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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
John Lernes Medlem AP 
Bjørn Jensen Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Torfinn Stub Medlem V 
Lars P. Hammerstad Medlem UAV 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Otto Jæger Lien Medlem PP 
Tor Johan Sagøy Medlem UAV 
Dag Willmann Medlem H 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Tom Skare Medlem FRP 
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Arnt Julius Breivoll MEDL AP 
Arnt Magne Flesvik MEDL SP 
 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Malin Helgebostad Monsø Arnt Julius Breivoll AP 
Jon Lian Arnt Magne Flesvik SP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
  

 
Representant Otto Jæger Lien (PP) manglet ved møtets start. Men han ankom før 
kommunestyret behandlet sakslisten. Kommunestyret ble dermed fulltallig. 
 
Innkalling var utsendt 29.10.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Protokoll fra møte den 15.10.2020 ble godkjent som framlagt. 
 
Sak og saksdokumenter til PS 113/20 ble ettersendt 04.11.2020. 
 
 
Ordfører delte ut premier til to lag som hadde samlet inn penger til årets TV-aksjon – Et Hav av 
Muligheter – ved hjelp av digitale bøsser. 1. premie, bestående av diplom og sjekk på 2.000 kr, 
ble utdelt til Knarrlagsund Oppvekstsenter. Og 2. premien, bestående av et diplom og sjekk på 
1.000 kr, gikk til 2. trinn ved Fillan skole. 
 
  



Orienteringer 
 
Ordførerens orientering i KST 05.11.20 

Årets TV-aksjon hadde tittelen «Et hav om muligheter». Et tema som vi vet er uhyre viktig for 
oss som lever av og ved havet -  for oss som bokstavelig har havet som matfat. Som alltid så 
prøver vi å mobilisere best mulig når det er slike TV-aksjoner, men i år ble det ekstra 
utfordrende med koronarestriksjonene som råder. Vi fikk ikke toppresultat mot tidligere år, 
men vi kom på 44. plass nasjonalt og på 4. plass i fylket, målt som totalt innsamlet. Men mest 
artig er det at vi, gjennom det som ble innsamlet via de digitale bøssene, kom på en 20. plass 
nasjonalt og på 3. plass i fylket. Og det takker være en fantastisk innsats fra oppvekstsentre – 
skolene – elever og lærere. Fra dette så er det oppsummert slik i en PP. Aller best, måt pr elev, 
ble Knarrlagsund oppvekstsenter og 2. klasse ved Fillan skole. 

Hurtigbåttilbudet ble drøftet med AtB den 22. oktober. Sammen med flere andre kommuner 
som sogner til «Ytre fjord». Resultatet, så langt, er kjent gjennom lokalavisa: Først snudde 
fylkesrådmannen og så gjorde «Hovedutvalg transport» den 27.10. vedtak som innebærer at vi 
må ha tro på at Kystekspressen som by til by tilbud vil bli opprettholdt i ny anbudsperiode. Så 
får vi ellers se hva vi lykkes med i forhold til vårt mangeårige krav om tidlig avgang og sein 
ankomst. 

Tunnelutbedringene er løpende på dagsorden, og kommunestyrets vedtak fra 25. juni i år, der 
vi likelydende med Frøya kommune framsatte flere krav om utredninger og analyser, det er nå 
opplyst å være under arbeid. Det er videre sagt at besvarelser i form av notat vil bli kjent og 
fremmet for politisk behandling i fylkestinget i januar n.å. Mer om dette kan sies når vi 
kommer til den ettersendte saken til dagens møte. 

Fergeforbindelsen over leia er nå også nærmere utredet, og styret i Minofas skal drøfte dette 
sammen med politisk samferdselsledelse i begge fylkene den 11. d.m. Dere vil få nærmere 
orientering etter dette møtet. 

Samferdsel i grenseland er for oss et svært viktig anliggende. Nå er det opprettet en ny felles 
arbeidsgruppe med 3 ordførere fra Orkdalsregion og 3 fra Nordmørskommunene. 
Undertegnede har fått æren av å lede gruppen fra Orkdalsregion, og vi har vårt første møte 
den 27. november. Da vil også representanter fra fylkeskommunene delta. 

