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Innkalling var utsendt 24.03.2020. Det fremkom ingen merknader.
Følgende sak ble lagt fram i møtet:
PS 50/20 - Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private
sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter.
Formannskapet vedtok å behandle saken i dagens møte.

Omdelt i møtet
 Innspill til Hitra kommune fra Hitra Næringsforening om status og ønskede tiltak for det
lokale næringslivet ifm. koronapandemien.
Orienteringer
 Koronaviruset – status v/ordfører og kommunedirektør
Årsaken til status, uten smitte:
 Beliggenhet
 Iverksatte tiltak (begrense import og internspredning)
 En fantastisk innsats fra kommunens ansatte
 Innbyggernes tilslutning og atferdsendringer
 Flaks
Til neste møte i formannskapet utfordres kommunedirektøren til å legge fram konkrete planer
for hvordan de ulike problemer kan avbøtes og håndteres.
Ordføreren:
Oppfølging av sak vedr. 17. mai.
Etter en runde med bl.a. kommunedirektøren har vi kommet fram til å prøve et forenklet
konsept sammen med frivilligheten.
Forsøker fellesarrangement i Fillan – oppstilling ved Fillan kirke, og tog med korps inn til
sentrum. Vi vil se på om det er tilrådelig med et utearrangement i tilknytning til idrettsparken.
Dette er veldig væravhengig. Når fellestoget er over, overlates arr. til grender og skoler. Litt
bistand til felles tog. Fotballklubben er forspurt, og de er åpen på å ta det. Alt er usikkert
foreløpig.
Møteplan:
Utvalgsmøtene kan avvikles på samme måte som formannskapet. Planutvalget har sendt ut
saker til fjernmøte med frist for skriftlig tilbakemelding den 01.04. kl. 12:00.
Kommunedirektører lager en sak der kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet.
Hastparagrafen kan ikke brukes med koronasituasjonen som begrunnelse.
Møteplan oppdateres slik: Formannskap den 21. og 28.04., og kommunestyre den 30.04.
Møtet avvikles ved Teams. Representantene møter på rådhuset, og blir fordelt på flere
møterom.
Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Viser til sak i utvalg for helse og omsorg 10. februar 2020 nr 3/20 Velferdsråd for eldre i
Hitra kommune 2020 -2023 og har følgende innledning og spørsmål til Formannskapet i
Hitra kommune:
Jeg siterer fra under vurdering i saken;
«Utviklingen har vært at velferdsrådet knytta til Fillan og Hitra helsetun har fått en stadig
mer markant og utvidet oppgave, selv om det har vært fortsatt god aktivitet i alle
veferdsrådene. Det bør derfor vurderes å redusere antall råd....»
Hvorfor avvikles en ordning som fortsatt har god aktivitet lokalt?
Hvorfor ble ikke de lokale rådene tatt med i denne vurderingen, for så å kunne være med å
påvirke beslutningen?

