
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
Arkivsak: 20/257 

Møtedato/tid: 04.05.2020 Kl 15:00 
Møtested: Fillan, K-salen samt mulighet for å delta via Teams (fjernmøte) 

 
Møtedeltakere: 
Bjørg Reitan Bjørgvik (Leder) 
Terje Stølan (Nestleder) 
Gunnar I. Andresen 
Bjørn Morvik 
Cathrine Lossius 
 
Andre møtende: 

Ingjerd Astad, kommunedirektør 
May Hårstad Lian, regnskapssjef 
Jann Oddvar Kragnes, styreleder Hitra storkjøkken FK 
Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA 
Torbjørn Brandt, seniorådgiver, Konsek Trøndelag IKS 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA 
 
MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, men med mulighet for fysisk oppmøte for faste 
utvalgsmedlemmer, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 
folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i kommuneloven § 11-7 
fjerde ledd. 

Det vil være anledning for utvalgets faste medlemmer til å delta på møte enten ved oppmøte 
i K-salen eller via fjernløsninger (Teams). 

Det vil legges til rette for at tilhørere fra publikum og presse kan overhøre møtet via teams. 
Ber om at presse og tilhørere ikke møter opp fysisk da dette er utfordrende med tanke på 
overholdelse av anbefalinger og råd om smittevern. 

Lenke for å koble seg opp som tilhører vil bli publisert:  

Mandag 04.05.2020 før kl. 14.00. http://www.konsek.no/kontrollutvalg/nye-hitra/ 

 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Torbjørn Brandt på telefon 930 65 722, eller e-post: torbjorn.brandt@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim, den 28.4.2020 
 
 
Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Torbjørn Brandt 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 
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Skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret og 
kemnerkontorets årsrapport for 2019.  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 13/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/143 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar skatteetatens kontrollrapport med kemnerfunksjonen samt kemnerens 
årsrapport for 2019 til orientering. 
 
Vedlegg 
Kemnerens årsrapport for Hitra i 2019 
Kemnerens årsrapport for Snillfjord i 2019 
Skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret i Snillfjord for 2019 
Resultater - arbeidsgiverkontroll 
Skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret på Hitra for 2019 
Resultater - arbeidsgiverkontroll 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientering om kommunens regnskaper og i ledd 
med denne oppfølging blir skatteetatens kontrollrapport med kemnerfunksjonen samt 
kemneres årsrapport lagt frem til utvalget. 
Rapportene er oversendt og behandlet av kommunestyret. 
Konklusjon 
Kontrollutvalget kan ta vedlagte rapporter til orientering. 
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974761076 2019/6816838 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Hitra kommune 
postmottak@hitra.kommune.no  
 
 

 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Snillfjord 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Snillfjord kommune: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

0,25 0,3 0,3 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Snillfjord kommune viser per 31. desember 2019 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene etter fradrag for avsetning til margin på kr 100 204 031 og utestående 
restanser2 på kr 766 743. 

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Snillfjord kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 100,00 % 99,51 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,99 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 99,70 % 99,79 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 100,00 % 100,00 % 99,84 % 

Skatteoppkreveren sier i sin årsrapport at de er meget fornøyd med å ha nådd alle resultatkrav med god 
margin. 

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

 
 

Med hilsen 

 
Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Kommunestyret i Heim kommune 

Kommunestyret i Orkland kommune 
Skatteoppkreveren for Hitra kommune 
Kontrollutvalget for Hitra kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Hitra kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no


Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.



0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %



0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %



0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %



1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %



1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %



1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %



1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %



5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %



Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187
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Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Hitra kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal. 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Hitra kommune: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

0,8 1,0 1,1 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Hitra kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 495 444 795  og utestående restanser2 på kr 8 954 478.  

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Hitra kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 95,95 % 95,35 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,76 % 99,93 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 99,82 % 99,80 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,97 % 99,88 % 99,84 % 

Skatteoppkrever opplyser i årsrapporten at de er godt fornøyd med resultatene. Manglende måloppnåelse 
for restskatt person er restanser knyttet mot svekket betalingsevne.  

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

 

Med hilsen 

 
Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Hitra kommune 

Kontrollutvalget for Hitra kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Hitra kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.



0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %



0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %



0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %



1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %



1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %



1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %



1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %



5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %



Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187



  
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 2019 
for Hitra kommune  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 14/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/143 - 11 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 
2019 for Hitra kommune. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg 
Årsregnskap 2019 
Årsberetning 2019 
Revisjonsberetning 2019 - Hitra kommune 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen for Hitra kommune 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til lov 
om kommuner og fylkeskommuner samt forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget gi sin 
uttalelse om årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de gir sin innstilling til 
kommunestyret. 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført revisjonen i samsvar med kommuneloven, med 
tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er 
datert 14. april 2020.  
Det er avlagt såkalt normal beretning Revisor har ikke funnet det nødvendig å ta forbehold 
som følge av vesentlige budsjettavvik. 
Revisor bekrefter at Hitra kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister som 
er fastsatt i lov og forskrift. 
Hitra kommune har for 2019 utarbeidet årsregnskap med noter samt årsrapport med 
årsberetning. Dokumentene følger standarder gitt av kommuneloven med forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk.  
Kontrollutvalget er forelagt årsregnskapet med noter samt årsrapport, i tråd med 
kommunelovens bestemmelser. 
Regnskapet for Hitra kommune er gjort opp med en total ramme til fordeling drift 269 620 632 
kroner og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på 0 kroner. 
Hitra kommunes drifts- og finansinntekter, hensyntatt avskrivninger er lavere enn kommunens 

drifts- og finansutgifter med 8,3 millioner (negativt netto driftsresultat). 

Kommunedirektøren ved regnskapssjefen er invitert til møtet for å orientere om 
årsregnskapet samt årsrapporten med årsberetningen. 
Oppdragsansvarlig revisor vil også være tilstede for å orientere og besvare spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Vurdering og konklusjon 
Regnskap med noter, årsrapport og revisjonsberetning er presentert gjennom oversiktlige og 
informative dokumenter. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring. Det har ikke 
kommet frem forhold som må omtales særskilt i uttalelsen fra kontrollutvalget.  



Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger, kan kontrollutvalget oversende 
uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet.  
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i 
uttalelsen før den oversendes. 
 
 



























































































































































RøRevisjon
Midt-Not'ge -

Bidrar til forbedring

Rev¡sjon M¡dt-Norge SA

Brugata 2
7715 Ste¡nkjer

Org nr: 919 902 310 mva

Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonm¡dtnorge.no

T +47 907 30 300

Til kommunestyret i Hitra kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Hitra kommunes årsregnskap som viser kr 269 620 632 til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruUmindreforbruk på kr 0. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Hitra kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vl har gjennomført revisjonen i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av ârsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.

Kom m u nedirektørens ansvar for àrsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner



nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revrsors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www. n krf. no/revisionsberetn inqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Ko n kl u sjo n o m à rsberetn i nge n
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

14. april 0

Katharine
Oppdragsansvarl¡g rev¡sor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren



Kommunestyret, Hitra kommune. 

 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet med årsberetning for Hitra kommune 

Kontrollutvalget har behandlet Hitra kommune årsregnskap med årsberetning for 2019 i sak 
14/20. 

Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsregnskap med noter, årsrapport med årsberetning, 
revisjonsberetning, datert 14. april 2020.  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i 
kontrollutvalgets møte den 4.5.2020. 

Revisjonsberetning er avgitt uten forbehold, såkalt normalberetning. 
Hitra kommunes driftsregnskap for 2019 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift med 
269 620 632 kroner og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på 0 kroner.  

Hitra kommunes drifts- og finansinntekter, hensyntatt avskrivninger er lavere enn kommunens 
drifts- og finansutgifter med 8,3 millioner (negativt netto driftsresultat). 
Årsregnskapet med noter samt årsrapporten med årsberetningen for 2019 er grundige og 
oversiktlige dokumenter. Kontrollutvalget mener dokumentene gir brukerne god informasjon om 
virksomheten i 2019 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2019. 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetningen for 2019 og anbefaler at 
kommunestyret godkjenner regnskapet. 

Fillan, 04.05.2020. 

Bjørg Reitan Bjørgvik 
Leder av kontrollutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Formannskapet 



  
Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra Storkjøkken FK sitt 
årsregnskap og årsberetning for 2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 15/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/143 - 17 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen for 
Hitra storkjøkken FK for 2019. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg 
Årsregnskap 2019 - Hitra storkjøkken FK 
Årsberetning 2019 - Hitra storkjøkken FK 
Revisjonsberetning 2019 - Hitra storkjøkken KF 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen for Hitra storkjøkken FK 
 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 
skal i henhold forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til Hitra 
Storkjøkken KF. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok 
til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.  
Styret ved styrelder i Hitra Storkjøkken KF er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere 
om regnskap og årsmelding og for å svare på spørsmål fra utvalget.  
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Hitra storkjøkken for 2019 i 
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 30.03.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen per 31. desember 2019.  
Regnskapet for Hitra storkjøkken viser et positivt netto driftsresultat på 80 795 kroner og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 330 795 kroner. 
Viser til revisors beretning og vedlagte årsregnskap og årsberetning for ytterligere 
informasjon. 
Vurdering og konklusjon 
Regnskap med noter, årsrapport og revisjonsberetning er presentert gjennom oversiktlige og 
informative dokumenter. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring. Det har ikke 
kommet frem forhold som må omtales særskilt i uttalelsen fra kontrollutvalget.  
Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger, kan kontrollutvalget oversende 
uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet.  
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i 
uttalelsen før den oversendes. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Hitra storkjøkken KF som viser et netto driftsresultat på kr 80 795 og
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330 795. Særregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Hitra storkjøkken KF per 31.
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revr.sors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapef. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og haroppffltvåre øvrige etiske plikter i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsrapport, men in kluderer i kke særreg nskapet og revisjonsberetn ingen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å



kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revr.sors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til
www. nkrf. no/revisionsberetn inqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Ko n kl u sjo n o m sæ rb ud sjeft
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i særreg nskapet stemmer med reg u lert særbudsjett.

Kon kl u sjo n o m ârsbe retn i nge n
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registr.ering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Mars

Oppdragsansvarl¡g rev¡sor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret



Kommunestyret, Hitra kommune. 

 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet med årsberetning 2019 for Hitra 

storkjøkken FK 

Kontrollutvalget har behandlet Hitra storkjøkken FK sitt årsregnskap med årsberetning for 2019 i 
sak 15/20. 

Grunnlaget for behandlingen er signert årsregnskap med noter og årsberetning, 
revisjonsberetning, datert 30.03.2020.  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og styreleder for Hitra Storkjøkken FK orienterte 
kontrollutvalget i kontrollutvalgets møte den 04.05.2020. 

Revisjonsberetning er avgitt uten forbehold, såkalt normalberetning. 
Regnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 330 795 kroner og et positivt 
netto driftsresultat på 80 795 kroner. 
Årsregnskapet med noter samt årsrapporten med årsberetningen for 2019 er grundige og 
oversiktlige dokumenter. Kontrollutvalget mener dokumentene gir brukerne god informasjon om 
virksomheten i 2019 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2019. 
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetningen for 2019 og anbefaler at 
kommunestyret godkjenner regnskapet. 

Fillan, 04.05.2020. 

Bjørg Reitan Bjørgvik 
Leder av kontrollutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Formannskapet 



  
Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra rådmannen 4.5.2020. 
 

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 16/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/192 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske 
vedtak. 
Rådmannen eller den rådmannen utpeker vil orientere utvalget om status. 
Konklusjon 
Kontrollutvalget oppfordres til å ta rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren - Fillan sentrumspark  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 17/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/208 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Oversendelse av sak fra kommunestyret - Fillan sentrumspark 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet, den 17.02.2020, sak oversendt fra kommunestyret angående 
Fillan sentrumspark, se sak 5/20. 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak, se 5/20-1, er kommunedirektøren bedt om å orientere 
utvalget. 
Kommunestyrets vedtak, behandling og saksfremlegg er vedlagt. Det vises til vedlegget for 
ytterligere informasjon. 
Vurdering og konklusjon 
At kommunestyret har vedtatt at saken oversendes kontrollutvalget innebærer en forventning 
om at utvalget følger opp saken videre. Prosjektstyring og prosjektutvikling er et komplekst 
og utfordrende områder i mange kommuner som det er forbundet ulike risiko ved, samtidig er 
det ofte snakk om svært store beløp som skal investeres i ulike prosjekt. 
Sekretariatet mener utvalget kan ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering, 
samtidig som at utvalget tar med seg opplysningene og erfaringene fra denne saken inn i 
arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingene i forbindelse med utarbeidelsen av ny plan 
for forvaltningsrevisjon. 
 