Møte med Politimesteren er også og endelig berammet til den 27. november, men da før 
nevnte samferdselsmøte. Møtets tema? Jo, naturligvis er det bemanning av kontor, status og 
planer. 

Mowi har siden januar hatt en stående invitasjon til å besøke oss, for å orientere om sine 
planer. Korona-situasjonen har vært gitt som begrunnelse for at dette har drøyet, noe man kan 
ha forståelse for. Men det er purret flere ganger, senest i går. Derav har jeg nå grunn til å tro at 
det blir et slikt besøk i uke 48 eller den påfølgende. 

 

  



Eldbjørg Broholm, leder av utvalg for oppvekst 

Det ligger to høringer ute. Den ene er Skolefritidsvedtektene, med en del større endringer fra 
tidligere utgaver. Vi håper på å få tilbakemelding før høringen behandles av utvalg for 
oppvekst. Den andre høringen er skolegrensene og kretsgrensene. Vågan-kretsen er den 
største nyheten fra tidligere utgaver, men det er også andre endringer.  

Utvalget jobber også med å få til en mulighetsstudie. Dette for å se på måter for å 
utvikle og forbedre Hitraskolen videre. Utvalget vil avholde et fellesmøte 18. november med 
UHO for å diskutere felles problemstillinger. 
 

Lars P. Hammerstad, leder av utvalg Helse og Omsorg 

Hammerstad henviser til protokollene fra møtene og oppfordrer til aktiv lesing av disse. 

 

John Lernes, leder av utvalg for plan, landbruk og miljø 

Lernes forventer at det vil komme en sak angående mekling som ikke førte fram, med spørsmål 
om å ta den videre som klagesak til departementet. Dette gjelder reguleringsplan Vikan gård i 
Barmfjorden, og saken kommer muligens i eller før desember til kommunestyret. Det har også 
blitt avholdt møterunder angående kommunal overtakelse av private vannverk. Det er ikke alle 
blant de private vannverkene som er interessert i kommunal overtakelse. Nærmere om 
forhandlinger og tilrådninger blir klargjort gjennom egen sak til kommunestyret. 

 
Kommunedirektørs orientering 
Kommunedirektøren inviterte inn Grete Elverum, Solvår Sundet og Kolbjørn Ulvan slik at 
kommunestyret kunne møte dem. Elverum er den nye personalsjefen i Hitra kommune. Solvår 
Sundet er ny kommunalsjef for plan, landbruk og miljø. Og Kolbjørn Ulvan er ny kommunalsjef 
for eiendom og drift. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 106/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.10.2020  

PS 107/20 Delegeringsreglement 2020-2023  

PS 108/20 Eierskapsmelding 2020-2023  

PS 109/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune  

PS 110/20 Hitra Storkjøkken KF - Økonomirapport 2. tertial 2020  

PS 111/20 Kommunalt bofellesskap for innbyggere med 
funksjonshemming. Bolig UNG. 

 

PS 112/20 Endringer i styresammensetning Hitra storkjøkken  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 106/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.10.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Kommunestyret vedtar enstemmig å godkjenne protokoll fra møtet den 15.10.2020. 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 15.10.2020 godkjennes. 
 
  



PS 107/20 Delegeringsreglement 2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) fremmer følgende forslag: 

Under punkt 3.1.3 føres flyktningetjenesten inn i siste setning bak voksenopplæring og 
lærlingordningen. 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmer forslag til endringer i delegeringsreglementet. Forslaget 
gjaldt følgende endringer: 
 

1. Delegeringsreglement vedtatt 14.04.2016 i sak 38/2016 oppheves. 
 

2. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglement med følgende endringer:  
 

1. INNLEDNING 
2 avsnitt 3 setning avsluttes ved komma. 
Ny setning blir da: - «Delegering innebærer her at kommunestyret overfører til andre 
den myndighet organet selv har.» 
Avslutningsvis etter 3 avsnitt tilføyes følgende setning: 
«Delegert myndighet er en tillit som blir vist for å opptre på vegne av og bistå med å 
realisere kommunestyrets vilje.» 
Innledningen avsluttes på samme måte som tidligere med følgende: 
«Delegeringsreglementet skal evalueres ved slutten av hver kommunestyreperiode. 
Delegeringsreglementet skal gjennomgås med det nye kommunestyret som et ledd i 
folkevalgtopplæringen.» 