Dette er – eller var - en del av frivilligheten som fungerte godt – med egne lokale råd som
organiserte og aktiviserte «sine eldre» i deres grender – nå skal alt dette styres via ett
felles råd, forankret i Hitra bofelleskap og sykehjem.
Dette er en ikke ønsket løsning som også sentraliserer oppgaver som fungerte godt med
lokal forankring.
Svar fra ass. kommunedirektør Harald M. Hatle:
Det har vært en prosess over flere år, hvor tidligere HOK hadde møte med alle i velferdsrådene
og så lederne.
Klar oppsummering og konklusjon i siste treff HOK – velferdsråd:
Det konkluderes med at det bør opprettes ett felles velferdsråd for Hitra kommune med
utgangspunkt i eksisterende råd ved Helsetunet.
Dette rådet kan, ved behov, samarbeide med lokale lag og ressurspersoner i kretsene.
Uavhengig av dette meldte mange medlemmer i velferdsrådene tilbake til kommunen om at
deres tid var forbi i velferdsrådene. I ett råd meldte alle at de nå hadde gjort sin oppgave. Det
rådet som har vært minst klar i å samle rådene har vært Sandstad, men det synes litt
utfordrende å sitte igjen med en struktur hvor noen kretser har oppnevnt råd, andre ikke.
Det er for øvrig tatt initiativ til å få med medlem fra Sunde krets i det nye rådet.
Formannskapet ber Utvalg for helse og omsorg om å vurdere sitt vedtak fattet den 10.02.2020,
PS 3/20 med bakgrunn i Sigrid Helene Hanssen sitt spørsmål i epost datert 13.03.2020.
Videre i sin e-post skriver Sigrid Hanssen: I tillegg har jeg ett spørsmål til angående
oppgradering og vedlikehold av fylkesveger i kommunen;
Jeg har merket meg at politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen har gått ut i
media og uttalt vilje til opptrapping av fylkeskommunal aktivitet fremover, og bl.a. nevnt
fylkesveiene.
Slik fylkesveiene i vår region er pga. manglende vedlikehold og mangel på investering i ny
asfalt på fylkesveger med grusdekke er det interessant å vite om ordfører har søkt å
påvirke politisk ledelse i fylket slik at noen ekstraordinære midler til veiopprusting kommer
vår kommune til gode?
Svar fra ordfører:
Jeg viser til min orientering i formannskapet den 14.01. i år, kfr. protokollen fra møtet. Der
orienterte jeg om bakgrunn for besøk, befaring og møte med leder av fylkeskommunens
hovedutvalg for veg. Derav framkommer også hvilke tema og prosjekt som var på dagsorden.
Dette møtet er fulgt opp den 20. mars, med påminnelse om de aktuelle prosjekter og behovet
for mer og bedre vedlikehold av fylkesveiene.
For øvrig har jeg hatt fokus på særlig to ting ift å påvirke stortinget i den dagsaktuelle
situasjon, h.h.v. kommuneøkonomien og det jeg tidligere og nå har benevnt «Nå trengs et
krafttak for våre fylkesveier». VI vet alle at det er staten som finansierer fylkene, og dermed er
det staten som må sørge for at det kommer økte bevilgninger til fylkeskommunene, ikke minst
for å kunne få gjort noe som monner ift det stadig økende etterslep på vedlikeholdet av
fylkesveiene. I tillegg har jeg tatt til orde for en annen statlige prioritering på vegsektoren som
betyr mer til fylkesveier og heller mindre til 4-felst motorveier med tillatt kjørehastighet på 120
km i mer sentrale strøk.
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Saker til behandling
PS 42/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.03.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 17.03.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 43/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og redningstjeneste Frøya/ Hitra
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende alternative forslag:
Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 118, bekrefter sitt vedtak fattet i møtet den 17.03.2020, PS 38/20.
Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
Ved votering ble alternative forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 11-8,
bekrefter sitt vedtak fattet i møtet den 17.03.2020, PS 38/20.
Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
Enstemmig.
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020
Behandling:
Tilrådning:
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 44/20 Kryssing av Fv-714 på Fillan - overgang for myke trafikanter fra skolen til sentrum
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet forslag om følgende endring i pkt. 1:
………. Det forutsettes oppsetting av skifer mur, ……..
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Ved votering fikk utsettelsesforslaget fremmet av Jann O. Krangnes (R) en stemme og falt.
Jann O. Krangnes (R) fremmet deretter følgende alternativt forslag til pkt. 1.:
Hitra kommune vedtar å opparbeide gang- og sykkelveg langs Fv-714 med
overgangsfelt som lages midt på den nye gang- og sykkelveien.
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 4:
………..finansieres ved hjelp av ubundet investeringsfond, status på fondet pr.
01.01.2020 er kr. 24.710.000,Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 6:
………. Det innsendes krav om redusert fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t ……….., samt
etablering av blinkende varsellys ved ………
Det ble votert slik:
Pkt. 1 fremmet i møtet av Jann O. Krangnes (R) fikk 1 stemme, Jann O. Krangnes (R), og falt.
Pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, fikk 6
stemmer og tilrådd
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling, enstemmig tilrådd.
Pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling, enstemmig tilrådd.