 



 

 

HITRA KOMMUNE 
 

Fellestjenester 

   

 

 
 
 
 
 
 

Arkiv:                D30 
Saksmappe:       2018/1852-8 
Saksbehandler:  Audun Norbotten Liland 
Dato:                 22.11.2019 

 

 

Fillan sentrumspark - tilleggsbevilgning 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Formannskap 2019-2023 03.12.2019 43/19 

Kommunestyre 2019-2023 12.12.2019 62/19 

 
Vedlegg:   

Saksprotokoll i Kommunestyre 2019-2023 - 12.12.2019  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente alternativ forslag i pkt. 3 a: 

Ubrukte investeringsfond kr 838.106,-. 
 
Ved votering ble formannskapets tilrådning med forslag til endring i pkt. 3 a fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre er svært kritisk til merforbruket som først nå er framkommet, vel 3 
måneder etter at parken ble offisielt åpnet. Tilsvarende kritikkverdig er det også at et så 
stort merforbruk er tillatt påløpt, uten at det er fremmet som politisk sak om 
tilleggsbevilgning. For ettertiden vil det være helt nødvendig å ta lærdom av denne 
saken, slik at rådmann sørger for gjennomføring av vedtatte investeringer på en måte 
som er langt bedre ledet og organisert, herunder med tydelig plassering av 
prosjektansvar fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse. 

2. Hitra kommunestyre etterbevilger kr 1.060.000,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark. 
3. Tiltaket finansieres som følger: 

a. Ubrukte investeringsfond kr 838.106,- 
b. Momskompensasjon kr 221.894,- 

4. Saken oversendes kontrollutvalget. 
 
Enstemmig. 
 
 



Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 

7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  

E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 
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Saksprotokoll i Formannskap 2019-2023 - 03.12.2019  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) tiltrådte møtet igjen kl. 14:40, og John Lernes fratrådte. 
Ordføreren leder nå møtet. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende alternativ forslag: 

1. Hitra kommunestyre er svært kritisk til merforbruket som først nå er framkommet, vel 3 
måneder etter at parken ble offisielt åpnet. Tilsvarende kritikkverdig er det også at et så 
stort merforbruk er tillatt påløpt, uten at det er fremmet som politisk sak om 
tilleggsbevilgning. For ettertiden vil det være helt nødvendig å ta lærdom av denne 
saken, slik at rådmann sørger for gjennomføring av vedtatte investeringer på en måte 
som er langt bedre ledet og organisert, herunder med tydelig plassering av 
prosjektansvar fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse. 

2. Hitra kommunestyre etterbevilger kr. 1.060.000,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark. 
3. Tiltaket finansieres som følger: 

a. Infrastrukturtiltak Fillan sentrum kr 838.106,- 
b. Momskompensasjon kr 221.894,- 

 
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

Saken oversendes kontrollutvalget. 
 
Det ble votert slik: 
Alternativt forslag fremmet i møtet av Ordfører Ole L. Haugen (AP) ble enstemmig tilrådd. 
Nytt pkt. 4 fremmet i møtet av Tom Skare (FRP) fikk 6 stemmer for og 1 stemme mot. 
 
Tilrådning: 

5. Hitra kommunestyre er svært kritisk til merforbruket som først nå er framkommet, vel 3 
måneder etter at parken ble offisielt åpnet. Tilsvarende kritikkverdig er det også at et så 
stort merforbruk er tillatt påløpt, uten at det er fremmet som politisk sak om 
tilleggsbevilgning. For ettertiden vil det være helt nødvendig å ta lærdom av denne 
saken, slik at rådmann sørger for gjennomføring av vedtatte investeringer på en måte 
som er langt bedre ledet og organisert, herunder med tydelig plassering av 
prosjektansvar fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse. 

6. Hitra kommunestyre etterbevilger kr. 1.060.000,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark. 
7. Tiltaket finansieres som følger: 

a. Infrastrukturtiltak Fillan sentrum kr 838.106,- 
b. Momskompensasjon kr 221.894,- 

8. Saken oversendes kontrollutvalget. 
 
 
 

Innstilling: 

4. Hitra kommunestyre etterbevilger kr. 1.109.469,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark. 
5. Tiltaket finansieres som følger: 

a. Infrastrukturtiltak Fillan sentrum kr 887.575,- 
b. Momskompensasjon kr 221.894,- 
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Laila Eide Hjertø  
Rådmann 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Audun Norbotten Liland 
Saksbehandler 
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Bakgrunn for saken 
Fillan sentrumspark ble vedtatt utbygd den 18.06.2019 i formannskapets sak 83/19. 
 

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 18.06.2019  
 
Behandling:  
Det ble fremmet følgende omforente forslag til nytt pkt. 3:  
Prioritering av midler til forberedelse for kontainerkafe utgår til fordel for sitteplasser/benker  
 
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til nytt pkt. 3, enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
1) Hitra formannskap bevilger en ramme på inntil kr 3.193.750 inkl. mva. til utbygging av Fillan 

sentrumspark.  
2) Tiltaket finansieres som følger:  

a) Ubrukte lånemidler kr 1.680.000,-  
b) Havbruksfond kr 875.000,-  
c) Momskompensasjon kr 638.750,-  

3) Prioritering av midler til forberedelse for kontainerkafe utgår til fordel for 
sitteplasser/benker  

 
Enstemmig. 

 
Parken ble åpnet onsdag 21. august, akkurat i tide til Toppidrettsveka 2019. 
 
Ved ferdigstillelse av park, bortsett fra resterende to benker, viser regnskapet et merforbruk på  
kr 1.027.769,- inkl. mva.  
 
Driftsavdelingen har beregnet kostnad på materialer og tidsforbruk for resterende benker ved 
bruk av egen arbeidskraft til kr 81.700,- inkl. mva. 
 
 
Saksopplysninger 
Fillan sentrumspark i dagens form ble lagt frem for politisk behandling første gang 19.06.2018 
med en økonomisk ramme på kr. 5.000.000,- inkl. mva. Under behandlingen ble saken utsatt. 
 

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 19.06.2018  
Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente utsettelsesforslag: 
1) Saken utsettes. 
2) Rådmann bes om å: 

 
a) Søker om statlige tilskudd til formålet 
b) Bearbeide prosjektet slik at den kommunale bevilgning begrenses til tidligere bevilgning 
c) Fremme ny sak for endelig politisk avklaring, slik at det aktuelle området kan 

opparbeides og ferdigstilles innen/før mai 2019. 
 
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
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Det ble sendt inn søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer til Kulturdepartementet 
31.08.2018. Svar ble mottatt 13.12.2018 med beskjed om at søknaden ikke nådde opp. 
 
Administrasjonen bearbeidet deretter planene med mål om å redusere omfang og kostnader 
slik at tiltaket kom innenfor allerede vedtatte rammer. Av vesentlige elementer som ble 
foreslått tatt ut nevnes: 
 

Kontainerkafé – Avventes. Det lages fundament og legges frem infrastruktur (VA/EL)  
 
Fortau langs P-plasser – Avventes. Dette krever mer grundig prosjektering som følge av 
krevende høydeforskjeller mellom eksisterende vei og tenkt trasé for fortauet. Det kan 
bakes inne og gjøres klart gjennom arbeidet med Sentrumsplanen (regulering av Fillan 
sentrum)  
 
Benker – Avventes. Det er mulig at dette kan ses på som et samarbeidsprosjekt med 
byggfag-linja ved Guri Kunna vgs. høsten 2019.  
 
Dekke – Endret underlag. Redusert bruk av gummiasfalt (kun som mykt fallunderlag i 
soner avsatt til lek).  
 
Vannelement/-skulptur – Tatt ut. Dette var ansett som det mest kompliserte og usikre 
elementet. Både infrastruktur og selve vannelementet er antatt å bli kostbart i innkjøp, 
montering og drift, spesielt med tanke på vinterstid. I stedet for vannelementet er 
lekeområdet noe utvidet.  

 
Fundament til kontainerkafé ble tatt ut under den politiske behandlingen. Innsparte midler 
skulle benyttes til å få på plass benker. 
 
Prosjektet ble deretter lagt ut til prekvalifisering på Doffin med frist 26.04.2019. Begrunnelsen 
for å velge prekvalifisering var å kunne gå igjennom planmaterialet med interesserte tilbydere 
for å både se på løsninger og sikre at alle interessenter ga tilbud på samme grunnlag. Ved 
levering av endelig tilbud 31.05.2019 skulle interessentene prosjektere ferdig selv. 
 
Resultatet fra prekvalifiseringen var én tilbyder. For å realisere tiltaket måtte derfor 
administrasjonen prosjektere langt mer selv, samt ta en mer aktiv rolle som byggeleder. Bruk av 
interne ressurser er ikke tatt med i regnskapet, men ble langt mer enn forespeilet, da en ble 
nødt til å ta en langt mer aktiv rolle i prosjektet. 
 
Merforbruk 
Stålprofiler 
Det ble også nødvendig å bistå utførende med å innhente tilbyder på stålprofilene. Her ble 4 
firma forespurt, men kun ett kunne levere innen tidsfrist. For å holde kostnadene nede ble det 
valgt en løsning med Corten-stål i stedet for pulverlakkerte stålprofiler. Til tross for dette ble 
det et merforbruk på stål (hovedsakelig i forbruk av arbeidstimer) 

kr. 312.000,- eks. mva. 
 
Benker 
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For å bygge benkene var det opprinnelig tenkt å bruke hovedentreprenør som et tilleggsarbeid, 
men det viste seg i løpet av byggeprosessen at hovedentreprenør ikke hadde tid til arbeidet. 
Det ble derfor først sjekket om jobben kunne utføres med interne ressurser fra driftsavdelingen. 
På grunn av ferieavvikling og senere arbeid med Toppidrettsveka var dette ikke mulig. Det ble 
derfor tatt kontakt med 4 mulige leverandører, men også her kunne kun én levere innenfor 
tidsfristen. Det ble skissert fra leverandør et tidsforbruk på 50-100 timer, men resultatet ble 
langt mer og medførte et merforbruk på denne posten. 

kr. 178.675,40 eks. mva. 
 
Grunnarbeid og belegningsstein 
Grunnforholdene på tomta besto av mer og større steinmasser enn antatt, noe som medførte 
merkostnader. En besparelse ble gjort løpende ved å flytte boccia/petanque-banen fra den 
opprinnelig tenkte plassering i nord og til der den ligger i dag i sør. Det kom som en konsekvens 
av dårligere grunnforhold enn ventet, samt innfløkt infrastruktur i grunnen i overgangen mot 
den opprinnelige plasseringen (hovedkabel EL, VA-kabler og tele). En bearbeidelse av prosjektet 
medførte at det ble funnet en alternativ plassering som også gjorde at man unngikk ytterligere 
overskridelser og fikk en løsning som var langt rimeligere totalt sett. 
 
Det var også beregnet å bevare gangveien igjennom parken slik den var med eksisterende 
asfalt, men det ble tydelig ganske tidlig at denne var i dårlig stand og gikk i stykker ved fjerning 
av kantstein. For å få et godt helhetsinntrykk av parken ble det derfor bestemt å legge brostein 
også her. På grunn av flyttingen av boccia/petanque-banen ble kostnaden noe mindre, da det 
var noe brostein til overs. 
  
Det ble løpende gjort tiltak for å holde kostnadene nede, både gjennom økt tilstedeværelse og 
bruk av egne ressurser så langt det var mulig. Sluttsummen ble allikevel en overskridelse.  

kr. 311.511,- eks. mva. 
 
Ferdigstillelse 
Det gjenstår i dag å gjøre ferdig de siste to benkene. Driftsavdelingen har beregnet kostnad på 
materialer og tidsforbruk for resterende benker ved bruk av egen arbeidskraft til kr. 81.700,- 
inkl. mva. 
 
Vurdering 
Gitt at Sentrumsparken ikke ble innvilget tilskudd fra Kulturdepartementet har målet for 
administrasjonen vært å lande prosjektet innenfor avsatte økonomiske rammer. Tilbudet som 
ble mottatt på opparbeiding av Sentrumsparken var innenfor rammen som var avsatt til 
prosjektet.  
 
På grunn av uforutsette utfordringer og derav kostnader, har prosjektet fått en merkostnad på 
kr 1.027.769,- inkl. mva.  
 
Det er lagt ned vesentlige interne ressurser for å holde overforbruket så lavt som mulig og få 
parken ferdig innen tidsfristen.  
 