2. BESTEMMELSE OM UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET. 
2.1 Generell forutsetning. 

Tilføye ny setninger: «Delegert myndighet til et Utvalg eller Kommunedirektøren 
kan delegeres videre. All delegering skal være skriftlig og være i samsvar med lover, 
forskrift, planer og rammer gitt av kommunestyret.» 

2.2 Rett til å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller. 
Tilføy følgende setninger: «Det skal i kommunens arkivsystem føres et register av 
presedenssaker som danner retningslinjer for behandling av enkeltsaker. Prinsipielle 
saker skal alltid avgjøres av et politisk organ.» 

3. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 
3.1 Delegering til formannskapet 

3.1.1 Myndighet og ansvarsområde. 
Setningen endres avslutningsvis slik etter kommunelov… , «særlov og hvor 
ikke myndigheten ved reglement eller delegering er lagt til annet folkevalgt 
organ eller kommunedirektøren. Formannskapet kan videre-delegere 
fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker til kommunedirektøren.» 

3.1.2 Spesiell delegering til formannskapet. Endres til: Delegering av avgjørelses 
myndighet. 
2 setning endres til: «Formannskapet treffer vedtak innenfor sitt 
ansvarsområde når saken skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er 
nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 
Kommunestyret underrettes ved meldingssak ved første påfølgende møte.» 



3.1.3 Innstillende myndighet. 
Siste avsnitt, i siste setning settes punktum etter VAR. Det betyr at 
voksenopplæringa og lærlingeordningen strykes fra setningen. 

      3.1.6   Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelser. 
         Siste setning i første avsnitt strykes. 

3.2 DELEGERING TIL ORDFØRER. 
3.2.4 Myndighet i økonomiske saker. 
Etter 2 setning og 2 avsnitt settes følgende setning inn: «Ekteskapsloven gir 
ordfører og varaordfører direkte myndighet til å forestå vigsler.» 

3.3 DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN. 
3.3.3 Delegering etter særlov. 
Setningen tilføyes følgende etter avsluttende punktum. som omgjøres til komma, - 
dersom ordfører eller varaordfører er forhindret fra å forestå vigsel selv. 

3.4 DELEGERING TIL UTVALG FOR OPPVEKST. 
3.5.1 Myndighet- og ansvarsområde 
Endres til: 
«Utvalg for Oppvekst har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på tjenester 
og tjenesteproduksjonen innen rammeområdet oppvekst.» 
3.5.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for Oppvekst kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante 
saker til kommunedirektøren.» 
3.5.4 Ansvarsområde. 
Opplistingen med kulepunkter etter 2 avsnitt tilføyes følgende 2 kulepunkter: 

 Voksenopplæringa 
 Lærlingeordninga 

3.5 DELEGERING TIL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. 
3.6.1 Myndighets- og ansvarsområde. 
Endres til: 
«Utvalg for Helse og Omsorg har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på 
tjenester og tjenesteproduksjon innen rammeområdet Helse og Omsorg.» 
3.6.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for helse og omsorg kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i 
kurante saker til kommunedirektøren.» 
3.6.4 Ansvarsområde. 
Etter opplistingen av kulepunkter tilføyes følgende: 
«Under punkt 3.1.3 er formannskapet delegert ansvaret for regionalt / 
interkommunalt samarbeid, dette vil dermed være overordnet og gjelde for alle 
regionale og interkommunale avtaler innenfor alle av utvalgets opplistede 
ansvarspunkter.» 

3.6 DELEGERING TIL PLAN, LANDBRUK OG MILJØ 
3.7.1 Myndighets- og ansvarsområde. 
Endres til: 
«Utvalg for Plan, Landbruk og Miljø har det politiske ansvaret for standard og 
kvalitet på tjenesteproduksjonen innen rammeområdene for plan, landbruk, miljø 
og brannvern.» 
3.7.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 



«Utvalg for plan, landbruk og miljø kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i 
kurante saker til kommunedirektøren.» 
3.8 DELEGERING TIL ELDRERÅD. 
3.8.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring i brukermedvirkning til rådet.» 

