremmer følgende forslag:
Innstillingen tas som et første punkt, og at det legges til et punkt to som følger:
Kommunedirektør bes om å fremme forslag på innstrammende/tydeligere retningslinjer
knyttet til aktivitetsfremmende tiltak, i forhold til framtidige bevilgninger fra dette
fondet.
Forslaget vedtas enstemmig.
Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19, tildeles kr 76 615 i tilskudd for opprusting av
veilysanlegg i Tranvikan iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om behov for evt. tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.
Kommunedirektør bes om å fremme forslag på innstrammende/tydeligere retningslinjer
knyttet til aktivitetsfremmende tiltak, i forhold til framtidige bevilgninger fra dette fondet.

Innstilling:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19, tildeles kr 76 615 i tilskudd for opprusting av veilysanlegg
i Tranvikan iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om behov for evt. tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.

PS 166/20 B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS

Referatsaker
RS 29/20 Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse med overtakelse av
områdekonsesjon fra Oppdal Everk AS i forbindelse med fusjon

Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen
Nå må vi få asfalt på grusveiene i kommunen!
Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har i Stortinget blitt enig om en tiltakspakke på
400 millioner kroner til fylkesvegene i forbindelse med håndtering av
koronapandemien. Som en del av denne tiltakspakken blir det opprettet en
søknadsbasert tilskuddsordning til generelt vedlikehold av fylkesveier. Midlene skal
brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter.
I fylkestinget den 14. oktober i år fremmet Høyre en interpellasjonen om tiltakspakker
for vedlikehold på fylkesveger og fikk enstemmig vedtak.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å legge fram en sak for Hovedutvalg veg med
innspill på prioriterte vegprosjekt som kan inngå i en søknad på ny tilskuddsordning for
vedlikeholdsarbeider på fylkesveier kap. 1320/65. I samme sak bør eventuelle
søknadskriterier for ordningen og konsekvenser av disse for fylkeskommunen
gjennomgås. Fylkesrådmannen bes å legge til rette for å involvere kommuner der dette
ikke allerede er gjort.
Høyre har nå bedt rådmannen komme med et forslag på veistrekninger som det kan
søkes å få finansiert utbedret. Et viktig punkt for Høyre har vært at kommunene må
involveres i å identifisere veistrekninger. Budsjettet for neste år skal vedtas i
fylkestinget i desember. Her vil rammen bli lagt for hvor mye som vil bli avsatt til
fylkesveier.

Hitra Høyre v Sigrid H Hanssen stiller følgende spørsmål til Hitra formannskap og
kommunedirektøren;
I nye Hitra kommune har vi 7 vegstrekninger som utgjør nærmere 50 kilometer med
fylkesveg med grusdekke. Dette er et betydelig antall kilometer som kommunen nå må
legge en plan og en strategi for å få redusert ned til 0 kilometer. Å vedlikeholde en
grusveg koster samfunnet vesentlig mer enn å vedlikeholde en asfaltert veg. En grusveg
betyr også betydelige kostnader og slitasje på både miljø, transportmidler og
innbyggere.
Fylkeskommunen antyder nå at det kan være mulighet for en egen asfaltkontrakt for
øyregion neste år (HF 23.10.2020). Med større mengde tonnasje kommer muligheten
for bedre pris som igjen gir lokalsamfunnet mest meter veg for pengene. Nå bør
kommunen kjenne sin besøkelsestid og stå på for tildeling av midler som gir bedre
veger til innbyggerne.
Har Hitra kommune utarbeidet en plan for prioritering av strekninger med grusdekke
som skal få prioritet ved tildeling av midler til asfaltering?
Har Hitra kommune en plan om å sende inn en slik prioritering til fylkeskommunen før
budsjettet for neste år vedtas i fylkestinget i desember?
Om svaret på mine spørsmål er nei ber jeg om at dette settes på dagsorden snarest slik
at dette kan behandles og sendes innen saken behandles i fylkestinget i desember.

Svar fra Ordfører
Ordføreren hadde innledningsvis en PP-presentasjon over aktuelle kriterier for
fylkeskommunens prioriteringer av fylkesveier. Ordførers presentasjon oversendes
formannskapet i sin helhet.
Ordførers svar på spørsmålene ble følgende:
1. Hitra kommune har ikke prioritert fylkeskommunale veistrekninger med tanke på
asfaltering.
2.

Kommunedirektøren bes herved om å utarbeide forslag til slik prioritering basert på
anerkjente kriterier, og da slik at det framkommer til politisk behandling og avklaring i
formannskapet den 24.11. og i kommunestyret den 26.11.

Punkt to overleveres dermed som en bestilling til kommunedirektør.