  
Aktuelt fra utvalgene  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 18/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/178 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 8/19 den 25.11.2019 at kontrollutvalgets medlemmer følger 
arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen. Formålet er å holde seg orientert om 
den politiske dagsordenen. Saker av interesse for kontrollutvalget refereres i møtet hvor 
utvalget tar stilling til en eventuell videre oppfølging. 
Utvalgene er fordelt slik: 

• Utvalg for plan, landbruk og miljø: Terje Stølan. 
• utvalg for oppvekst: Cathrine Lossius. 
• Utvalg for helse og omsorg: Bjørn Morvik. 
• Formannskapet: Gunnar I. Andresen. 
• Kommunestyret: Bjørg R. Bjørgvik. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget tar stilling til den videre oppfølgingen dersom det fremmes saker i møtet. 
 
 



  
Referatsaker  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 19/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/257 - 2 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 
Protokoll FSK 03.03.2020 
Protokoll KST 12.03.2020 
Protokoll FSK 17.03.2020 
Protokoll FSK 31.03.2020 
Protokoll Utvalg Plan landbruk og miljø 01.04.2020 
Protokoll FSK 06.04.2020 
Protokoll FSK 21.04.2020 
Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag 
Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker legges frem til utvalget: 

1. Vedtak – Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 
2. Protokoll fra formannskapet 03.03.2020. 
3. Protokoll fra kommunestyret 12.03.2020. 
4. Protokoll fra formannskapet 17.03.2020. 
5. Protokoll fra formannskapet 31.03.2020. 
6. Protokoll fra Utvalg plan, landbruk og mljø 01.04.2020. 
7. Protokoll fra formannskapet 06.04.2020. 
8. Protokoll fra formannskapet 21.04.2020. 
9. Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunnene gå gjennom kommunenes 

smittervernplaner. 
10. Hjemmel til å begrense sammenkomster. 
11. Status for folkehelsearbeidet. 
12. Folkevalgte organer og utvalg er ikke bundet av administrasjonen. 
13. Saker skal være tilstrekkelig opplyst og utredet. 
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Melding om vedtak 
 
KONSEK TRØNDELAG IKS 
Seilmakergata 2 
7725  STEINKJER 
 
 
Att. Torbjørn Brandt 

 

 
 
 

Dato   Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler  
16.03.2020   2020/404-18 / P10 Ann-Vigdis Risnes Cowburn  

 

Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

 
Hitra kommunestyre fattet følgende vedtak i møtet den 12.03.2020, sak 17/20: 
1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene 

legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i 
tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder 
oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020. 

3. Kommunestyret tar rapportene til etterretning. 
 
Rett utskrift bekreftes. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
 
 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus 
Dato: 03.03.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 15:45 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Per Johannes Ervik MEDL PP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tom Skare Per Johannes Ervik FRP 

 
Ellers møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arnt Julius Breivoll Nestleder UPLM AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Audun Norbotten, under PS 26/20 og PS 27/20 Rådgiver 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær /Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 25.02.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 



 
Orienteringer 
Befolkningsutviklingen har gått med 26 i pluss, 47 barnefødsler. Pr. 01.01.2020 var vi 5050 
innbyggere. 
Sysselsettingstall og skatteinngang viser at vi hadde veldig god utvikling i 3. og 4. kvartal. Basert 
på dette er det grunn til å forvente en fortsatt positiv befolkningsutvikling, men det er 
fremdeles nokså tydelig at vi ikke får godt nok betalt i form av befolkningsvekst som følge av 
sysselsettingsveksten. Den 24. mars er det samling med næringsforeningen der vi får 
presentert nærmere analyser av utvikling og framtidsscenarier  
Flyktningmottak – det er nå kommet en endring. Det er ikke lengre IMDi, men 
fylkeskommunen som håndterer dette. Så langt er det ellers ikke meddelt noen forventninger 
eller behov for bosetting av flyktninger i 2020.  
 
 
Økonomisjef May Hårstad Lian: 
Orienterte om det økonomiske resultatet i 2019. 
 
 
Nestleder i Utvalg for plan, landbruk og miljø Arnt J. Breivoll: 
 Masseuttak Sandstad – planprogrammet vil nå bli lagt ut til offentlig ettersyn. 
 Trafikksikkerhetsråd – kommunestyret tok, i møtet den 30.01.2020, vedtak fattet i Utvalg 

for Plan, landbruk og miljø til etterretning: 
Utvalg for plan, landbruk og miljø (UPLM) er av den formening at størrelsen på UPLM 
tilsier at hovedansvaret for arbeidet med trafikksikkerhet kan pålegges 2 medlemmer i 
utvalget, som gis anledning til å innhente kompetanse utenfra som er nødvendig for 
enhver tid.  

Medlemmene vil bli valgt i UPLM sitt møte i morgen.  
 Fellesmøtet for formannskapene i Orkdalsregionen den 28.02.2020 var veldig skuffende, og 

jeg ser egentlig ikke hensikten med møtet. 
 
 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
PS 24/20, PS 25/20, PS 26/20, PS 27/20, PS 28/20, PS 30/20, PS 29/20, PS 31/20, PS 32/20, 
PS 33/20 og PS 34/20. 
   



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 24/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.02.2020  

PS 25/20 Oppdeling av veiparsellen Sjøveien og oppretting av 
nye veinavn 

 

PS 26/20 Gebyrfordeling - forslag til reguleringsplan for 
Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl 

 

PS 27/20 17. mai 2020 på Fillan  

PS 28/20 Søknad om dirigent til Strand skolekorps  

PS 29/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og 
redningstjeneste Frøya/ Hitra 

 

PS 30/20 Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya 
kommuner i en vertskommunemodell 

 

PS 31/20 Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune  

PS 32/20 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra 
kommune (ROS) 

 

PS 33/20 Startlån - refinansiering X 

PS 34/20 Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i Trønder-
Energi AS med påfølgende tegning av C-aksjer 

X 

 Delegerte saker  

RDS 2/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til 
innkjøp av friidrettsutstyr 

 

 Referatsaker  

RS 5/20 Havnerådsprotokoll 13.02.20  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 24/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.02.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 11.02.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 25/20 Oppdeling av veiparsellen Sjøveien og oppretting av nye veinavn 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vedtar oppdeling av parsellen Sjøveien, med følgende nye veinavn: 

- Sjøveien 
- Steinvardveien 
- Buktveien 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar oppdeling av parsellen Sjøveien, med følgende nye veinavn: 
- Sjøveien 
- Steinvardveien 
- Buktveien 

 

PS 26/20 Gebyrfordeling - forslag til reguleringsplan for Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, 
bnr 49 m fl 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Sigrid Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er søster og datter av 
parter i saken, samt at hun har fullmakt til å forhandle med kommunen på vegne av de. Hun 
ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav e nr. 2, og forlot møtet under 
behandling av saken. 
Tor Johan Sagøy (Uavhengig) tiltrådte som hennes vara, og formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Brev fra BRH Anlegg AS, datert 03.03.2020, ble lagt fram i møtet. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 



Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan for Neverlia Flerbruksanlegg – utlegging til 
offentlig ettersyn – fordeles som følgende med bakgrunn i arealmessig fordeling i planområdet: 

 Kr 175 000 av gebyret dekkes av BRH Anlegg as (næring) resten dekkes av Hitra 
kommune. 

 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan for Neverlia Flerbruksanlegg – utlegging til 
offentlig ettersyn – fordeles som følgende med bakgrunn i arealmessig fordeling i 
planområdet: 

 Kr 175 000 av gebyret dekkes av BRH Anlegg as (næring) resten dekkes av Hitra 
kommune. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020  

Behandling: 
Sigrid Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun som eier av selskapet 
Sørstuen, har utarbeidet planforslaget, samt søster og datter av parter i saken. Hun ble erklært 
inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav e nr. 2, og forlot møtet under behandling 
av saken. 
Tom Skare (FRP) tiltrådte som hennes vara, og formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Følgende ble omdelt: 

 Brev fra BRH Anlegg AS, datert 10.02.2020. 
 Kart som viser størrelse på de forskjellige eiendommene. 

 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes, og må opplyses bedre med hensyn til arealvurderinger, historikk og 
inngått avtaler om Neverlia. 

 
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes, og må opplyses bedre med hensyn til arealvurderinger, historikk og inngått 
avtaler om Neverlia. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan for Neverlia Flerbruksanlegg – utlegging til 
offentlig ettersyn – fordeles som følgende med bakgrunn i arealmessig fordeling i 
planområdet: 

 76% av gebyret dekkes av Hitra kommune (allmennyttige formål) 
 24% av gebyret dekkes av BRH Anlegg as (næring) 

 



Hitra kommunes andel (76%) finansieres ved bruk av disposisjonsfond «ulike formål». 

PS 27/20 17. mai 2020 på Fillan 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Sigrid Helene Hanssen (H) tiltrådte møtet igjen, og Tor Johan Sagøy fratrådte. 
Formannskapet er fulltallig. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

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 Formannskap vedtar følgende vedr. 17. mai 2020: 
1. Hitra kommune arrangerer 17. mai på Fillan med følgende program: 

a. Kransenedleggelse v/Fillan kirke 
b. Felles folketog fra Fillan kirke 
c. Felles samling utenfor Helsetunet med ev. taler etc. 

Etter det avsluttes kommunes arr. i forbindelse med dagen 
2. Det nedsettes en 17. mai komité for kommunens arrangement på Fillan bestående 

av følgende: 
 Ordfører, leder av komitéen 
 1 politiker fra opposisjonen 
 1 oppnevnt av Fillan skole 
 1 oppnevnt av Hitra kulturråd  
 1 oppnevnt av Hitra Ungdomsråd 
 1 oppnevnt av Hitra Næringsforeningen 

  Kulturenheten er sekretær for komiteen 

PS 28/20 Søknad om dirigent til Strand skolekorps 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Strand skolekorps v/leder Wenche Børø Larsen, orienterte om situasjonen i korpset. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 
Saken fremmes på nytt når det foreligger en mer utfyllende, helhetlig og utviklende 
løsning for kulturenheten. Dette må også inkludere en løsning for Strand skolekorps 
behov. 

 



Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
Saken fremmes på nytt når det foreligger en mer utfyllende, helhetlig og utviklende 
løsning for kulturenheten. Dette må også inkludere en løsning for Strand skolekorps 
behov. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. søknad fra Strand skolekorps: 
1. Det opprettes hel stilling som messingblåsepedagog i kulturskolen f.o.m. 1/8-2020 
2. Det forutsettes at stillingen ivaretar dirigentfunksjonen for Strand skolekorps 
3. Stillingen innarbeides i Økonomiplanen f.o.m. 2021 
4. Finansiering av stillingen for høsthalvåret 2020 gjøres ved bruk av midler fra 

Disposisjonsfondet, kr 300.000. 
 

PS 29/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og redningstjeneste Frøya/ Hitra 

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 30/20 Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya kommuner i en 
vertskommunemodell 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Ida Broholm (AP) ble innvilget permisjon kl. 13:30, og forlot møtet. 
Formannskapet teller nå 6 medlemmer. 
 
Ida Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen kl. 14:00, og formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

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. 
 

Saksprotokoll i Eldres råd - 19.02.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Eldres råd tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering. 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Eldres råd tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Brukerråd - 19.02.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Brukerrådet tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering. 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Brukerrådet tar vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV, til orientering. 
 
Enstemmig. 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente utsettelsesforslag: 

Saken utsettes 
 
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Saken utsettes 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 10.02.2020  

Behandling: 
Utvalg for helse og omsorg er kjent med at det planlegges et utvidet jordmorsamarbeid med 
Frøya som vertskommune. Utvalget mener en god fordeling av vertskommuneoppgaver vil 
styrke det interkommunale samarbeidet. 
Det ble derfor fremmet slikt omforent forslag til endring i rådmannens innstillingen: 

…….i tråd med vedlagte «vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», 
gjeldene fra og med 01.04.2020. 
 
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til endring fremmet i møtet enstemmig 
tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om 
interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte 
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 01.04.2020.  
 
Hitra kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med 
vertskommuneavtalen. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 10.02.2020  

Behandling: 
I denne saken skulle Elin Reppe informere gruppen om temaet. Hun var ikke til stede og det var 
vanskelig for ungdomsrådet å drøfte saken. HUR har lest utkastet og kommet frem til følgende 
vedtak: 
HUR mener at utkastet til avtale ser bra og gjennomtenkt ut. HUR synes det er viktig at 
kommunene Hitra og Frøya samarbeider godt i saker knyttet til NAV. 
 



 

Saksprotokoll i Eldres råd - 10.02.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt. 
 
 

Saksprotokoll i Brukerråd - 10.02.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt. 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune om 
interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte 
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 01.01.2020.  
 
Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med 
vertskommuneavtalen. 

