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Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 03.11.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 16.30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører AP 
Torfinn Stub Medlem V 
Monica Mollan Medlem AP 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 

 
Følgende utvalgsleder møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eldbjørg Broholm UOP AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Anniken Thorvaldsen Saksbehandler 
Jorun Fjeldvær Saksbehandler 

 
 
Innkalling var utsendt 27.10.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Protokoll fra møte den 27.10.2020 ble godkjent som framlagt. 
 
 
Formannskapet ber om at tidligere vedtak angående Trøndersk OI! Oppdrives. 
 
Møtet ble lukket etter klokken 15:00.  



Orienteringer 
 
Startlån – Gjennomgang av retningslinjene v/kommunedirektøren 
 
Jorun Fjeldvær og Anniken Thorvaldsen fra forvaltning orienterte formannskapet angående 
retningslinjene for startlån. Formannskapet vil ha en nærmere gjennomgang ifm revidering av 
økonomireglementet. Herunder se på muligheten for at formannskapet kommer med klarere 
retningslinjer for innvilgelse av startlån, og delegere dette arbeidet til kommunedirektøren. 
 

Drøftingssaker 
 
Tunellutbedringer 
 
Drøftingen ble gjort i lukket møte. 
 
Formannskapet vil ikke behandle saken som lukket sak, og ber om at søknaden ankommer som 
åpen søknad - ikke belagt med klausulering om u.off. eller m.a.o. konfidensiell behandling. 
 
Sak unntatt off. i henhold til offentlighetsloven §23. 
 
Drøftingen ble gjort i lukket møte. 
 
Ordfører ber om at kommunedirektør tar opp dette også med kommunestyret 5. november. 
 
Profileringsprogrammet 
 
Kommunedirektør har mottatt ønsker om å legge til flere begrep i Hitras profileringsprogram. 
Hun nevnte spesifikt at det er kommet ønske om å legge til «Lære», i lag med «Skape, Leve, 
Høste, Smake, Oppleve».  

Profileringsprogrammet kan tas i bruk av alle som ønsker, men der er kommunen som 
er eier. Dermed er det vi som må ta stilling til eventuelle endringer, eller tillegg, i 
profileringsprogrammet. 
 
Formannskapet mener «lære» er et godt begrep, men ønsker å holde profilprogrammet slik 
det er i dag. Andre ord som ønskes benyttet sammen med ‘Hitra når du vil’, legges som 
underkategorier. 
 
 



Spørsmål fra ordfører Ole L. Haugen (AP) 
Til kommunedirektør. 
 
Under formannskapets budsjettbehandling i fjor fikk vi opplysninger om: 
1. En ressurskrevende bruker som er omplassert til Ekne 2. Muligheter for reduksjon i 2 til 1 
bemanning på enkelte brukere innen TNF 
 
Det ble da sagt fra administrasjonen at man skulle se nærmere på dette, og fra politisk side fikk 
det både støtte og oppfordringer. 
 
Mine spørsmål nå: 
1. Hva er gjort i forhold til ovennevnte? 
2. Hva er status? 
3. Hva koster kjøpet av tjenester på Ekne? 
4. Hva er mulig innsparing knyttet til reduksjon fra nevnte 2 til 1 bemanning? 
5. Hva vil kommunedirektøren gjøre for å unngå kostbare omplasseringer til andre kommuner? 
 
Svar fra kommunedirektør: 
 
Kommunedirektør ber om at møtet lukkes. 
Formannskapet vedtar enstemmig å lukke møtet for denne orienteringen. 
 
Ordfører ber om at fylkesmannen inviteres til formannskapet for å svare på spørsmål angående 
denne saken. 
  



Spørsmål fra Per Johannes Ervik (PP) 
Til kommunedirektør. 
 
Kan du få avklart hvem som har ansvar for at gatenavn og nummer på bygningene i Fillan 
sentrum er på plass? 
Jeg fikk en henvendelse her forleden om at noen skulle hjelpe en dame som har gått flere 
ganger opp og ned Fillan sentrum for å finne Skolegata 8. Omsider ble det avklart at det var i 
Veksthuset denne adressen hørte til. Men bygget var ikke merket, og det var heller ikke skiltet 
om at dette var Skolegata. 
Ønsker en orientering i FSK 3.november om dette. 
 
Svar fra kommunedirektør: 
 
Det er kommunens ansvar å sette opp skilt med gatenavn. Kommunedirektør har blitt opplyst 
om at dette er gjort. Husnumre er derimot gårdeiers ansvar. Kommunen kan be gårdseiere om 
å sette opp skilt der det mangler, men dette er ikke kommunens ansvar. 
 
