
 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 21.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 15:45 

 
 
 

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

 
Ellers møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Lernes Leder UPLM AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef PLMB 
Tor Magne Langø, deltok på Teams Kommunalsjef drift 
Marit Aune, deltok på Teams  
Synnøve Aukan, deltok på Teams Rådgiver næring 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 14.04.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
PS 57/20 – DalPro AS – Valg av styremedlem for perioden 2020-2022 ble ettersendt. 
Formannskapet vedtok å behandle saken i dagens møte. 
  



Orienteringer 
Kommunedirektør Ingjerd Astad 

 Korona-situasjonen v/kommunedirektør Ingjerd Astad 
 Økonomiske insentiver – investeringer og vedlikehold  
 Bredbånd og fiber 

 
Kommunalsjef drift Tor Magne Langø 

 Friluftsbarnehagen  
 
Rådgiver næring Synnøve Aukan 

 «Grønn Hitra» og mulig arena for prosjektet 
 
Orienteringene gitt i form av PP-presentasjoner ettersendes formannskapets medlemmer. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) 
Fergeforbindelsen Laksåvika - Kjørsvikbugen 
Det er rigget en framdriftsplan som innebærer at en ønsker noe ferdig vurdert, som blir med til 
begge fylkeskommunene til høsten for endelig behandling og forhåpentlig «go» 
 
Spørsmål fra Sigrid Hanssen (H) 
Utbygging av gsveg Sandstad – Badstuvik, langs FV 6440 
 
Det er nå stort engasjement både fra innbyggere og næringsliv langs FV 6440 Badstuvik – 
Sandstad hva gjelder kommunens planer for utbygging av forenklet gs veg. Ja så forenklet at de 
siste 5-600 meter av strekningen som inkluderer kirka, eldreboligene og eksisterende 
tettbebyggelse, ikke får noen gs veg. Den nye gs vegen skal bygges for å kunne iverksette 
utbygging av nye bosettinger langs øvrig strekning, DET ER BRA! Samtidig så kan man ikke 
utelate de områdene som allerede er bebygd.  
Det er grunneiere med utbyggingsplaner også i dette området, - hva skjer i neste runde når de 
kommer med sine planer?  
 
Er det gjort vedtak om avkorting av strekningen? evt. ordlyd i dette vedtak?  
 
Det bør også være fornuftig å kunne knytte gs vegen til allerede etablert infrastruktur langs FV 
714 fra industriområdet og hurtigbåterminalen på Jøsnøya, noe som det ligger naturlig til rette 
for i forbindelse med forlengelse av gs vegen forbi «Sandstad Auto» og med gjennomgang ved 
kirka. 
 
Svar fra kommunedirektøren v/kommunalsjef PLMB Dag Robert Bjørshol: 
Dette er et fylkeskommunalt prosjekt.  
I første omgang ble 12 strekninger satt opp som ønskelig fra Hitra kommune sin side. 
Deretter vedtok kommunestyret prioritering av 4 strekninger langs fylkesvegnettet, og innspill 
ble sendt til fylkeskommunen: 
1. Lervågen - Smevika/Olalia 
2. Strand oppvekstsenter deles opp i 2 strekninger 

a) Strand oppvekstsenter - 50 km sonen inn til Hestvika 
b) Hestvika Børøsundet 

3. Barman oppvekstsenter – Barmann Gård - FV 714 
4. Krysset Selvågen – Knarrlagsund oppvekstsenter - FV 342 



 
Fylkeskommunen utlyste 2 forsøksprosjekt i fylket på bygging av forenklet gang- og sykkelvei. 
Hitra kommune var i den heldige situasjonen at strekningen Sandstadvika, nedkjøring til gamle 
fergeleiet på Sandstad, til Badstuvika nådde opp i sterk konkurranse med mange andre 
strekninger innad i Trøndelag fylke. 
I møtet den 28.05.2019, sak 65/19, bevilget formannskapet kr 180 000 til å fullføre arbeidet 
med fri grunnavståelse for oppsittere ved FV 6440, og forutsatte at fylkeskommunen skulle 
starte prosjekteringen snarest. 
 