3.9 DELEGERING TIL BRUKERRÅD. 
3.9.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring i brukermedvirkning til rådet. 

3.10 DELEGERING TIL UNGDOMSRÅD. 
3.10.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring for hele ungdomsrådet.» 

4. DELEGERING FRA FORMANNSKAP. 
Ny ingress:  
«Formannskapet kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren som 
foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til kommunestyret 
som meldingssak.» 

4.1.3 Tilsettingsmyndighet. 
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer 
først etter forutgående drøfting i formannskapet.» 

5. DELEGERING FRA UTVALG FOR OPPVEKST 
Ny ingress:  
«Utvalg for oppvekst kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren 
som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til 
kommunestyret som meldingssak.» 

5.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

6. DELEGERING FRA UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 
Ny ingress:  
«Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak.» 

6.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

7. DELEGERING FRA UTVALG FOR PLAN, LANDBRUK OG MILJØ 
Ny ingress:  
Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak. 

7.1.2 Annen delegering 



Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

8. DELEGERING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 
Ny ingress:  
«Administrasjonsutvalget kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak.» 

8.1.2 Stillingsressurser 
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer 
først etter forutgående drøfting i formannskapet.» 

 
Ordfører fremmet deretter følgende utsettelsesforslag 

1. Saken utsettes. 
2. Kommunedirektør bes om å foreta en nærmere vurdering av forslag fremmet i 

kommunestyret i dag den 05.11.2020. 
3. Deretter fremmer kommunedirektørens nye vurdering fram for ny behandling i 

formannskapet og deretter ny behandling i kommunestyret før året er omme. 
Forslaget vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Saken utsettes. 
2. Kommunedirektør bes om å foreta en nærmere vurdering av forslag fremmet i 

kommunestyret i dag den 05.11.2020. 
3. Deretter fremmer kommunedirektørens nye vurdering fram for ny behandling i 

formannskapet og deretter ny behandling i kommunestyret før året er omme. 
 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremmer følgende forslag: 

1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglementet slik det foreligger. 
2. Delegeringsreglementet revideres en gang per valgperiode. 

Forslaget vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglementet slik det foreligger. 
2. Delegeringsreglementet revideres en gang per valgperiode. 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyret vedtar forslag til delegeringsreglement slik det foreligger 
2. Delegeringsreglementet revideres hvert 4. år i kommunestyreperioden 

  



PS 108/20 Eierskapsmelding 2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Det bes om at utgåtte eierskapsmeldinger som vedlegges til orientering, merkes tydeligere. 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

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.  
 

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 109/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til 

å finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende 
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019. 

 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.10.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til å 

finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende 
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 10.11.2020  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende alternativ til innstillingen. 

Utvalg oppvekst tar økonomirapport 2. tertial 2020, rammeområde 2 til etterretning. 
Og utvalget tar innstillingens punkt 1 og 2 til orientering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 



 
Utvalg oppvekst tar økonomirapport 2. tertial 2020, rammeområde 2 til etterretning. Og 
utvalget tar innstillingens punkt 1 og 2 til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 20.10.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til å 

finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende 
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019. 

 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt. 
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til å 

finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende 
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019. 

 
  



PS 110/20 Hitra Storkjøkken KF - Økonomirapport 2. tertial 2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Tom Skare (FRP) ber om å ta med et punkt om at kommunestyret godkjenner budsjett 
revideringen. 
Ordfører viste til at dette ikke er vanlig praksis, og kommunedirektøren bekreftet at det ikke er 
noe lovkrav e.a. formalia som tilsier det. 
 
Tom Skare trakk deretter forslaget. 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre godkjenner Økonomirapport 2. tertial 2020 for Hitra Storkjøkken KF slik 
den er fremlagt. 
 