PS 31/20 Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende alternativt forslag i pkt. 1 og 2: 

1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik: 
Lokale nødetater Andre lokale beredskapsaktører Hitra kommune 
- Politiet 
- Ambulansetjenesten 
- Brannvesenet 

- Sivilforsvaret 
- Heimevernet 
- Redningsskøyta 
- Kirken 

- Ordfører (leder) 
- Rådmann 
- Beredskapssjef 
- Kommunalsjef helse 

og sosial 
- Driftssjef 
- Kommuneoverlege 
- Leder kriseteam 

 
2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. 

Rådet ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren. 
 
 
Ved votering ble alternativt pkt. 1 og 2 fremmet i møtet samt rådmannens innstilling pkt. 3, 
enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 



1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik: 
Lokale nødetater Andre lokale beredskapsaktører Hitra kommune 
- Politiet 
- Ambulansetjenesten 
- Brannvesenet 

- Sivilforsvaret 
- Heimevernet 
- Redningsskøyta 
- Kirken 

- Ordfører (leder) 
- Rådmann 
- Beredskapssjef 
- Kommunalsjef helse 

og sosial 
- Driftssjef 
- Kommuneoverlege 
- Leder kriseteam 

 
2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet 

ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren. 
 
3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om 

beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd. 
 

2. Rådet settes sammen av aktører fra lokale nødetater, andre lokale beredskapsaktører 
og kommunen. Regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet ledes av ordfører. 
 

3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om 
beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.  

 

PS 32/20 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra kommune (ROS) 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Det ble foreslått noen endringer i dokumentet med vedlegg. Det ble bedt om at dette blir 
foretatt før framlegget i kommunestyret. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den 
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene 
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den 
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene 
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. 



 

PS 33/20 Startlån - refinansiering 

PS 34/20 Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i Trønder-Energi AS med påfølgende 
tegning av C-aksjer 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 15:45 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
 
  



Referatsaker 

RS 5/20 Havnerådsprotokoll 13.02.20 
  



Delegerte saker 

RDS 2/20 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til innkjøp av friidrettsutstyr 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 12.03.2020 
Tidspunkt: 11:00 – 16:50 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
John Lernes Medlem AP 
Arnt Julius Breivoll Medlem AP 
Bjørn Jensen, permisjon kl. 15:50 Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Torfinn Stub Varaordfører V 
Lars P. Hammerstad, permisjon kl. 15:15 Medlem SP 
Arnt Magne Flesvik Medlem SP 
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 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Eldbjørg Broholm MEDL AP 
Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP 
Lars Erik Strand Vitsø MEDL AP 
Dag Willmann MEDL H 
Tom Skare MEDL FRP 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Cathrine Lossius Eldbjørg Broholm AP 
Malin Helgebostad Monsø Ida Karoline Refseth Broholm AP 
Aase Anne Strømsvik Olsen Lars Erik Strand Vitsø AP 
Stig Atle Lervåg Dag Willmann H 
Geir Samdahl Tom Skare FRP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 05.03.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Omdelt i møtet: 
Protokoll fra møtet i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS den 13.02.2020. 
 
 
Orienteringer 
Ordføreren 
Om Corona 
Vi er nå over i det som kan betegnes en unntakstilstand og vår oppgave blir først og fremst å 
søke å hindre eller begrense smittespredning. 
 
Samtidig må vi oppfordre alle til å selv ta ansvar – ta sine forsiktighetsregler – ha respekt for 
andre som kan være mer sårbare, f.eks. om vi selv – uvitende - skulle være smittebærere 
 
2 møter avholdt i beredskapsledelsen, hvor jeg, den sanne amatør – er leder 
 
Kommunens egne tilbud - barn og eldre m.fl. - hva bør eller må gjøres, dersom osv. 
OBS! Den løpende skjønnsutøvelsen – ingen har fasiten 

- Igjen, vi må være føre var, men samtidig også balansert/avveid 
- Det går an å tenke/agere som: Dersom – hvis – når… altså konstruere en endeløs rekke 

av problemstillinger og scenarier – men, vi må være nedpå og balansert – bruke skjønn 
 
NB! Husk at vi har flerspråklige... 
Og unngå eller forklar vanskelige ord og uttrykk 
 
Vår oppgave (med mine amatørord): 

1. Overvåke situasjon og utviklingen - innhente fakta, kunnskap og anvende faglig 
kompetanse - nasjonalt, regionalt og lokalt. 

2. Etablere og tilpasse nødvendig beredskap - ta forholdsregler og iverksette nødvendige, 
men helst ikke overdrevne tiltak 

3. Informere innbyggerne på en ærlig og balansert måte - uten å skape unødig frykt og 
engstelse 



For øvrig er et allerede besluttet å avlyse Hitterkvelden den 28. mars og den offisielle 
åpningsdagen for vindparken 28. april er avlyst og utsatt 
 
 
Leder i Utvalg for Plan, landbruk og miljø, Lohn Lernes 
Diskusjoner i utvalget rundt delegeringer av saker for mere effektiv saksbehandling. 
Mekling arealplan næringsområdet ved Alfo. 
Møte fylkeskommunen ang forenklet gangvei Sandstadlandet. 
 
 
Leder i Utvalg for Helse og omsorg, Lars P. Hammerstad 
1. 10. februar ble det avviklet fellesmøte mellom Utvalg for Helse og Omsorg, Brukerråd, 

Eldres- råd og Ungdomsråd. Det var svært godt oppmøte på fellesmøtet, med aktive 
deltakere. 
Hensikten med fellesmøtet var å få lik informasjon, drøfte felles tema og bli bedre kjent 
med hverandre. Rådene signalisert at de ville bidra i en tidlig fase i 
saksbehandlingsprosessen. 
Følgende innledet: Hitra frivilligsentral ved Eldbjørg Broholm, enhetsleder helse, familie og 
rehabilitering ved Hege Lie Rønningen, kommuneoverlege Geir Nilsberg og assisterende 
kommunaldirektør. Nav leder Elin Reppe var dessverre forhindret fra å møte, noe som var 
beklagelig med bakgrunn i at mye av den planlagte informasjonen fra NAV, var for danne et 
godt grunnlag for beslutning av ny vertskommuneavtale med NAV. 

 
2. Utvalg for helse har oppnevnt nytt velferdsråd fra 2020. Nå har vi et felles råd for hele 

kommunen. Utvalget vil i neste møte gjøre tilleggs-valg for en representant fra fastlands 
Hitra. Representantene i velferdsrådet blir etter dette fra alle deler av Hitra kommune. 
Velferdsrådet vil dermed kunne skape positive aktiviteter i alle deler av kommunen etter 
egen vurdering og beslutning. 

 
3. Det vil sannsynligvis bli slik at følgetjeneste for fødende blir tilbakeført til Hitra og Frøya 

kommuner, etter at det i en periode har vært ivaretatt av St. Olav. Det arbeides med å få på 
plass en felles avtale mellom Hitra og Frøya kommuner og St. Olav. 

 
4. Det jobbes med å utvide heldøgns rusomsorg i Hitra til også dekke enkeltbrukere bosatt i 

Frøya kommune. Det vil da kunne bli inngått en vertskommuneavtale hvis/når nødvendige 
avklaringer foreligger. Foreløpig bistår Hitra Frøya kommune, med salg av tjenester fra 
dagens bemanning i Hitra kommune. Det er en forutsetning at salg av tjenestene ikke vil 
svekke Hitra kommunes eget tilbud. 

 
5. Utvalg for Helse og Omsorg vil følge nøye med på prosessen med etablering av botilbud for 

Rus og Psykiatri, Ungbo og etablering av ny demensavdeling ved Hitra helsetun, med 
oppdateringer i hvert utvalgsmøte frem til etableringene er realisert og operative.    
Corona (Covid-19 virus)  
Det er innført begrensninger i besøk til Hitra sykehjem, Blåfjell og deler av Øytun. 
Det foregår registrering av alt helsepersonell, både de som i dag jobber som helsepersonell i 
kommunen og andre bosatt i kommunen med slik utdanning. 
Det vurderes fortløpende å forsterke bemanning på Hitra legekontor for å sikre at Hitra 
kommune kan håndtere økt mengde henvendelser om Corona smitte og samtidig gi alle den 



nødvendige helsehjelp. 
Viser for øvrig til informasjon fra kommunens beredskapsledelse og kommunens nettsider. 

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
PS 10/20, PS 11/20, PS 17/20, PS 12/20, PS 13/20, PS 14/20, PS 15/20, PS 16/20 og PS 18/20. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 10/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2020  

PS 11/20 Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i Trønder-
Energi AS med påfølgende tegning av C-aksjer 

X 

PS 12/20 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra 
kommune (ROS) 

 

PS 13/20 Finansiering av ny råvannsledning fra Makrellbukta til 
Fillan vannbehandlingsanlegg på Grisholmen 

 

PS 14/20 Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune  

PS 15/20 Oppheving av midlertidig forbud mot tiltak - deler av 
Fillan sentrum 

 

PS 16/20 Leie av Meierisalen - Revisjon av avtale  

PS 17/20 Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn 
IKS 

 

PS 18/20 Melding - Protokoll fra møtet kontrollutvalget 
17.02.2020 

 

 Referatsaker  

RS 6/20 Ordkalsregionen - opprettholde og videreutvikle 
lensmannskontorene 

 

RS 7/20 Møteprotokoll for havnestyret 27.02.2020  

RS 8/20 Årsrapport livsglede for eldre 2019  

RS 9/20 Hitra Høyre  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 10/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 
John Lernes og Tor Johan Sagøy ble valgt til å underskrive protokollen fra møtet den 
30.01.2020. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 30.01.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 11/20 Innløsing av foretaksfondsobligasjonen i Trønder-Energi AS med påfølgende 
tegning av C-aksjer 

PS 12/20 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Hitra kommune (ROS) 

 
Lars P. Hammerstad (SP) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl. kl. 15:15. 
Bjørn Jenssen (AP) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl. 15:50. 
Kommunestyret teller nå 23 representanter. 
 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den 
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene 
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Det ble foreslått noen endringer i dokumentet med vedlegg. Det ble bedt om at dette blir 
foretatt før framlegget i kommunestyret. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den 
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene 
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. 
 
Enstemmig. 
 



Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner framlagte overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse slik den 
foreligger som vedlegg til denne sak, jf. krav i sivilbeskyttelseslovens §14 om at kommunene 
skal ha gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. 
 

PS 13/20 Finansiering av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan vannbehandlingsanlegg 
på Grisholmen 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 
Lars P. Hammerstad (SP) tiltrådte møtet igjen kl. 16:10.  
Kommunestyret teller nå 24 representanter. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og nytt pkt. 3: 

2. Eksisterende(dagens) råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan saneres, eller blir 
liggende som reserveløsning slik den ligger i dag. 

3. Strekningen Ulværet – Sandstad prosjekteres og lyses ut på anbud. Tiltaket 
finansieres med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 350 000,-  Tiltaket 
innarbeides i økonomiplan for 2020 – 2023. 

 
Erlend Broholm (SV) ba om gruppemøte på vegne av flertallsgruppa. Det ble innvilget 10 min. 
 
Ved votering ble formannskapets tilrådning pkt. 1 samt nytt pkt. 2 og pkt. 3 fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunes tiltak med fremføring av ny råvannsledning fra Makellbukta til Fillan 
vannbehandlingsanlegg på Grisholmen gjennomføres som planlagt og beskrevet i 
kommunens anbudsgrunnlag. I henhold til fremkomne totalkostnader settes økonomisk 
ramme for prosjektet til kr 11.745.350,-  Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav 
nytt låneopptak er kr 8.245.350,- Tiltaket innarbeides i økonomiplanen for 2020 – 2023. 

2. Eksisterende(dagens) råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan saneres, eller blir 
liggende som reserveløsning slik den ligger i dag. 

3. Strekningen Ulværet – Sandstad prosjekteres og lyses ut på anbud. Tiltaket finansieres 
med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 350 000,-  Tiltaket innarbeides i 
økonomiplan for 2020 – 2023. 
 

Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020  

Behandling: 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

Rådmannen bes om å framlegge til kommunestyremøtet kostnadsoverslag på flytting 
og utbedring av eksisterende ledning 

 



Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til nytt pkt. fremmet i møtet, enstemmig 
tilrådd. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunes tiltak med fremføring av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan 
vannbehandlingsanlegg på Grisholmen gjennomføres som planlagt og beskrevet i 
kommunens anbudsgrunnlag.  
I henhold til fremkomne totalkostnader settes økonomisk ramme for prosjektet til  
kr 11.745.350.  
Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 8.245.350. 
Tiltaket innarbeides i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023. 
 