Svar fra ordfører: 
 
Ordfører ber om at kommunen godt kan skilte mere enn påkrevd, dersom det er skilt som er 
lite synlige. Han ber også om at kommunen ber gårdeiere med hus som mangler husnumre, om 
å sette opp dette. 
 
  



Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H) 
 
Til sak 106.20 i kommunestyret 05.11.2020 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.10.2020 
 
Spørsmål til protokollen sak PS 101/20 Anbudskonkurranse boliger rus og psykisk helse; 
Det ble i sakens anledning ved behandling i kommunestyret etterlyst dokumenter på at 
planlagt tiltak er i tråd med gjeldende formål for eiendommen det skal bygges på – dette ble 
bekreftet at var tilgjengelig og lovt formidlet. Dette er hverken beskrevet i protokoll eller 
mottatt. Det bes om at dette oversendes kommunestyrets representanter sammen med 
gjeldende tegninger av prosjektet. 
Sigrid H Hanssen – repr. Høyre 
 
Svar fra kommunedirektør: 
 
Etterspurte dokumenter oversendes til kommunestyret før kommunestyremøte 05.11.2020. 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 167/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.10.2020  

PS 168/20 Endringer i styresammensetning Hitra storkjøkken  

PS 169/20 Kommunalt bofellesskap for innbyggere med 
funksjonshemming. Bolig UNG. 

 

PS 170/20 Flaggreglement for Hitra kommune  

PS 171/20 Hitra Storkjøkken KF - Økonomirapport 2. tertial 2020  

PS 172/20 Eierskapsmelding 2020-2023  

PS 173/20 Startlån - fullfinansiering X 
 
 
  



Saker til behandling 

PS 167/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.10.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.11.2020  

Behandling: 
 
Formannskapet vedtar enstemmig å godkjenne protokoll fra møtet 27.10.2020. 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll fra formannskapsmøte 27.10.2020 godkjennes. 
 
  



PS 168/20 Endringer i styresammensetning Hitra storkjøkken 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.11.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremmer følgende forslag 
1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 9-7 første ledd, å 

imøtekomme søknaden fra styreleder i Hitra Storkjøkken KF Jann Krangnes, om å tre ut av 
vervet som medlem og leder av styret i Hitra Storkjøkken KF.  

2. Hitra kommunestyre velger Knut Flor som nytt medlem, og ny nestleder av styret til Hitra 
Storkjøkken KF, 

3. Som ny leder av styret i Hitra Storkjøkken KF velges Tom Skare (FRP). 
 

Forslaget vedtas enstemmig 
 
Vedtak: 
 
1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 9-7 første ledd, å 

imøtekomme søknaden fra styreleder i Hitra Storkjøkken KF Jann Krangnes, om å tre ut 
av vervet som medlem og leder av styret i Hitra Storkjøkken KF.  

2. Hitra kommunestyre velger Knut Flor som nytt medlem, og ny nestleder av styret til 
Hitra Storkjøkken KF, 

3. Som ny leder av styret i Hitra Storkjøkken KF velges Tom Skare (FRP). 
 
 

Innstilling: 

 
1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 9-7 første ledd, å 

imøtekomme søknaden fra styreleder i Hitra Storkjøkken KF Jann Krangnes, om å tre ut av 
vervet som medlem og leder av styret i Hitra Storkjøkken KF.  

2. Hitra kommunestyre velger nytt medlem til styret i Hitra Storkjøkken KF for perioden 
05.11.2020 til 31.12.2023. 

3. Som ny leder av styret i Hitra Storkjøkken KF velges ………………….  
  



PS 169/20 Kommunalt bofellesskap for innbyggere med funksjonshemming. Bolig UNG. 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.11.2020  

Behandling: 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmer følgende forslag: 

1. Eiendommen K2 benyttes som formål til utbygging av BoligUNG med til sammen 6 
boenheter. 

2. Det nedsettes en egen byggekomite hvor også pårørende er representert. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmer følgende forslag på vegne av H, FRP, PP: 

Kommunalt bofelleskap for innbyggere med funksjonshemming, også benevnt som Bolig 
UNG, bygges ut med inntil 6 boenheter på eiendommen benevnt som K2 i dagens 
reguleringsplan for Vikan Nord og BS21 i forslag til ny sentrumsplan. 
Dette med bakgrunn i kommunestyrevedtak fra 15.10.2020 og tilbakemelding fra en 
samlet foreldregruppe, brukerråd og eldres råd. 
Det forutsettes snarlig utarbeidelse og gjennomføring av anbudsdokumenter og 
anbudskonkurranse for prosjektet med påfølgende byggestart.  
Utbyggingen gjennomføres ihht. Hitra kommunes egne retningslinjer for bygg og 
anleggsprosjekt og innenfor økonomiske rammer vedtatt i gjeldende 
investeringsbudsjett. 