 

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 111/20 Kommunalt bofellesskap for innbyggere med funksjonshemming. Bolig UNG. 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen fra formannskapet vedtas enstemmig. 
 
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 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 112/20 Endringer i styresammensetning Hitra storkjøkken 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen fra formannskapet 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 Floor 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. 
 

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 Floor 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 Floor 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 113/20 Søknad om 
finansierings andel ifb tunnel strategi prosjekt 



Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  

Behandling: 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmer følgende forslag: 

Å fjerne siste setning fra kommunedirektørens innstilling. Og at saken behandles på nytt 
i kommunestyret før det utbetales økonomisk tilskudd. 

Forslaget ble senere trukket. 
 
Ordfører fremmer følgende forslag: 
1. Hitra kommune understreker viktigheten av å sikre en grundig utredning av 

konsekvensene av tunnelrehabiliteringene, samt det å finne robuste framtidige løsninger 
for Hitratunellen og Frøyatunnelen.  

2. Hitra kommunestyre er godt tilfreds med at veieier allerede har satt i gang 
utredningsarbeider slik kommunestyret har bedd om, og har tillit til at dette gir de 
nødvendige svar og avklaringer. 

3. Svarene som framkommer av utredningsarbeidet er bebudet i januar neste år. Når dette 
foreligger vil Hitra kommunestyre avgjøre om det er nødvendig å gjennomføre alternative 
utredninger, og derav eventuelt bidra til finansiering av dette. Herunder vil også søknaden 
fra Frøya Næringsforum bli vurdert. 

4. Kommunestyret forutsetter uansett at eventuelle behov for ny(e) tunnel(er) blir finansiert 
uten bompenger 

 
Jann O. Krangnes (R) fremmer følgende forslag til endring i ordførers forslag: 

At punkt 3 omskriver til at det kun står «Svarene som framkommer av 
utredningsarbeidet er bebudet i januar neste år. Når dette foreligger vil Hitra 
kommunestyre avgjøre om det er nødvendig å gjennomføre alternative utredninger.» 

 
Det stemmes punktvis over ordførers forslag: 

 Første punkt vedtas enstemmig. 
 Andre punkt vedtas enstemmig. 
 Tredje punkt vedtas med 23 mot 2 stemmer. Jann O. Krangnes (R) og Guro-Karoline 

Aabakken (R) stemte imot punkt tre. 
 Fjerde punkt vedtas enstemmig. 

Ordførers forslag blir dermed vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1. Hitra kommune understreker viktigheten av å sikre en grundig utredning av 

konsekvensene av tunnelrehabiliteringene, samt det å finne robuste framtidige løsninger 
for Hitratunellen og Frøyatunnelen.  

2. Hitra kommunestyre er godt tilfreds med at veieier allerede har satt i gang 
utredningsarbeider slik kommunestyret har bedd om, og har tillit til at dette gir de 
nødvendige svar og avklaringer. 

3. Svarene som framkommer av utredningsarbeidet er bebudet i januar neste år. Når dette 
foreligger vil Hitra kommunestyre avgjøre om det er nødvendig å gjennomføre 
alternative utredninger, og derav eventuelt bidra til finansiering av dette. Herunder vil 
også søknaden fra Frøya Næringsforum bli vurdert. 



4. Kommunestyret forutsetter uansett at eventuelle behov for ny(e) tunnel(er) blir 
finansiert uten bompenger 

 
 

Innstilling: 

Hitra kommune understreker viktigheten av å sikre en grundig utredning av konsekvensene av 
tunnelrehabiliteringene, samt det å finne robuste framtidige løsninger for Hitratunellen og 
Frøyatunnelen.  
 
Hitra kommune oppfordrer Frøya Næringsforum å avvente en bestilling av en lokal finansiert 
utredning, til innholdet i Trøndelag fylkeskommunes tiltenkte utredning foreligger.  
Dersom den fylkeskommunale utredningen blir betraktet som mangelfull, vil Hitra kommune 
på det tidspunkt bidra med økonomisk tilskudd på inntil kr 100.000,-  til utredningen som Frøya 
Næringsforum da vil stå for på vegne av næringsaktørene i Hitra og Frøya.  
 
 