2. Rådmannen bes om å framlegge til kommunestyremøtet kostnadsoverslag på flytting 
og utbedring av eksisterende ledning 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunes tiltak med fremføring av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan 
vannbehandlingsanlegg på Grisholmen gjennomføres som planlagt og beskrevet i kommunens 
anbudsgrunnlag.  
I henhold til fremkomne totalkostnader settes økonomisk ramme for prosjektet til  
kr 11.745.350. Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav nytt låneopptak er kr 8.245.350.  
Tiltaket innarbeides i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023. 

PS 14/20 Etablering av beredskapsråd i Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 
I kolonnen «Hitra kommune», endres rådmann til kommunedirektør. 
 
Vedtak: 
1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik: 

Lokale nødetater Andre lokale beredskapsaktører Hitra kommune 
- Politiet 
- Ambulansetjenesten 
- Brannvesenet 

- Sivilforsvaret 
- Heimevernet 
- Redningsskøyta 
- Kirken 

- Ordfører (leder) 
- Kommunedirektør 
- Beredskapssjef 
- Kommunalsjef helse 

og sosial 
- Driftssjef 
- Kommuneoverlege 
- Leder kriseteam 

 
2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet 

ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren. 
 
3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om 

beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.  



 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 03.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende alternativt forslag i pkt. 1 og 2: 

1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik: 
Lokale nødetater Andre lokale beredskapsaktører Hitra kommune 
- Politiet 
- Ambulansetjenesten 
- Brannvesenet 

- Sivilforsvaret 
- Heimevernet 
- Redningsskøyta 
- Kirken 

- Ordfører (leder) 
- Rådmann 
- Beredskapssjef 
- Kommunalsjef helse 

og sosial 
- Driftssjef 
- Kommuneoverlege 
- Leder kriseteam 

 
2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. 

Rådet ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren. 
 
 
Ved votering ble alternativt pkt. 1 og 2 fremmet i møtet samt rådmannens innstilling pkt. 3, 
enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd slik: 

Lokale nødetater Andre lokale beredskapsaktører Hitra kommune 
- Politiet 
- Ambulansetjenesten 
- Brannvesenet 

- Sivilforsvaret 
- Heimevernet 
- Redningsskøyta 
- Kirken 

- Ordfører (leder) 
- Rådmann 
- Beredskapssjef 
- Kommunalsjef helse 

og sosial 
- Driftssjef 
- Kommuneoverlege 
- Leder kriseteam 

 
2. Rådet settes for øvrig sammen slik at regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet 

ledes av ordfører, og sekretariatet legges til kommunedirektøren. 
 
3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om 

beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune etablerer kommunalt beredskapsråd. 
 



2. Rådet settes sammen av aktører fra lokale nødetater, andre lokale beredskapsaktører 
og kommunen. Regionale beredskapsaktører tiltrer ved behov. Rådet ledes av ordfører. 
 

3. Rådet samles minimum en gang pr. år og møtes for gjensidig orientering om 
beredskapsarbeid. Rådet er lokal høringsinstans for saker innenfor beredskapsområdet.  

 

PS 15/20 Oppheving av midlertidig forbud mot tiltak - deler av Fillan sentrum 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

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

Saken utsettes inntil det er gjennomført møte med videregående skole, for å avklare 
deres behov for areal og best mulig veg- og parkeringsløsninger. 

 
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Saken utsettes inntil det er gjennomført møte med videregående skole, for å avklare 
deres behov for areal og best mulig veg- og parkeringsløsninger. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 04.03.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune opphever «Midlertidig forbud mot tiltak», nedfelt via vedtak i 
Kommunestyret i møte 23.05.2019, sak 49/19, for område angitt i figur 3. 

2. Begrunnelsen for vedtaket er at arealbehovet i dette området synes å være tilstrekkelig 
avklart, og oppheving av forbud mot byggetiltak i området vil ikke ha konsekvenser for 
videre planarbeid. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune opphever «Midlertidig forbud mot tiltak», nedfelt via vedtak i 
Kommunestyret i møte 23.05.2019, sak 49/19, for område angitt i figur 3. 

2. Begrunnelsen for vedtaket er at arealbehovet i dette området synes å være tilstrekkelig 
avklart, og oppheving av forbud mot byggetiltak i området vil ikke ha konsekvenser for 
videre planarbeid. 

PS 16/20 Leie av Meierisalen - Revisjon av avtale 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 



Jan Egil Handberg (PP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter i styret i 
Fillan Grendalag, som leier ut lokaler til kulturskolens dansegruppe. 
Han ble erklært habil. 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer vedr. leieavtale Meierisalen: 

1. Kommunens leie av Meierisalen settes til 1.000 t pr. år 
2. Det betales en årlig leie på 186.000 kr + moms for leie av salen 
3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 1. mars 2020 
4. Det fremmes egen sak vedr. lokaler for kulturskolens dansetilbud 
5. Det fremlegges sak som viser frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra kommune inkl. 

Meierisalen og Helsetunet 
 
Enstemmig 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 11.02.2020  

Behandling: 
Sigrid Hanssen (H) tiltrådte møtet igjen, og Tom Skare (FRP) fratrådte. 
Formannskapet er fulltallig. 
 
Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5: 

Det fremlegges sak som viser frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra kommune inkl. 
Meierisalen og Helsetunet 

 
Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til nytt pkt. 5 fremmet i møtet enstemmig 
tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer vedr. leieavtale Meierisalen: 

1. Kommunens leie av Meierisalen settes til 1.000 t pr. år 
2. Det betales en årlig leie på 186.000 kr + moms for leie av salen 
3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 1. mars 2020 
4. Det fremmes egen sak vedr. lokaler for kulturskolens dansetilbud 
5. Det fremlegges sak som viser frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra kommune inkl. 

Meierisalen og Helsetunet 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer vedr. leieavtale Meierisalen: 
1. Kommunens leie av Meierisalen settes til 1.000 t pr. år 
2. Det betales en årlig leie på 186.000 kr + moms for leie av salen 
3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 1. mars 2020 
4. Det fremmes egen sak vedr. lokaler for kulturskolens dansetilbud 

 



PS 17/20 Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes hos Revisjon Midt, orienterte i saken. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 3 i kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret tar rapportene til etterretning. 
 
Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling samt forslag til endring fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene 

legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i 
tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder 
oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020. 

3. Kommunestyret tar rapportene til etterretning. 
 
Enstemmig. 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene 
legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i 
tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder 
oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020. 

3. Kommunestyret tar rapportene til orientering. 

PS 18/20 Melding - Protokoll fra møtet kontrollutvalget 17.02.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 12.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 17.02.2020, til orientering 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 17.02.2020, til orientering 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 16:50 



 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
  



Referatsaker 

RS 6/20 Ordkalsregionen - opprettholde og videreutvikle lensmannskontorene 

RS 7/20 Møteprotokoll for havnestyret 27.02.2020 

RS 8/20 Årsrapport livsglede for eldre 2019 

RS 9/20 Hitra Høyre 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus 
Dato: 17.03.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:25 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Torfinn Stub Varaordfører V 
Monica Mollan Medlem AP 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Per Johannes Ervik Medlem PP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP 
Sigrid Helene Hanssen MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arnt Julius Breivoll Ida Karoline Refseth Broholm AP 
Tor Johan Sagøy, møtte kl. 10:20 Sigrid Helene Hanssen UAV 
Lars P. Hammerstad Leder Utvalg helse og omsorg  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
E-post fra Lars P. Hammerstad, datert 17.03.2020: 
Jeg vil med dette melde forfall til Formannskapsmøtet 17.03-20, hvor jeg er innkalt som leder i 
utvalg for helse og omsorg. 
Dette ut i fra at Hitra - og Frøya kommunes mandag 16.03 felles har gått ut med 
pressemelding, hvor sammenkomster av personer fra flere husstander over tid forbys. 
 
Trøndelag Fylkeskommune har sendt ut Mail angående møter i hovedutvalg 1 og 2 april, blir 
avholdt som digitale møter. 
 



I tillegg er jeg selv og flere i egen familie i høyrisiko-gruppen, med flere diagnoser og 
behandling med immun-dempende medisiner. 
 
Mvh 
Lars P. Hammerstad, SP 
leder, Utvalg for Helse og Omsorg 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) møtte, men måtte fratre pga. at hun har vært i Oslo og kom hjem 
den 10.03. Dette med bakgrunn i kommuneoverlegens vedtak av 16.03. pkt. 1 og 4, som 
innebærer at alle som ankommer kommunen etter reise til Oslo ilegges hjemmekarantene i 14 
dager. 
 
Innkalling var utsendt 10.03.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Omdelt i møtet: 

 Vedtak kommuneoverlegen Hitra 16.03.2020 
 Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private 

sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Hitra kommune 
 
 
Orienteringer: 
Covid-19 - Koronavirus 
Ordføreren havnet i karantene etter siste kommunestyremøtet, men den opphørte på søndag. 
Bakgrunnen for dette var en utenlandsferie med retur 30. februar, og at 
karantenebestemmelsene hadde tilbakevirkende kraft. 
 
Ordføreren og kommunedirektøren orienterte om status, utfordringer og planer framover. 
 
Formannskapet gir honnør til jobben som gjøres i forbindelse med pandemien. 
 
Ordføreren orienterte om at det etableres en høyere terskel for innkalling til og avvikling av 
kommunestyremøter. Det må forventes at en del av den normale saksbehandlingen og 
framdriften på dette nå må vike prioritet i forhold til mer presserende oppgaver knyttet til 
forebygging og bekjempelse av Korona-smitten. Det tas for øvrig utgangspunkt i at 
formannskapsmøter kan avvikles iht møteplan, og da med fysisk oppmøte og avvikling i 
kommunestyresalen.  
 
Spørsmål fra Per J. Ervik: 
Buss fra Fillan kl. 08:03 skal innom Orkdal sykehus, men passasjerer blir satt av på Orkdal 
skysstasjon. 
Kommunalsjef Helse- og omsorg er satt på saken og kommer tilbake med svar. 
 
RS 7/20 – Anmodning fra Trondheim havn om dialog ifm eventuelle overskuddsmasser fra 
Jøsnøya, ref. brev datert 05.03.20. 
Formannskapet er positiv til henvendelsen, og gir ordføreren aksept til å forhandle videre. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
PS 35/20, PS 36/20, PS 37/20, PS 38/20, PS 39/20, PS 41/20 og PS 40/20. 
  



Saksliste 
 
Utvalgs-
saksnr. 

Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 35/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 03.03.2020  

PS 36/20 Utsatt frist for ferdigstillelse på K4 Vikan Nord  

PS 37/20 Søknad om overføring av kontrakt på tomt K2 i Vikan Nord  

PS 38/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og 
redningstjeneste Frøya/ Hitra 

 

PS 39/20 Søknad om dirigent til Strand skolekorps  

PS 40/20 Startlån - fullfinansiering X 

PS 41/20 Tolkning av § 5 i Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og 
godtgjøring 

 

 Referatsaker  

RS 6/20 Gjennomførte tiltak for å fjerne vandringshinder i Aunåa  

RS 7/20 Anmodning om dialog ifm eventuelle overskuddsmasser fra 
Jøsnøya 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 35/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 03.03.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 03.03.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 36/20 Utsatt frist for ferdigstillelse på K4 Vikan Nord 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens habilitet ble vurdert. Dette med bakgrunn i at hun har kjøpt leilighet 
beliggende på K4. Leiligheten er ikke overtatt ennå, og plassering av nye bygg på K4 vil ikke ha 
noe innvirkning på bokvaliteten. 
Formannskapet erklærte kommunedirektøren habil. 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap innvilger søknaden delvis, og gir frist for ferdigstillelse av K4 med 1 år til 
01.10.2021. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap innvilger søknaden delvis, og gir frist for ferdigstillelse av K4 med 1 år til 
01.10.2021. 
 

PS 37/20 Søknad om overføring av kontrakt på tomt K2 i Vikan Nord 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020  

Behandling: 
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3: 

Tomta stilles til rådighet for utbygging av planlagt UNG-bo. 
 
Ordføreren fremmet forslag om følgende tillegg i pkt. 3: 

Når og om Hitra kommunestyre ønsker omsetting …… 
 
Det ble votert slik: 
Pkt. 1 og 2 i kommunedirektørens innstiling ble enstemmig vedtatt 
Alternativt forslag til pkt. 3 fremmet i møtet fikk Jann Krangnes (R) sin stemme og falt 
Pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling, med endringer fremmet i møtet, fikk de øvrige 6 
stemmer og ble dermed vedtatt. 
 
Vedtak: 



1. Hitra kommune godkjenner ikke overføring av kontrakt fra Hitra Fysioterapi AS til Kama 
Eiendom AS 

2. Hitra kommune benytter seg av forkjøpsrett til ubebygd tomt og kjøper tilbake tomten 
fra Hitra Fysioterapi i henhold til kjøpekontrakt. 