 
Ordfører fremmer følgende forslag 

1. Kommunalt bofelleskap for innbyggere med funksjonshemming, også benevnt som Bolig 
UNG, bygges ut med inntil 6 boenheter på eiendommen benevnt som K2 i dagens 
reguleringsplan for Vikan Nord og BS21 i forslag til ny sentrumsplan. 
Dette med bakgrunn i kommunestyrevedtak fra 25.09.2020 og tilbakemelding fra en 
samlet foreldregruppe, brukerråd og eldres råd. 

2. Det forutsettes snarlig utarbeidelse og gjennomføring av anbudsdokumenter og 
anbudskonkurranse for prosjektet med påfølgende byggestart. 
Utbyggingen gjennomføres ihht. Hitra kommunes egne retningslinjer for bygg og 
anleggsprosjekt og innenfor økonomiske rammer som endelig fastsettes av 
kommunestyret etter avholdt anbudskonkurranse. 

3. Det forutsettes at reguleringsbestemmelsene for BS21 blir vedtatt slik at den aktuelle 
utbygging kan gjennomføres. 
 

Sigrid Helene Hanssen (H) og Jann Oddvar Krangnes (R) trekker sine respektive forslag. 
 
Det stemmes mellom ordførerens forslag og innstillingen. 
 Ordførers forslag fikk 6 mot 1 stemmer, og ble dermed vedtatt. 
 Ida Karoline Refseth Broholm (AP) stemte for kommunedirektørs innstilling. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) ber om at relevante dokumenter i saken oversendes kommunestyret 
før saken går til behandling der 5. november. Dette begrunnes med at saken har en lang 
historie 
 
  



Vedtak: 
 

1. Kommunalt bofelleskap for innbyggere med funksjonshemming, også benevnt som 
Bolig UNG, bygges ut med inntil 6 boenheter på eiendommen benevnt som K2 i 
dagens reguleringsplan for Vikan Nord og BS21 i forslag til ny sentrumsplan. 
Dette med bakgrunn i kommunestyrevedtak fra 25.09.2020 og tilbakemelding fra en 
samlet foreldregruppe, brukerråd og eldres råd. 

2. Det forutsettes snarlig utarbeidelse og gjennomføring av anbudsdokumenter og 
anbudskonkurranse for prosjektet med påfølgende byggestart. 
Utbyggingen gjennomføres ihht. Hitra kommunes egne retningslinjer for bygg og 
anleggsprosjekt og innenfor økonomiske rammer som endelig fastsettes av 
kommunestyret etter avholdt anbudskonkurranse. 

3. Det forutsettes at reguleringsbestemmelsene for BS21 blir vedtatt slik at den aktuelle 
utbygging kan gjennomføres. 

 
 

Saksprotokoll i Brukerråd - 26.10.2020  

Behandling: 
 
Utvalget fremmer følgende omforente forslag: 

Brukerrådet støtter foreldregruppens ønske om at K2 velges som tomt for utbygging av 
BoligUNG. 

 
Vedtak: 
 
Brukerrådet støtter foreldregruppens ønske om at K2 velges som tomt for utbygging av 
BoligUNG. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldres råd - 26.10.2020  

Behandling: 
 
Eldrerådet fremmer følgende omforente forslag. 
 Eldrerådet støtter foreldregruppens ønske om at BoligUNG bygges ut på K2. 
 
Vedtak: 
 
Eldrerådet støtter foreldregruppens ønske om at BoligUNG bygges ut på K2. 
 
 
  



PS 170/20 Flaggreglement for Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.11.2020  

Behandling: 
 
Ordfører ber om følgende endringer i innstillingen. 

 I punkt 2 presiseres det at det skal flagges med det norske flagg. 
 På punkt 3 legges det til flagging 24. oktober, i anledning FN-dagen, og at det da skal 

flagges med FN-flagget. 
 Under punkt 4 legges det til at det skal flagges 8. mars i anledning kvinnedagen. 
 Punkt 5 omskrives til også å gjelde kommunestyrets medlemmer. 
 Punkt 7 endres til å si at kommunen dekker kostnadene ved flagging. 