Pkt. 4 i kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, enstemmig
tilrådd.
Pkt. 5 i kommunedirektørens innstilling, enstemmig tilrådd.
Pkt. 6 i kommunedirektørens innstilling med forslag til endring i pkt. 1, enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
1. Hitra kommune vedtar å opparbeide gang- og sykkelveg langs Fv-714 i tråd med vedlagt
skisse datert 12/3-2020. Det forutsettes oppsetting av mur, oppsetting av nye lyspunkt
samt montering av rekkverk.
2. Økonomisk ramme for prosjektet settes til kr. 1.450.000,- inkludert mva.
3. Tiltaket finansieres ved hjelp av ubundet investeringsfond.
4. Tiltaket gjennomføres så langt det er relevant etter kommunens vedtatte retningslinjer
for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Administrasjonen v/ byggherren
foretar fortløpende anleggstekniske vurderinger og nødvendige endringer av anleggets
utførelse.
5. Økte driftskostnader på kr. 10.000,- tas inn i kommunens driftsutgifter.
6. Det innsendes krav om redusert fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t mellom de to
rundkjøringene på Fillan, samt etablering av blinkende varsellys ved overgangen ved
utkjørsel kommunehuset.
Innstilling:
1. Hitra kommune vedtar å opparbeide gang- og sykkelveg langs Fv-714 i tråd med vedlagt
skisse datert 12/3-2020. Det forutsettes oppsetting av skifer mur, oppsetting av nye
lyspunkt samt montering av rekkverk.
2. Økonomisk ramme for prosjektet settes til kr. 1.450.000,- inkludert mva.
3. Tiltaket finansieres ved hjelp av ubundet driftsfond, status på fondet pr. 01.01.2020 er
kr. 24.710.000,4. Tiltaket gjennomføres så langt det er relevant etter kommunens vedtatte retningslinjer
for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Administrasjonen v/ byggherren
foretar fortløpende anleggstekniske vurderinger og nødvendige endringer av anleggets
utførelse.
5. Økte driftskostnader på kr. 10.000,- tas inn i kommunens driftsutgifter.
6. Det innsendes anmodning om redusert fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t mellom de to
rundkjøringene på Fillan, samt etablering av trafikklys ved overgangen ved utkjørsel
kommunehuset.
PS 45/20 Anleggsbidrag - strømtilførsel Neverlia
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:

Vedtak:
Hitra kommune tilleggs bevilger inntil kr 370.000,- til full finansiering av kommunens
anleggsbidrag i forbindelse med strømtilførsel innad i Neverlia flerbruksanlegg.
Det er tidligere bevilget hhv. kr 500.000,- i investeringsbudsjettet, videre er det avsatt
kr 675.000,- på disposisjonsfondet til dette formålet, totalt kr 1.175.000,- gjennom tidligere
budsjettprosesser/ fondsavsetninger. Totalt anleggsbidrag på prosjektet er satt til kr 1.545.000,.
Kr 500.000,- avsatt i investeringsbudsjettet overføres til driftsbudsjettet av regnskapstekniske
årsaker.
Tilleggsbevilgningen på kr 370.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond – ulike formål.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune tilleggs bevilger inntil kr 370.000,- til full finansiering av kommunens
anleggsbidrag i forbindelse med strømtilførsel innad i Neverlia flerbruksanlegg.
Det er tidligere bevilget hhv. kr 500.000,- i investeringsbudsjettet, videre er det avsatt
kr 675.000,- på disposisjonsfondet til dette formålet, totalt kr 1.175.000,- gjennom tidligere
budsjettprosesser/ fondsavsetninger. Totalt anleggsbidrag på prosjektet er satt til kr 1.545.000,.
Kr 500.000,- avsatt i investeringsbudsjettet overføres til driftsbudsjettet av regnskapstekniske
årsaker.
Tilleggsbevilgningen på kr 370.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond – ulike formål.
PS 46/20 Oppnevning av representant til styret i Hitrahallen SA
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.
Enstemmig.
Innstilling:
Som representant for Hitra kommune i styret for Hitrahallen SA for valgperioden 2019 – 2023
velges:
Representant