3. Når og om Hitra kommune ønsker omsetting av tomten igjen, vil den bli lagt ut for salg 
på det åpne markedet til høystbydende. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune godkjenner ikke overføring av kontrakt fra Hitra Fysioterapi AS til Kama 
Eiendom AS 

2. Hitra kommune benytter seg av forkjøpsrett til ubebygd tomt og kjøper tilbake tomten 
fra Hitra Fysioterapi i henhold til kjøpekontrakt. 

3. Når Hitra kommunestyre ønsker omsetting av tomten igjen, vil den bli lagt ut for salg på 
det åpne markedet til høystbydende. 

 

PS 38/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og redningstjeneste Frøya/ Hitra 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
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 39/20 Søknad om dirigent til Strand skolekorps 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. søknad fra Strand skolekorps: 

1. Søknaden fra Strand skolekorps må vurderes i forbindelse med neste 
budsjettbehandling. 

2. Det skal utarbeides en plan for kulturenheten for perioden 2021-2024 
3. Planen utarbeides som et ledd i arbeidet med handlings- og økonomiplanen for 

perioden 2021–2024 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar følgende vedr. søknad fra Strand skolekorps: 
1. Søknaden fra Strand skolekorps må vurderes i forbindelse med neste 

budsjettbehandling. 
2. Det skal utarbeides en plan for kulturenheten for perioden 2021-2024 
3. Planen utarbeides som et ledd i arbeidet med handlings- og økonomiplanen for 

perioden 2021–2024 

PS 40/20 Startlån – fullfinansiering 
 

Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a, jf. 
Offentleglova § 13. 
 

PS 41/20 Tolkning av § 5 i Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.03.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar å følge tidligere praksis ved at møtegodtgjøring utbetales kun i de 
tilfeller hvor det foreligger en formell innkalling, og representanten møter som 
medlem/varamedlem i møtet. 
 



Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar å følge tidligere praksis ved at møtegodtgjøring utbetales kun i de 
tilfeller hvor det foreligger en formell innkalling, og representanten møter som 
medlem/varamedlem i møtet. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 14:25 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
 
  



Referatsaker 

RS 6/20 Gjennomførte tiltak for å fjerne vandringshinder i Aunåa 

RS 7/20 Anmodning om dialog ifm eventuelle overskuddsmasser fra Jøsnøya 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus 
Dato: 31.03.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 16:40 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arnt Julius Breivoll Ida Karoline Refseth Broholm AP 

 
Ellers møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Dag Willmann Nestleder UHO H 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
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. 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 42/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.03.2020  

PS 43/20 Finansiering - Utredning sammenslått brann- og 
redningstjeneste Frøya/ Hitra 

 

PS 44/20 Kryssing av Fv-714 på Fillan - overgang for myke 
trafikanter fra skolen til sentrum 

 

PS 45/20 Anleggsbidrag - strømtilførsel Neverlia  

PS 46/20 Oppnevning av representant til styret i Hitrahallen SA  

PS 47/20 Toppidrettsveka 2020 - støtte fra Hitra kommune  

PS 48/20 Kommuneplanens arealdel - behandling av resultat av 
mekling for område B17 

 

PS 49/20 Utsatt frist for byggestart på K3 Vikan Nord  

PS 50/20 Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i 
forbindelse med visse private sammenkomster og 
ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og 
båter 

 

 Referatsaker  

RS 8/20 Behandling av dispensasjoner etter plan- og 
bygningsloven innenfor regulerte planfelt - 100 
meters beltet 

 

RS 9/20 Årsrapport for 2019 - Skatteoppkreveren i Hitra 
kommune 

 

RS 10/20 Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og 
bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien 

 

 
 
  



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 § 11-
8, 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 Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
  



Referatsaker 

RS 8/20 Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven innenfor regulerte 
planfelt - 100 meters beltet 

RS 9/20 Årsrapport for 2019 - Skatteoppkreveren i Hitra kommune 

RS 10/20 Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med 
korona-pandemien 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Utvalg for plan, landbruk og miljø 
Møtested: , Fjernmøte 
Dato: 01.04.2020 
Tidspunkt: 12:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Lernes Leder AP 
Arnt Julius Breivoll Nestleder AP 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Erlend Broholm Medlem SV 
Arnt Magne Flesvik Medlem SP 
Otto Jæger Lien Medlem PP 
Tor Johan Sagøy Medlem UAV 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef RO4 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
Innkalling var utsendt 30.03.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
  



Møtet ble avholdt som fjernmøte med hjemmel i Kommuneloven § 11-7, jf. Midlertidig 
forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 
Medlemmene fikk saklista til gjennomgang, og ble bedt om skriftlig tilbakemelding på e-post 
innen onsdag den 01.04.2020 kl. 12:00.  
 
Votering med følgende tilbakemeldinger på epost fra medlemmene: 
John Lernes (AP)  

For meg er innstillingen i utsendte saker grei og jeg går inn for alle. 
 
Arnt Julius Breivoll (AP) 

Dette ser greit ut. Går for innstillingene som de er fremlagt. 
Gjelder sakene 30/20 til 37/20 

 
Arnt Magne Flesvik (SP)  

Jeg har ingen innvendinger til noen av sakene jeg har fått til gjennomsyn. 
 
Erlend Broholm (SV) 

Det ser greit ut for min del, og jeg går for alle innstillingene. 
 
Tor Johan Sagøy (U) 

Ingen innvendinger ang utsendte saker, stemmer for alle ihht innstilling 
 
Guro Aabakken (R) 

Ingen innvendinger på sakene, går for innstillinger som er foreslått. 
 
Otto J. Lien (PP) 

OK. 
Tolker tilbakemeldingen dithen at han ikke har noen innvendinger, og går for 
innstilligene. 
 

  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 30/20 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan 
Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl 

 

PS 31/20 Søknad om fradeling av to parseller fra gnr 36 bnr 3. 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl 
§1-8 

 

PS 32/20 Søknad om etablering av flytebrygge på gnr 121, bnr 
1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl 
§1-8. 

 

PS 33/20 Søknad om tiltak på gnr 122 bnr 69. Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

 

PS 34/20 Søknad om tiltak på gnr 19, bnr 91. Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. 

 

PS 35/20 Søknad om oppføring av garasje på gnr 120, bnr 129. 
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Badstuvik 

 

PS 36/20 Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for 
Strømnesset, deler av gnr 204 bnr 12 m fl 

 

PS 37/20 Søknad om fradeling av 22 tomter på eiendommen - 
gnr 104, bnr 1 - i reguleringsplan for Tranvikan. 
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8. 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 30/20 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vurderer «Planprogram – reguleringsplan Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl», datert 
03.03.2020, å være i tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven §4-1, og vurderer tema 
og behov for utredning til å være tilfredsstillende. Planprogrammet gir slik det foreligger et 
tilfredsstillende grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplanen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9 stadfestes herved «Planprogram – 
reguleringsplan Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl», datert 03.03.2020, 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vurderer «Planprogram – reguleringsplan Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl», datert 
03.03.2020, å være i tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven §4-1, og vurderer tema 
og behov for utredning til å være tilfredsstillende. Planprogrammet gir slik det foreligger et 
tilfredsstillende grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplanen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9 stadfestes herved «Planprogram – 
reguleringsplan Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl», datert 03.03.2020, 

PS 31/20 Søknad om fradeling av to parseller fra gnr 36 bnr 3. Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
Guro Aabakken (R) ba om å få vurdert sin habilitet. Hun har naboeiendommen og har skrevet 
under nabovarsel uten anmerkning. 
Jf. Forvaltningsloven § 6 vurderers hun som habil. 
 
Vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av to parseller fra 
eiendommen gnr 36, bnr 3, som tilleggsareal til eiendommen gnr 36, bnr 32, som 
omsøkt. Vilkår for vedtaket er at de fradelte parsellene skal sammenføyes ned 
eiendommen gnr 36 bnr 32. Vilkår for vedtaket er også at området for frittgående høns 
på eiendommen gnr 36, bnr 32 må fysisk avgrenses til å omfatte den sørligste delen av 
eiendommen, slik at ikke vannkvaliteten på drikkevannskilden forringes. 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltakene ikke tilsidesetter hensynet til lnf-
formålet, eller vil bidra til privatisering av strandsonen ved vassdraget.  



3. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort 
oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det 
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket. 

 
Enstemmig 
 

Innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av to parseller fra 
eiendommen gnr 36, bnr 3, som tilleggsareal til eiendommen gnr 36, bnr 32, som 
omsøkt. Vilkår for vedtaket er at de fradelte parsellene skal sammenføyes ned 
eiendommen gnr 36 bnr 32. Vilkår for vedtaket er også at området for frittgående høns 
på eiendommen gnr 36, bnr 32 må fysisk avgrenses til å omfatte den sørligste delen av 
eiendommen, slik at ikke vannkvaliteten på drikkevannskilden forringes. 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltakene ikke tilsidesetter hensynet til lnf-
formålet, eller vil bidra til privatisering av strandsonen ved vassdraget.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort 
oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det 
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket. 

PS 32/20 Søknad om etablering av flytebrygge på gnr 121, bnr 1. Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 til 
etablering av flytebrygge på eiendommen gnr 121, bnr 1, som omsøkt. Vilkår for 
vedtaket er at anlegget skal være et fellesanlegg, åpent for allmennheten til bruk som 
adkomst til friluftsområdet på Aunøya.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltaket er 
gjenoppføring av tidligere etablert flytebrygge, samt at anlegget er et fellesanlegg 
åpent for allmennheten.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst iht. naturmangfoldlovens §7, med bakgrunn i at det 
er gjort oppslag i naturbase og rødliste-arter uten at det er gjort konkrete funn. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 til 
etablering av flytebrygge på eiendommen gnr 121, bnr 1, som omsøkt. Vilkår for 
vedtaket er at anlegget skal være et fellesanlegg, åpent for allmennheten til bruk som 
adkomst til friluftsområdet på Aunøya.  



2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltaket er 
gjenoppføring av tidligere etablert flytebrygge, samt at anlegget er et fellesanlegg 
åpent for allmennheten.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst iht. naturmangfoldlovens §7, med bakgrunn i at det 
er gjort oppslag i naturbase og rødliste-arter uten at det er gjort konkrete funn. 

PS 33/20 Søknad om tiltak på gnr 122 bnr 69. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel til oppføring av 
næringsbygg på eiendommen gnr 122, bnr 69, som omsøkt.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at 
hensynet til kommuneplanens arealdel vurderes å ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at området er 
eksisterende bebygd med næringsbebyggelse, at det omsøkte tiltaket er i samsvar med 
arealformålet, at det plasseres i utkanten av næringsområdet, samt at det vurderes ikke 
å hindre fremtidig utnyttelse og arealdisponering innenfor næringsområdet.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens § 7, ettersom det 
er gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er gjort konkrete funn. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel til oppføring av 
næringsbygg på eiendommen gnr 122, bnr 69, som omsøkt.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at 
hensynet til kommuneplanens arealdel vurderes å ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at området er 
eksisterende bebygd med næringsbebyggelse, at det omsøkte tiltaket er i samsvar med 
arealformålet, at det plasseres i utkanten av næringsområdet, samt at det vurderes ikke 
å hindre fremtidig utnyttelse og arealdisponering innenfor næringsområdet.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens § 7, ettersom det 
er gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er gjort konkrete funn. 

PS 34/20 Søknad om tiltak på gnr 19, bnr 91. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
pbl §1-8. 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel og fra pbl §1-8 til 
oppføring av lagerbygg på eiendommen gnr 19, bnr 91, som omsøkt.  



2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at 
hensynet til kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 vurderes å ikke bli vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at 
området er eksisterende bebygd med næringsbebyggelse, at det omsøkte tiltaket er i 
samsvar med arealformålet, at det plasseres i utkanten av næringsområdet, samt at det 
vurderes ikke å hindre fremtidig utnyttelse og arealdisponering innenfor 
næringsområdet. Det omsøkte tiltaket vil ikke bidra til vesentlig økt privatisering av 
strandsonen i området eller til å hindre allmennhetens tilgang til dette område utover 
dagens situasjon.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens § 7, ettersom det 
er gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er gjort konkrete funn. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel og fra pbl §1-8 til 
oppføring av lagerbygg på eiendommen gnr 19, bnr 91, som omsøkt.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at 
hensynet til kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 vurderes å ikke bli vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at 
området er eksisterende bebygd med næringsbebyggelse, at det omsøkte tiltaket er i 
samsvar med arealformålet, at det plasseres i utkanten av næringsområdet, samt at det 
vurderes ikke å hindre fremtidig utnyttelse og arealdisponering innenfor 
næringsområdet. Det omsøkte tiltaket vil ikke bidra til vesentlig økt privatisering av 
strandsonen i området eller til å hindre allmennhetens tilgang til dette område utover 
dagens situasjon.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i henhold til naturmangfoldlovens § 7, ettersom det 
er gjort oppslag i naturbase og rødliste uten at det er gjort konkrete funn. 