 
Vedtak: 
 
1. Hjemmel 

Dette reglementet bygger på Lov om flagging på kommunale offentlige bygninger av 29.6.1933 
nr. 2, sist endret 15.12.2017 med ikrafttredelse 1.1.2018. 

2. Flaggdager 

Det skal flagges med det norske flagg ved flaggstengene ved alle kommunale bygg på Norges 
offisielle flaggdager: 

Offentlige flaggdager Hvorfor offentlig flaggdag? 

1. januar 1. nyttårsdag 
21. januar Prinsesse Ingrid Alexandras bursdag 
6. februar Samefolkets dag 
21. februar Kong Haralds bursdag 
Flytende 1. påskedag 
1. mai Arbeidernes dag 
8. mai Frigjøringsdatoen av 1945 
17. mai Norges nasjonaldag 
Flytende 1. pinsedag 
7. juni Norges uavhengighetsdag 1905 
4. juli Dronning Sonjas bursdag 
20. juli Kronprins Haakon Magnus bursdag 
29. juli Olsok 
19. august Kronprinsesse Mette-Marits bursdag 
Flytende Stortingsvalg 
25. desember 1. juledag 

 

3. Andre flagg og vimpler 

Det kan flagges med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller 
kommuneflagget i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn 
interesse ved kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner, for 



eksempel i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse (egen vimpel) og Pride-Uka (Pride-
flagget). 

Andre flagg Hvorfor skal det flagges? Flagg / Vimpel 

Flytende  Pride-uka  Regnbueflagget (Pride-flagget) 
10. oktober Verdensdagen for psykisk helse  Egen vimpel 
24. oktober FN-dagen FN-flagget 

 

Dee samme reglene gjelder også for frittstående kommunale flaggstenger ved for eksempel 
havner og i sentrum, torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del 
av et kommunalt bygningskompleks. Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, 
diskriminerende eller kommersiell aktivitet. 

4. Spesielt om rådhusets flaggstang (kommunens hovedflaggstang) 

Kommunens hovedflaggstang står foran rådhuset. Hovedflaggstangen skal brukes til det norske 
og det samiske flagg etter bestemmelsene i flaggloven (Se vedlegg 1).  

Ved vigsler i Rådhuset, heises det norske flagg i hovedflaggstangen i forkant av vigselen og fires 
etter at seremonien er over. 

Ved bruk av arrangementsflagg, for eksempel ved Verdensdagen for psykisk helse og Pride-
Uka benyttes hovedflaggstangen. 

Det skal også flagges på 8. mars i anledning kvinnedagen. 

5. Flagging ved begravelser 

Ved begravelse av kommunalt ansatt, eller en av kommunestyrets medlemmer, som ved 
dødsfallet var i ordinært tilsettingsforhold, eller innvalgt i kommunestyret, i Hitra kommune, 
skal det flagges ved kommunens hovedflaggstang. I tillegg skal det flagges ved det 
arbeidsstedet den avdøde var ansatt ved, dersom bygningen har flaggstang. 

Ved begravelse av beboer ved Hitra sykehjem skal det flagges fra flaggstangen ved 
sykehjemmet. 

Ved begravelse av beboer ved Øytun bofellesskap skal det flagges fra flaggstangen ved 
bofellesskapet. 

Ved begravelse av barn med opphold i barnehage eller elev i grunnskole skal det flagges ved 
den enheten avdøde var tilknyttet.  

6. Søknad 

Skriftlig søknad om flagging med andre flagg enn det norske, samiske eller kommuneflagget, 
skal foreligge i god tid, senest 3 uker, før arrangementet skal avvikles. Søknad sendes Hitra 
kommune. Ved flere søknader om flagging på samme dag/tidsrom, vil den først innkomne 
søknad normalt få fortrinnsrett. For flagging etter søknad i forbindelse med arrangementer, må 
tidsrommet for ønsket flagging fremkomme i søknaden og vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

7. Kostnader 



Kommunen dekker kostnadene knyttet til flagging. 

 
 

Innstilling: 

1. Hjemmel 

Dette reglementet bygger på Lov om flagging på kommunale offentlige bygninger av 29.6.1933 
nr. 2, sist endret 15.12.2017 med ikrafttredelse 1.1.2018. 

2. Flaggdager 

Det skal flagges ved flaggstengene ved alle kommunale bygg på Norges offisielle flaggdager: 

Offentlige flaggdager Hvorfor offentlig flaggdag? 

