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Innkalling var utsendt 23.06.2020. Det fremkom ingen merknader.

Ordførers orientering:
Rundkjøring Hitrahallen
Det haster med rundkjøringen ved idrettshallen. Framdrift videregående skole og tannklinikk.
Når kan vi forvente igangsatt flytting av rundkjøring? Vi har lovt at utbygging videregående
skole og tannklinikk ikke skal heftes av oss.
Svar fra kommunedirektøren:
Vi må ha sak i forhold til stadfesting. Skal ut på runde i forhold til planleggingen av
videregående skole.
Reguleringsendring må kjøres parallelt med utbygging.
Tunnelutbedringene
Jeg hadde i går nytt møte med fylkeskommunen om tunnelutbedringene. Det er tydeligere at
det ikke trenger a bli så omfattende og krevende som har tidligere signalisert. En konkret
gjennomgang av risikoanalyse i forhold til tunnelforskriften og aktuell veinorm viser det. Det
kan synes som at det er mulig å gjøre det noe enklere og mindre konfliktfylt. Dette må
tydeliggjøres og avklares nærmere i forbindelse med den avkrevde konsekvensutredelsen. Hva
er minstekrav, og hva er godt nok vil bli sentralt i det som må vurderes.
Skal være et større møte med bl.a. hovedutvalg veg den 20. august på Frøya.
Kommunedirektørens orientering:
Vikan småbåthavn
Vikan Båtforening har lagt fram et forslag til løsning av gjestebrygga.
Friluftsbarnehagen
Framdrifta er som planlagt, og barnehagen skal tas i bruk den 17. august. Huset var i dårlig
forfatning, men vil bli veldig bra. Arbeidet utføres av driftsenheten i samarbeide med lokal
entreprenør. Veldig godt samarbeide med entreprenør.
Trygg sommer Hitra
Kommunen samarbeider med Wenche i Explore Hitra. Det vil bli utarbeidet nye kart der
campingplasser skal markeres.
Spørsmål
Sigrid Helene Hanssen:
Kommunen v/forhandlingsutvalget satte frist for tilbakemelding om tilstand og status fra de
private vannlagene til 8. mai.
Jeg har nå hatt henvendelse fra vannlag som lurer på hva og når noe skjer videre i sakens
anledning. Fint om vi kan få en orientering om dette i møte på tirsdag.
Svar fra leder i forhandlingsutvalget, John Lernes:
Vi har fått tilbakemelding fra alle. De fleste er interessert i å bli kommunal, utenom
Kvenvær, Kongensvoll, Valslag, og Vaaberget.
Grunnen til at mange på Fast-Hitra ikke ønsker å være med, er at de har boret etter
vann.
Status sendes ut og det blir bedt om tilbakemelding. Formannskapet vil bli forelagt nytt
kostnadsbilde. Tilstanden på vannverkene og vannkvalitet varierer. De nyeste anleggene
tilfredsstiller VA-normen, mens det finnes mange gamle anlegg.

Per J. Ervik:
Sentrumsparken er veldig fin, men er arbeidet ferdig? Hvordan blir oppfølgingen?
Svar fra kommunedirektøren:
1-årsbefaringen er gjennomført. Tidfestet oppfølging er juni-juli. Benking og såing skal
Hitra kommune gjøre selv. Enheten for drift og eiendom skal lage benkene.
Beplantningen inngår i avtalen med DalPro. Her må vi ha en dialog.
Ordfører minnet også om vedtaket i FSK der man ber om utplassering av sykkelstativ i Fillan
sentrum.
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Saker til behandling
PS 124/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.06.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 30.06.2020
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 23.06.2020 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
PS 125/20 Offentlig ettersyn - plan for idrett og friluftsliv for 2020-2023
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 30.06.2020
Behandling:
I møtet ble det påpekt flere objekt/tiltak som mangler i plana. Kommunedirektøren lovte at
dette vil bli fulgt opp i det videre arbeid med plana og tatt med i det endelige forslag som
kommer til behandling etter høring.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tillegg:
Endelig plan må fastsettes av formannskap og kommunestyre før utløpet av 2020.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar utlegging av forslag til Plan for idrett- og fysisk aktivitet for 20202023 til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020-09.09.2020, 10 uker, jf. plan og
bygningslovens §12-10.
Endelig plan må fastsettes av formannskap og kommunestyre før utløpet av 2020.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar utlegging av forslag til Plan for idrett- og fysisk aktivitet for 20202023 til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020-09.09.2020, 10 uker, jf. plan og
bygningslovens §12-10.
PS 126/20 Eldsfjellhytta - organisering og oppretting av styre
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 30.06.2020
Behandling:

Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tillegg:
Formannskapet aksepterer med dette endret plassering av hytta (ved Skogoddvatnet) i forhold
til de tidligere presenterte planer.
Videre ber formannskapet om framdrifts- og gjennomføringsplan som viser at turveien og hytta
kan ferdigstilles i løpet av 2021 slik plan framlegges ovenfor formannskapet senest i september
dette år.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap ber kommunedirektøren opprette arbeidsgruppe for utviklingen av
Eldsfjellhytta. Arbeidsgruppa skal ha ansvar for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for
anlegget.
Prosjektbeskrivelsen vil kunne omfatte de ulike delene av utbyggingen slik som
avtaleinngåelse, formidlingselementer og konkretisering av fremdriftsplan. Arbeidsgruppen
kan ha medlemmer fra relevant frivillig lag og forening og representant fra grunneierne.
Prosjektbeskrivelse med grunneieravtale, eierskap og drift av anlegget fremmes i egen sak.
For å sikre god progresjon settes det av kr 200 000 til prosjektledelse av prosessen.
Formannskapet aksepterer med dette endret plassering av hytta (ved Skogoddvatnet) i forhold
til de tidligere presenterte planer.
Videre ber formannskapet om framdrifts- og gjennomføringsplan som viser at turveien og
hytta kan ferdigstilles i løpet av 2021 slik plan framlegges ovenfor formannskapet senest i
september dette år.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra formannskap ber kommunedirektøren opprette arbeidsgruppe for utviklingen av
Eldsfjellhytta. Arbeidsgruppa skal ha ansvar for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for
anlegget.
Prosjektbeskrivelsen vil kunne omfatte de ulike delene av utbyggingen slik som
avtaleinngåelse, formidlingselementer og konkretisering av fremdriftsplan. Arbeidsgruppen
kan ha medlemmer fra relevant frivillig lag og forening og representant fra grunneierne.
Prosjektbeskrivelse med grunneieravtale, eierskap og drift av anlegget fremmes i egen sak.
For å sikre god progresjon settes det av kr 200 000 til prosjektledelse av prosessen.

PS 127/20 Offentlig ettersyn - Plan for kulturminner 2020-2023
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 30.06.2020
Behandling:
I møtet ble det påpekt flere objekt/tiltak som mangler i plana. Kommunedirektøren lovte at
dette vil bli fulgt opp i det videre arbeid med plana og tatt med i det endelige forslag som
kommer til behandling etter høring.
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tillegg:
Endelig plan må fastsettes av formannskap og kommunestyre før utløpet av 2020.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet,
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar utlegging av forslag til Plan for kulturminner for 2020-2023 til
offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020-09.09.2020, 10 uker, jf. plan og bygningslovens §1210.
Endelig plan må fastsettes av formannskap og kommunestyre før utløpet av 2020.
Enstemmig.
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar utlegging av forslag til Plan for kulturminner for 2020-2023 til
offentlig ettersyn i perioden 01.07.2020-09.09.2020, 10 uker, jf. plan og bygningslovens §1210.
PS 128/20 Startlån – fullfinansiering
Møtet ble lukket under behandling av saken med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje
ledd, bokstav a, jf. Offentleglova § 13
PS 129/20 Startlån - fullfinansiering
Møtet ble lukket under behandling av saken med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje
ledd, bokstav a, jf. Offentleglova § 13
PS 130/20 Erverv av eiendom
Møtet ble lukket under behandling av saken med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje
ledd, bokstav b, jf. Offentleglova § 13

Møtet ble hevet kl. 14:50
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