PS 35/20 Søknad om oppføring av garasje på gnr 120, bnr 129. Dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Badstuvik 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt til oppføring av garasje 

med tilnærmet flatt tak og plassert som omsøkt på eiendommen gnr 120, bnr 129. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltaket ikke vurderes å 
komme i konflikt med de hensyn byggegrensen skal ivareta, samt at det omsøkte tiltaket 
forholder seg godt til eksisterende bygningsmasse på tomta og bebyggelsen rundt. 

2. Det gis avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt til 
oppføring av garasje med areal på 64 m2 på eiendommen gnr 120, bnr 129, som omsøkt. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt blir vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at maksarealet for garasjer i de kommunale 



boligfeltene er fastsatt med bakgrunn i en vurdering av hva som er normalt behov for 
garasjeareal og bodplass for en boligeiendom, og det er ikke ønskelig å legge til rette for 
større garasjer og uthus i boligområder. Dette må i tilfelle gjøres som endring i 
reguleringsbestemmelsene for boligfeltene, slik at det blir gjennomført en helhetlig 
vurdering av garasjestørrelse, og slik at det blir utarbeidet like bestemmelser for feltene 
samlet sett. Bakgrunn for vedtaket er også at behandlingen av denne saken vil skape 
presedens for andre boligtomter i kommunale boligfelt.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i hht naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort 
oppslag i rødliste og naturbase, uten at det er gjort konkrete funn i området. Med 
bakgrunn i dette antas vedtaket å ikke ha vesentlig betydning for naturmangfoldet i 
området. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt til oppføring av garasje 
med tilnærmet flatt tak og plassert som omsøkt på eiendommen gnr 120, bnr 129. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at tiltaket ikke vurderes å 
komme i konflikt med de hensyn byggegrensen skal ivareta, samt at det omsøkte tiltaket 
forholder seg godt til eksisterende bygningsmasse på tomta og bebyggelsen rundt. 

2. Det gis avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt til 
oppføring av garasje med areal på 64 m2 på eiendommen gnr 120, bnr 129, som omsøkt. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak reguleringsplanen for Badstuvika boligfelt blir vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at maksarealet for garasjer i de kommunale 
boligfeltene er fastsatt med bakgrunn i en vurdering av hva som er normalt behov for 
garasjeareal og bodplass for en boligeiendom, og det er ikke ønskelig å legge til rette for 
større garasjer og uthus i boligområder. Dette må i tilfelle gjøres som endring i 
reguleringsbestemmelsene for boligfeltene, slik at det blir gjennomført en helhetlig 
vurdering av garasjestørrelse, og slik at det blir utarbeidet like bestemmelser for feltene 
samlet sett. Bakgrunn for vedtaket er også at behandlingen av denne saken vil skape 
presedens for andre boligtomter i kommunale boligfelt.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst i hht naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort 
oppslag i rødliste og naturbase, uten at det er gjort konkrete funn i området. Med 
bakgrunn i dette antas vedtaket å ikke ha vesentlig betydning for naturmangfoldet i 
området. 

PS 36/20 Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Strømnesset, deler av gnr 204 bnr 
12 m fl 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 



Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan og VA-
plan for Strømnesset hytteområde, med tilhørende bestemmelser for deler av gnr. 204, bnr. 12 
m.fl. legges ut til offentlig ettersyn, på følgende vilkår: 
 
1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir innarbeidet i planforslag 

og bestemmelser før egengodkjenning. 
2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 

eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 
3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre 

skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 
4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan og VA-
plan for Strømnesset hytteområde, med tilhørende bestemmelser for deler av gnr. 204, bnr. 12 
m.fl. legges ut til offentlig ettersyn, på følgende vilkår: 
 
1. En forutsetter at kommentarer som er nevnt under vurdering blir innarbeidet i planforslag 

og bestemmelser før egengodkjenning. 
2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 

eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 
3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg gjøre 

skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives. 
4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskreven måte. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2. 

PS 37/20 Søknad om fradeling av 22 tomter på eiendommen - gnr 104, bnr 1 - i 
reguleringsplan for Tranvikan. Dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8. 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av 7 parseller fra 
eiendommen - gnr 104, bnr 1 – i reguleringsplan for Tranvikan, som omsøkt.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak plan- og bygningsloven §1-8, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at området er regulert og arealbruken vurderes 
å være avklart via reguleringsplan.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort 
oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det 
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket. 

 



Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av 7 parseller fra 
eiendommen - gnr 104, bnr 1 – i reguleringsplan for Tranvikan, som omsøkt.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §19-2, og begrunnes med at 
hensynet bak plan- og bygningsloven §1-8, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at området er regulert og arealbruken vurderes 
å være avklart via reguleringsplan.  

3. Saken anses som tilstrekkelig belyst ihht naturmangfoldlovens §7, ettersom det er gjort 
oppslag i naturbase og rødliste uten at det er avdekket viktige naturverdier i det 
omsøkte området som har konsekvenser for vedtaket. 

 
 
Protokollen er enstemmig godkjent. 
 
 
 
John Lernes Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Leder Protokollfører 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 06.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 11:20 

 
 
 

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 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 03.04.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Orienteringer 
Ordføreren: 
Det er nå påvist 2 smittetilfeller i Hitra kommune. Det er et par, en eldre mann og kvinne, som 
har vært i Spania på langtidsopphold. De har holdt seg forbilledlig til karantenereglene.  
Nasjonalt ser vi at vi ligger tett oppunder en utvikling m.h.t. smittespredning, 
sykehusinnleggelser og intensivbehandling som tilsvarer den prognostiserte effekten av 
smittetall på oppunder 1,3. Jeg viser ellers til den offisielle rapporten fra Fhi datert 24.03. og de 
daglige rapporter fra Fhi og Helsedirektoratet. 
 
Det er kommet inn mange søknader om dispensasjoner på korona-eposten, og næringslivet har 
i det alt vesentlige fått innvilget nødvendige dispensasjoner. 
 



Kommunaldirektøren: 
Dette er den første påska vi opplever der barnehage og skole oppfordres til å holdes åpent i 
Norge. I Hitra kommune har vi noen barn i skole og barnehage – dette samordnet mellom 
barnehage og Sfo. Dette betyr at vi har noen av våre medarbeidere som har endret arbeidstid i 
påska, i forhold til en normal påske.  
Ang. reaksjoner på hjemmeskole: I svært stor grad positivt, men i likhet med ander kommuner 
er det en sammensatt gruppe i en kommune, og det er ulike reaksjoner. Alle elever kan være 
på Teams Læring, og dele dokument og jobbe sammen. Læringen har utviklet seg mye, og 
mange av våre elever er jo fremst når det gjelder digitale verktøy. Fungere godt for både 
elever, foreldre og lærere. Men det er jo slik at det ikke fungere for alle. Det er veldig 
betryggende at lærere er i kontakt med elever flere ganger pr. dag.  
Denne situasjonen har bidratt til at barnehage og skole har kommet mange steg i digital 
retning. 
 
Veldig bra jobbet av lederne i oppvekst- og helsesektoren, og veldig godt samarbeid med de 
tillitsvalgte. 
 
Sak vedr. friluftsbarnehage planlegges behandlet i førstkommende kommunestyremøte den 
30. april. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 51/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.03.2020  

PS 52/20 Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og 
begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 51/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.03.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 31.03.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 52/20 Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og begrensning knyttet til reiser og 
opphold i kommunen 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tillegg til pkt. 3 og 4: 

3. ………. delegeres til kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av 
gangen, men da slik at kommunedirektøren besørger umiddelbar melding til 
kommunestyret. 
 

4. ………. med hjemmel i kommunelovens § 11-8. Melding om vedtaket forelegges 
oversendes kommunestyret umiddelbart, og fremmes for nærmere behandling i første 
ordinære møte som er fastsatt til 30. april d.å. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester gjør Hitra kommune mandag 06.04.2020 følgende vedtak, etter 
smittevernloven § 4-1: 
a) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt d) i Norge ilegges 

hjemmekarantene i 14 dager.  

b) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert 
som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. 

c) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder 
myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til 
isolasjon. 

d) Vedtaket gjelder per 06.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, 
Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse 
områdene regnes ikke som opphold i området. 

e) Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og 
karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene. 



Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, 
men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også 
personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. 

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under 
reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig 
transport. 

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske 
funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. 

2. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket 
avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag. 

3. Vedtaket har virkning fra 06.04.2020 og gjelder til og med 13.04.2020. Det delegeres til 
kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av gangen, men da slik at 
kommunedirektøren besørger umiddelbar melding til kommunestyret. 

4. Vedtaket fattes av Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i 
kommunelovens § 11-8. Melding om vedtaket oversendes kommunestyret umiddelbart, og 
fremmes for nærmere behandling i første ordinære møte som er fastsatt til 30. april d.å. 

5. Vedtaket sendes Fylkesmannen i Trøndelag til orientering. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 
omsorgstjenester gjør Hitra kommune mandag 06.04.2020 følgende vedtak, etter 
smittevernloven § 4-1: 

a) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt d) i Norge ilegges 
hjemmekarantene i 14 dager.  

b) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert 
som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. 

c) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder 
myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til 
isolasjon. 

d) Vedtaket gjelder per 06.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, 
Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse 
områdene regnes ikke som opphold i området. 

e) Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og 
karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene. 



Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, 
men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også 
personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. 

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under 
reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig 
transport. 

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske 
funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. 

2. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket 
avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag. 
 

3. Vedtaket har virkning fra 06.04.2020 og gjelder til og med 13.04.2020. Det delegeres til 
kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av gangen. 

 
4. Vedtaket fattes av Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i 

kommunelovens § 11-8. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære 
møte. 

 
5. Vedtaket sendes Fylkesmannen i Trøndelag til orientering. 

 
 
 
Møte ble hevet kl. 11:20 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører



 

 

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 



Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag  Helse, omsorg og sosialtjenester  Nyheter Helse og omsorg

 Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

Ber kommunene gå gjennom 
egen smittevernplan 

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå 

over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag 

fra Helsedirektoratet.

Publisert 04.02.2020     

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet planlegger sammen med helsetjenesten 

hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til 

Norge. 

Som en del av denne planleggingen har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene 

rundt om i landet om å innhente oversikt over smittevernplaner i kommunene. 

Samtidig ber de Fylkesmennene om å yte bistand der det er behov for det.

Tilskriver kommunene

Nylig skrev Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i Trøndelag, der Fylkesmannen 

ber kommunene om å gå gjennom sine gjeldende smittevernplaner og sikre at disse 

inneholder tiltak for å håndtere utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (som f.eks. 

Corona-viruset). 

Videre ber Fylkesmannen om at kommunene rapportere status på egen 

smittevernplan innen torsdag 6.februar kl. 10.00.

Coronaviruset

Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside om det nye viruset. På 

temasiden legges det ut råd og informasjon til både helsepersonell og innbyggere. 

Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag

Besøksadresse: 

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer

Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim

Postadresse: Postboks 2600, 7734 

STEINKJER

Telefon: 74 16 80 00

E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no

Organisasjonsnummer: 974 764 350

Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen

Trøndelag

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag



Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
Kommunal Rapport 16.03.2020 

Hva er hjemmelen for å forby arrangementer? 

SPØRSMÅL: Hvilke fullmakter har kommunene til å sette i verk inngripende tiltak for å 
forebygge spredning av koronasmitte, hva må vedtas som forskrift og på hvilken måte? Jeg 
tror at Oslo for eksempel har vedtatt forskrift for å forby store arrangementer, men jeg vet 
ikke hvordan. Tror ikke det har vært bystyremøte. 

SVAR: Jeg er ikke ekspert på dette og har ikke sett vedtaket, men mener at grunnlaget for et 
slikt forbud må være smittevernloven § 4–1 som gir kommunestyret vide fullmakter, blant 
annet til å vedta «forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger 
i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet» og «stenging av virksomheter 
som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, 
hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der». Dette 
kan delegeres blant annet til byrådet. Hvis ikke det foreligger et delegeringsvedtak som 
dekker dette, har byrådet etter § 3–7 i sitt reglement «myndighet til å treffe vedtak i saker 
som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt 
at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken». Vedtaket må da 
legges fram for kommunestyret i neste kommunestyremøte. 