1. januar 1. nyttårsdag 
21. januar Prinsesse Ingrid Alexandras bursdag 
6. februar Samefolkets dag 
21. februar Kong Haralds bursdag 
Flytende 1. påskedag 
1. mai Arbeidernes dag 
8. mai Frigjøringsdatoen av 1945 
17. mai Norges nasjonaldag 
Flytende 1. pinsedag 
7. juni Norges uavhengighetsdag 1905 
4. juli Dronning Sonjas bursdag 
20. juli Kronprins Haakon Magnus bursdag 
29. juli Olsok 
19. august Kronprinsesse Mette-Marits bursdag 
Flytende Stortingsvalg 
25. desember 1. juledag 

 

3. Andre flagg og vimpler 

Det kan flagges med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller 
kommuneflagget i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn 
interesse ved kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner, for 
eksempel i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse (egen vimpel) og Pride-Uka (Pride-
flagget). 

Andre flagg Hvorfor skal det flagges? Flagg / Vimpel 

Flytende  Pride-uka  Regnbueflagget (Pride-flagget) 
10. oktober Verdensdagen for psykisk helse  Egen vimpel 

 

Dee samme reglene gjelder også for frittstående kommunale flaggstenger ved for eksempel 
havner og i sentrum, torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del 



av et kommunalt bygningskompleks. Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, 
diskriminerende eller kommersiell aktivitet. 

4. Spesielt om rådhusets flaggstang (kommunens hovedflaggstang) 

Kommunens hovedflaggstang står foran rådhuset. Hovedflaggstangen skal brukes til det norske 
og det samiske flagg etter bestemmelsene i flaggloven (Se vedlegg 1).  

Ved vigsler i Rådhuset, heises det norske flagg i hovedflaggstangen i forkant av vigselen og fires 
etter at seremonien er over.  

Ved bruk av arrangementsflagg, for eksempel ved Verdensdagen for psykisk helse og Pride-
Uka benyttes hovedflaggstangen.  

5. Flagging ved begravelser 

Ved begravelse av kommunalt ansatt, som ved dødsfallet var i ordinært tilsettingsforhold i 
Hitra kommune, skal det flagges ved kommunens hovedflaggstang. I tillegg skal det flagges ved 
det arbeidsstedet den avdøde var ansatt ved, dersom bygningen har flaggstang. 

Ved begravelse av beboer ved Hitra sykehjem skal det flagges fra flaggstangen ved 
sykehjemmet. 

Ved begravelse av beboer ved Øytun bofellesskap skal det flagges fra flaggstangen ved 
bofellesskapet. 

Ved begravelse av barn med opphold i barnehage eller elev i grunnskole skal det flagges ved 
den enheten avdøde var tilknyttet.  

6. Søknad 

Skriftlig søknad om flagging med andre flagg enn det norske, samiske eller kommuneflagget, 
skal foreligge i god tid, senest 3 uker, før arrangementet skal avvikles. Søknad sendes Hitra 
kommune. Ved flere søknader om flagging på samme dag/tidsrom, vil den først innkomne 
søknad normalt få fortrinnsrett. For flagging etter søknad i forbindelse med arrangementer, må 
tidsrommet for ønsket flagging fremkomme i søknaden og vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

7. Kostnader 

Utgifter til flagging bekostes av arrangør/søker unntatt for ideelle organisasjoner. 

 
  



PS 171/20 Hitra Storkjøkken KF - Økonomirapport 2. tertial 2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.11.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre godkjenner Økonomirapport 2. tertial 2020 for Hitra Storkjøkken KF slik 
den er fremlagt. 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner Økonomirapport 2. tertial 2020 for Hitra Storkjøkken KF slik 
den er fremlagt. 
 
  



PS 172/20 Eierskapsmelding 2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.11.2020  

Behandling: 
 
Ordfører ber om at den reviderte eierskapsmeldingen som lages i dag oversendes 
kommunestyret før deres behandling av saken 5. november. 
 
Vedtak: 
 
Eierskapsmeldingen revideres og utsendes kommunestyret, slik at formannskapets 
merknader tas med til kommunestyrets behandling av saken 5. november. 
 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner Eierskapsmelding 2020 - 2024 slik den er fremlagt.  
2. Eierskapsmeldingen for 2020 - 2024 er bestemmende for kommunens prinsipper for 

eierstyring i inneværende valgperiode.  
3. Vedlegg 1 til Eierskapsmeldingen, oppdateres årlig, og behandles hver høst i Hitra 

Formannskap.  
 
  



PS 173/20 Startlån - fullfinansiering 