Leder UPLM John Lernes (AP) 
Planprogram på masseuttak på Sandstad har vært ute på høring, og det har kommet inn mange 
negative innspill. 
Landbruksnæringen inviteres til Utvalg for Plan, landbruk og miljø så snart det er lov å være 
flere i møte. 
Det skal avholdes møte i Utvalg for PLM i morgen. Dette for å unngå at det skal hope seg opp 
med saker. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 53/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 06.04.2020  

PS 54/20 Reduksjon av kommunale avgifter ved 
abonnementsgebyret på vann - et tiltak som følge av 
Covid-19 viruset 

 

PS 55/20 Oppnevning av representant til styret i Hitrahallen SA  

PS 56/20 Trivselstiltak i grendene - Søknad fra UL Fjellgløtt  

PS 57/20 DalPro AS - Valg av styremedlem for perioden 2020-
2022 

 

 Delegerte saker  

RDS 3/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til utstyr i 
grendahus 

 

 Referatsaker  

RS 11/20 Utbygging av gang- og sykkelveg Sandstad - Bastuvika 
langs Fv 6440 

 

RS 12/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord kommune 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 53/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 06.04.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 06.04.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 54/20 Reduksjon av kommunale avgifter ved abonnementsgebyret på vann - et tiltak som 
følge av Covid-19 viruset 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling tilrådd mot 2 stemmer avgitt av Sigrid 
Hanssen (H) og Per Ervik (PP). 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar en reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr 
på vann, med 50 % i 2020. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av 
situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres ved at abonnementsgebyret på vann settes til kr 0,- for termin 2 og for 
termin 3 i inneværende år. 
 
Tiltaket dekkes ved bruk av midler fra selvkostfond for vann. 
 
 
Innstilling: 
Hitra kommune vedtar en reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr 
på vann, med 50 % i 2020. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av 
situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
 
Tiltaket gjennomføres ved at abonnementsgebyret på vann settes til kr 0,- for termin 2 og for 
termin 3 i inneværende år.  
 
Tiltaket dekkes ved bruk av midler fra selvkostfond for vann. 

PS 55/20 Oppnevning av representant til styret i Hitrahallen SA 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Det har innkommet følgende forslag: 

Representant   : Monica Mollan 
Vararepresentant : Synnøve Aukan 



 
Ved votering ble forslag innkommet til møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Som representant for Hitra kommune i styret for Hitrahallen SA for valgperioden 2019 – 2023 
velges: 
 
Representant   : Monica Mollan 
 
Vararepresentant : Synnøve Aukan 
 
Enstemmig. 
 

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 56/20 Trivselstiltak i grendene - Søknad fra UL Fjellgløtt 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er medlem i 
UL Fjellgløtt. I og med at hun ikke sitter i styret, ble hun erklært habil. 
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 tildeles kr 34 350 i tilskudd for oppgradering av 
forsamlingshuset til UL Fjellgløtt i Tranvikan iht. innsendt søknad. 
 
Det tas forbehold om behov for evt. tillatelser fra planavdelingen. 
 
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 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 tildeles kr 34 350 i tilskudd for oppgradering av 
forsamlingshuset til UL Fjellgløtt i Tranvikan iht. innsendt søknad. 
 
Det tas forbehold om behov for evt. tillatelser fra planavdelingen. 
 
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 57/20 DalPro AS - Valg av styremedlem for perioden 2020-2022 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag: 

Som medlem reoppnevnes Kolbjørn Ulvan 
Som vara utpekes Synnøve Aukan 
Som styreleder gjenvelges Ove Haugen 

 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet, enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Hitra kommune utpeker for perioden 2020-2022, som Hitra kommunes medlem i styret for 
DalPro AS: Kolbjørn Ulvan 
Som vara utpekes: Synnøve Aukan 
 
Som styreleder for DalPro AS forslås: Ove Haugen 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune utpeker for perioden 2020-2022, som Hitra kommunes medlem i styret for 
DalPro AS: _______________________ 
Som vara utpekes: ____________________________ 
 
Som styreleder for DalPro AS forslås: _____________________ 
 
 
Møtet ble hevet kl. 15:45 



 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
 
  



Delegerte saker 

RDS 3/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til utstyr i grendahus 

  



Referatsaker 

RS 11/20 Utbygging av gang- og sykkelveg Sandstad - Bastuvika langs Fv 6440 

RS 12/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord 
kommune 