 

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
https://www.oslo.kommune.no/politikk/reglement/reglement-for-byradet/#gref


Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 

Kommunal Rapport 16.01.2020 

Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny 
rapport. 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU har på oppdrag fra KS har sett 
nærmere på hvilke erfaringer fastlegene har med helsefremmende og forebyggende arbeid 
og hvilken plass har det i allmennpraksisen. 

Forskerne har også undersøkt hvilke kontakt og erfaringer fastlegene har med kommunens 
folkehelsearbeid og hva som påvirker helsefremmende og forebyggende arbeid i 
allmennpraksis og i samarbeidet med kommunen negativt/positivt. 

Dette er funnene: 
• Det er et gap mellom de forventningene myndighetene har hatt til fastlegenes 

helsefremmende og forebyggende arbeid og den faktiske virksomheten. 
• Myndighetene har lagt til rette for at fastlegene skal bidra til folkehelsearbeidet lokalt, 

men seks år etter at ny folkehelselov ble innført, har samarbeid mellom kommunene og 
fastlegene på dette feltet knapt kommet i gang. 

• Organisering, strukturer og finansieringsordninger i primærhelsetjenesten går på flere 
måter i disfavør av helsefremmende og forebyggende arbeid. 

• Fastlegene bruker mye tid på forebyggende legemiddelbehandling og pleie- og 
omsorgstjenester – tid som kunne vært brukt til helsefremming og annen forebygging. 

• Fastlegene mangler kompetanse og ferdigheter innen helsefremming og forebygging. 
 

Etterlyser felles forståelse 
Ifølge rapporten viser internasjonal forskning at helsefremming og forebygging i 
allmennpraksis kan gi viktige bidrag til den samlede folkehelsen. 

Både i forarbeidet til helse- og omsorgsloven, i to etterfølgende folkehelsemeldinger og i 
primærhelsetjenestemeldingen har myndighetene uttrykt tydelige mål om få til et større 
engasjement og deltakelse fra fastlegene i forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Det er forventninger om at helsetjenestene generelt skal bidra inn mot det bredt anlagte 
folkehelsearbeidet, samtidig som myndighetene også er tydelig på at andre virksomheter i 
kommunene må ta et langt større ansvar for folkehelsen enn det som har vært tilfelle 
tidligere. 

Men myndighetenes mål er så langt ikke nådd. 

– Seks år etter at ny folkehelselov ble innført, har samarbeid mellom kommunene og 
fastlegene på dette feltet knapt kommet i gang, heter det i rapporten. 

Mens fastlegene mener kommunene i liten grad involverer legene i folkehelsearbeidet, virker 
kommunene lite opptatt av fastlegenes innsats og prioriteringer på feltet. 

I rapporten etterlyses en felles forståelse av hva som inngår i begrepene forebygging, 
helsefremming og folkehelsearbeid, mangel på kunnskaper om arbeidsmetoder og oversikt 
over lokale tilbud. 



Dagens finansieringsordning framstår også som hindringer for videre involvering og utvikling 
av fastlegerollen i folkehelsearbeidet, ifølge rapporten. 

Vil ha nasjonal strategi 
Forskerne konkluderer blant annet med at dersom man skal klare å drive helsefremmende 
og forebyggende arbeid i allmennpraksis, må kompetansen blant fastlegene bli vesentlig 
oppgradert. 

– Det går i første rekke på kommunikative og pedagogiske ferdigheter. Dette bør inn i både 
grunnutdanningen og videreutdanningen, og slik også komme alle med behov for helsehjelp 
til gode, skriver forskerne i rapporten. 

Det anbefales også at det utarbeides en nasjonal strategi for styrking av helsefremming og 
forebygging i allmennpraksis. Begrunnelsen for en nasjonal strategi er at tilretteleggingen og 
virkemidlene må koordineres. Fordeling av ansvar, oppgaver og finansiering er fragmentert 
og begrenser statens og kommunenes styringsmuligheter. 

– En reorientering mot mer helsefremming og forebygging vil få innvirkning på andre 
oppgaver og vi mener at planleggingen og gjennomføring kan bli krevende om kommunene 
skal gjennomføre det hver for seg, heter det i rapporten. 

Det pekes blant annet på nødvendigheten av å ha en omforent forståelse av hva fastlegene 
skal bruke tiden sin på og hvilke tjenestetilbud et legekontor bør kunne tilby. 

Forskerne peker også på behovet for mer forskning på flere områder innen folkehelse 
dersom man skal lykkes. 

 



Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kommunal Rapport 27.01.2020 
 
På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt. 
 
SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité? 
Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer 
på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité? 
 
Mens utvalgenes ansvarsområde omfatter forvaltning av lovverk der myndigheten er delegert 
til kommunen, vil PBKs arbeidsområde i større grad dreie seg om kommunens egen 
oppgaveløsning. Ofte er det avklaring av rent fagmessige oppgaver som legges til komiteen, 
som valg av entrepriseform, godkjenning av prosjekteringen, etc.  
 
Spørsmålet mitt er hvilken rolle komiteen har. Har komiteen avgjørelsesmyndighet i rent 
faglige spørsmål og kan da i ytterste fall instruere administrasjonen?  
 
Hensikten med å legge avgjørelsesmyndigheten til komiteen er trolig å forenkle, slik at disse 
sakene ikke går videre oppover. Mitt spørsmål gjelder om dette er spørsmål som i det hele 
tatt kan behandles politisk. 
 
Etter mitt syn er dette rent fagmessige oppgaver. Jeg ser da bort fra at en komité ikke har 
vedtaksmyndighet i det hele tatt. Spørsmålet kunne like gjerne gjeldt et utvalg.  
 
Og – i tilfelle dette er politiske avgjørelser, så er det vel bare kommunestyret som kan 
instruere rådmannen? Denne myndigheten kan vel ikke delegeres til PBK. Og en slik 
instruering skal vel gå direkte til rådmann og ikke til kommunalsjefen som møter i PBK? Når 
det gjelder forvaltningsvedtak kan utvalget overprøve rådmannens syn (f.eks. i 
klagesaker). PBK-sakene gjelder jo kommunens drift slik jeg ser det og da er det 
annerledes.  
  
SVAR: I kommuneloven fra 2018 har vi ikke lenger komiteer som en egen type folkevalgte 
organer. Komitébetegnelsen brukes nå bare om de (frivillige) kommune- og 
fylkestingskomiteene etter § 5–9. Men det betyr bare at denne plan- og byggekomiteen nå 
blir et utvalg etter lovens § 5–7. 
 
Når kommunestyret oppretter et slikt utvalg, er dette et hjelpeorgan for kommunestyret som 
«kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke annet er følger av lov». Utvalget opptrer her på 
vegne av kommunestyret, og innenfor rammen av delegeringsvedtaket med samme 
instruksjonsmyndighet som kommunestyret selv overfor kommunedirektøren (rådmannen) og 
administrasjonen. 
 
Vedtak i et folkevalgt organ er ikke i seg selv faglige avgjørelser, men politiske eller 
administrative beslutninger. De skal imidlertid bygge på en faglig basert utredning fra 
administrasjonen, jf. § 13–1 tredje avsnitt, der det fastslås at «Kommunedirektøren skal påse 
at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 
 
Men på samme måte som kommunestyret selv er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering, og det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv. Men hvis et vedtak vil være i 
strid med lov, forskrift eller overordnet styringsinstrument vedtatt av kommunestyret, skal 
rådmannen eller den i administrasjonen som møter for henne, gjøre oppmerksom på det. Det 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-9
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-7


samme gjelder der vedtaket bygger på klart uriktig forståelse av faktum eller klart uholdbare 
faglige vurderinger av saksforholdet. 
 
Ved slik svikt vil vedtaket kunne bli opphevd som ugyldig av Fylkesmannen. Og så lenge det 
ikke er truffet vedtak eller inngått avtale som gir private parter rettigheter, kan kommunestyret 
oppheve ethvert vedtak som truffet av et slikt utvalg. 
 



Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Kommunal Rapport 17.02.2020  
 
Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan 
diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
 
SPØRSMÅL: Hva menes med «en sak som ikke er oppført på saklisten»? 
 
I kommunelovens § 11–3 første avsnittet, andre setning, står det at «En sak skal settes på 
sakslisten hvis minst en tredel av organets medlemmer krever det», og i siste avsnitt står det 
at «Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 
møtelederen eller en tredel av de møtende medlemmene motsetter seg det.» 
 
Hva menes med en sak som ikke er oppført på saklista i denne sammenhengen? 
 
SVAR: Utgangspunktet er her saklisten slik den ser ut i innkallingen. Denne er det i 
utgangspunktet ordfører eller fylkesordfører som fastsetter. Bestemmelsen om rett for en 
tredel av medlemmer til å kreve en ny sak ført opp, innebærer at disse kan pålegge ordfører 
å sette den inn der. 
 
Normalt er dette presist nok som angivelse av og ramme for det som skal behandles og tas 
stilling til i møtet. Problemet om hva som er samme sak, kan imidlertid oppstå hvis det blir 
tatt opp nye spørsmål eller satt fram nye forslag som det hevdes er en del av samme saken, 
men som utvider rammen for denne vesentlig. 
 
Dette er ikke noe problem så langt ingen protesterer mot en slik utvidelse av rammen for 
saken. Innlegg som tar opp andre temaer eller synspunkter enn de som ligger i 
saksforelegget til saken, vil normalt være uproblematiske, og det er ikke mulig å avskjære 
slike synspunkter hvis den som tar opp disse, hevder at det er nødvendig å se saken som 
behandles i sammenheng med disse. 
 
Det samme gjelder som alminnelig utgangspunkt forslag som ikke er omtalt i saksforelegget, 
så langt de med rimelighet kan sies å angå samme spørsmål som det som står på saklisten. 
 
Men her er det to begrensninger: Den ene er kravet om at saken skal være tilstrekkelig 
opplyst og utredet. Det er det i første hånd et ansvar for kommunedirektøren, eller den som 
møter på hennes vegne, å ta stilling til og eventuelt uttale seg om, se kommunelovens § 
13 tredje avsnitt: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak», og fjerde avsnitt andre setning: «Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal 
han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte». 
 
Et langt stykke på vei er det opp til det folkevalgte organet om det vil ta hensyn til en slik 
innvending. Det folkevalgte organet avgjør som utgangspunkt selv når det synes det vet nok 
om et saksforhold. Det kan – men har ikke plikt til å – utsette saken til et senere møte for å få 
en tilleggsutredning. Men hvis det treffes vedtak og det viser seg at det var en alvorlig svikt 
eller mangel i grunnlaget for dette, vil det kunne bli kjent ugyldig – ved lovlighetskontroll eller 
ved dom. 
 
Den andre begrensningen ligger i de folkevalgtes behov for å være beskyttet mot 
«overrumpling» i kraft av ny informasjon eller nye forslag som går utenfor rammen av det de 
hadde grunnlag for å vente i forkant av møtet. Her kommer så bestemmelsen i § 11–3 første 
setning inn i bildet. Møteleder har kompetanse til å stoppe votering over et forslag som går 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1


utenfor en rimelig forståelse av hva som er «samme sak» som den som er oppført i 
innkallingen, og det samme kan opposisjonen hvis den kan mønstre en tredel av 
medlemmene av det folkevalgte organet. 
 
I tillegg har vi nå også fått en viktig, ny regel i bestemmelsens første avsnitt, andre setning, 
om at alle saksdokumenter skal sendes samtidig med innkallingen. Også hvis det sendes ut 
eller dukker opp andre saksdokumenter etter dette, kan møteleder eller en tredel av 
medlemmene motsette seg at det treffes vedtak i saken. 
 
Ikke noe av dette trekker i seg selv en presis grense for hva som er «samme sak», og i 
praksis er det innen vide grenser opp til det folkevalgte organet selv å avgjøre dette. Med de 
ulike typer for sperrer som er skissert ovenfor, vil imidlertid dette ikke så lett komme på 
spissen, men i prinsippet kan dette gjøres til tema for lovlighetsklage eller lovlighetskontroll 
av eget tiltak etter kap. 27. 
 



  
Eventuelt  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 20/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/257 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger 
Ønsker et utvalgsmedlem å få utredet en sak til ett fremtidig kontrollutvalgsmøte, kan forslag 
om åsette opp saken fremmes under 'eventuelt'. Utvalgets medlemmer oppfordres å si ifra 
om dette til lederen i starten av møtet. 
Leder kan selv, uavhengig av dette, sette opp saker på kontrollutvalgets sakliste. 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.05.2020 21/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/257 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenning protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 4.5.2020. 
 
Saksutredning 
Utvalget oppfordres til å lese gjennom protokollen for å påpeke feil og mangler. Sekretariatet 
vil rette opp disse. Utvalget oppfordres deretter til å godkjenne møteprotokoll. 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte kan godkjennes. 
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