: ________________________________________

Vararepresentant

: ________________________________________

PS 47/20 Toppidrettsveka 2020 - støtte fra Hitra kommune
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
Hitra kommune oppfordrer de private sponsorer til å opprettholde sine bidrag.
Det ble votert slik:
Kommunedirektørens innstilling, vedtatt mot en stemme, Jann O. Krangnes (R).
Nytt pkt. 2 fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommune opprettholder sin støtte på kr 375 000,- til Toppidrettsveka, selv om
arrangementet må avlyses pga. Corona-utbruddet.
2. Hitra kommune oppfordrer de private sponsorer til å opprettholde sine bidrag.
Innstilling:
Hitra kommune opprettholder sin støtte på kr 375 000,- til Toppidrettsveka, selv om
arrangementet må avlyses pga. Corona-utbruddet.
PS 48/20 Kommuneplanens arealdel - behandling av resultat av mekling for område B17
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Tilrådning:
A
Hitra kommunestyre godkjenner meklingsresultat fremkommet i meklingsmøte den
27.02.2020.
B

Hitra kommunestyre egengodkjenner den delen av kommuneplanens arealdel som nå
har vært til mekling med endringer som fremkommer i punkt C og D.

C

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i plankartet etter mekling den
27.02.2020.
Næringsareal (B17) på gnr 91 bnr 1 legges inn med formål «næring (fremtidig)» i
kommuneplanens arealdel, jf meklingsresultat av 27.02.2020.

D

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i planbestemmelsene etter mekling den
27.02.2020.
Rekkefølgebestemmelse tas inn i planbestemmelsenes §2.5.1 med ordlyd «Før
detaljregulering av Næringsområde B17 (ved Fv714) settes det krav om at det skal
etableres opphøyd gangfelt over Postveien, jf. meklingsresultat av 27.02.2020.»

Vedtaket fattes i medhold av plan og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15.

Enstemmig.
Innstilling:

A

Hitra kommunestyre godkjenner meklingsresultat fremkommet i meklingsmøte den
27.02.2020.

B

Hitra kommunestyre egengodkjenner den delen av kommuneplanens arealdel som nå
har vært til mekling med endringer som fremkommer i punkt C og D.

C

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i plankartet etter mekling den 27.02.2020.

Næringsareal (B17) på gnr 91 bnr 1 legges inn med formål «næring (fremtidig)» i
kommuneplanens arealdel, jf meklingsresultat av 27.02.2020.
D

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i planbestemmelsene etter mekling den
27.02.2020.
Rekkefølgebestemmelse tas inn i planbestemmelsenes §2.5.1 med ordlyd «Før detaljregulering av
Næringsområde B17 (ved Fv714) settes det krav om at det skal etableres opphøyd gangfelt over
Postveien, jf. meklingsresultat av 27.02.2020.»

Vedtaket fattes i medhold av plan og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15.

PS 49/20 Utsatt frist for byggestart på K3 Vikan Nord
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Vedtak:
Hitra kommune innvilger søknaden delvis, og gir utsatt frist for byggestart på K3 med 6 mnd til
01.05.2021.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra kommune innvilger søknaden delvis, og gir utsatt frist for byggestart på K3 med 6 mnd til
01.05.2021.
PS 50/20 Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private
sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020
Behandling:
Vedtak:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens §
11-8, vedtar Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse
private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter,
slik den foreligger som vedlegg til denne sak.
2. Det delegeres til kommuneoverlegen å vurdere om vedtaket skal forlenges med inntil 7
dager av gangen jevnfør Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller
innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid 19.

3. Vedtaket gjelder fra kunngjøring inntil det blir endret gjennom nytt vedtak.
4. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
5. Vedtaket sendes Fylkesmannen i Trøndelag til orientering.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens §
11-8, vedtar Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse
private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter,
slik den foreligger som vedlegg til denne sak.
2. Det delegeres til kommuneoverlegen å vurdere om vedtaket skal forlenges med inntil 7
dager av gangen jevnfør Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller
innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid 19.
3. Vedtaket gjelder fra kunngjøring inntil det blir endret gjennom nytt vedtak.
4. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.
5. Vedtaket sendes Fylkesmannen i Trøndelag til orientering.

Møtet ble hevet kl. 16:40
Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører
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